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EDITORIAL 
 
 

STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECOSISTEMELOR 
HIDROGRAFICE DIN VESTUL ŞI CENTRUL ROMÂNIEI 

 
STRATEGIES FOR THE DURABLE DEVELOPMENT OF 

HYDROGRAPHIC ECOSYSTEMS IN THE WESTERN AND CENTRAL 
AREA OF ROMANIA 

 
Aurel ARDELEAN  
Iulian Octavian STANA 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
Abstract  
 During the International Conference at the European Parliament, Professor Aurel 
Ardelean, PhD, presented the paper entitled “The European Union Strategy for the Danube Region. 
The Durable Development of Hydrographic Ecosystems in the Western and Central Area of 
Romania”, which was done in accordance with the provisions of the Treaty of Lisbon, regarding 
the economic and social cohesion, extended to the territorial component so that, in the future, 
regional specificity and characteristics would be taken into consideration in establishing strategic 
possibilities at the level of regional communities and investments. 
 
Key words: strategy, European Union development, the Danube region 
Cuvinte cheie: strategie, dezvoltare Uniunea Europeană, regiunea Dunării 
 

INTRODUCERE 
Datele pe care le vom prezenta în această reuniune, organizată de Parlamentul European la 

Bruxelles, au fost elaborate în cadrul Departamentului de Ecologie al UniversităŃii de Vest “Vasile 
Goldiş” din Arad, România, în colaborare cu Institutul de Biologie al Academiei Române, 
Departamentul de Ecologie al UniversităŃii Tübingen, Germania şi IAD – InternaŃional Association 
for Danube Research. 

Obiectivul principal al colectivului nostru este acela de a concepe o strategie de dezvoltare 
durabilă şi asigurarea biodiversităŃii (fiind anul internaŃional al BiodiversităŃii), de a combate 
poluarea transfrontalieră, de a reduce riscul de poluare a unuia dintre principalii afluenŃi ai Dunării, 
prin Bazinul râului Tisa. 

Colectivul nostru a iniŃiat în acest sens o serie de studii şi proiecte internaŃionale în cadrul 
UniversităŃii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, pentru crearea oportunităŃilor de dezvoltare 
economică durabilă, de creştere a calităŃii vieŃii prin dezvoltarea şi conservarea patrimoniului 
natural şi crearea unui sistem de gestiune şi control al factorilor de mediu.  

 
ASPECTE GENERALE 
România deŃine cea mai mare suprafaŃă din bazinul Dunării (30%), precum şi Delta Dunării 

– RezervaŃie a Biosferei, a doua mare zonă umedă din Europa, un ecosistem unic de importanŃă 
internaŃională, declarat patrimoniu cultural al umanităŃii de către UNESCO în 1991. 
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Bazinele şi spatiile hidrografice din România 

 
 
 

Nr.crt. Bazin/SpaŃiu 
hidrografic 

SuprafaŃa 
(Km2) 

% 

1. Someş Tisa 22.380 9,43 

2. Crisuri 14.860 6,26 

3. Mureş 28.310 11,93 

4. Banat 18.393 7,74 

5. Jiu 16.713 7,05 

6. Olt 24.050 10,14 

7. Argeş Vedea 21.479 9,04 

8. IalomiŃa Buzău 23.874 10,05 
9. Siret 28.116 11,85 

10. Prut 20.267 8,53 

11. Dunăre 18.949 7,98 

TOTAL România 237.391 100 

 
 
Obiectivul strategic major în cazul Dunării, este starea calităŃii apelor pe sectorul românesc 

care depinde foarte mult de încărcările cu substanŃe poluante ce provin din afluenŃi, în special 
încărcările de azot, fosfor, metale grele etc.  
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AfluenŃii râului Mureş 
 
Râul Mureş are o lungime de 766 km, el adună apa de pe o zonă de 28.310 km2 şi 

traversează teritoriul României şi Ungariei, fiind unul dintre cei mai importanŃi afluenŃi ai Dunării.  
Bazinul Mureş reprezintă 12%, din suprafaŃa Ńării, iar în zona străbătută de râul Mureş 

locuiesc aproximativ 2,5 milioane de oameni.   
Colectează o reŃea de 10800 de km curs de apă, cei mai importanŃi tributari fiind: Arieş, 

Târnava Mare şi Târnava Mică, Ampoi, Cugir, Strei, Cerna.  
CondiŃiile ecologice ale râului Mureş au importanŃă economică şi ecologică, valoarea lui 

este semnificativă dacă luăm în considerare toate resursele naturale existente în acest bazin 
hidrografic, care este în strânsă corelaŃie cu Bazinul Dunării.  

Cele mai importante surse de poluare ale Mureşului şi bazinului său hidrografic sunt 
reprezentate de: 

- industria minieră care influenŃează Arieşul 
- industria metalurgică care influenŃează afluenŃii Târnova, Ampoi, Cerna, Strei 
- industria chimică Târnava  
- staŃiile de tratare a apei, amplasate în special pe râul Mureş. 
 

PARAMETRII FIZICO - CHIMICI 
 

Parametri Situ 1 Situ 2 Situ 3 Situ 4 
Temperature [°C]  16.5 17.0 16.5 17.0 
pH 7.8 7.7 7.8 7.9 
Conductivity  290 300 310 340 
[NH4+] [mg L-1] < 0.2 < 0.2 < 0.2 < 0.2 
[NH3] [µg L-1] < 0.6 < 0.6 < 0.6 < 0.6 
[N02-] [µg L-1]  50 50 40 25 
[N03-] [mg L-1] < 10 18 10 25 
Total hardness [°dH]* 8.0 7.4 7.8 7.8 
Total hardness [mmol L-1]  1.4 1.3 1.4 1.4 
Carbonate hardness [°dH]* 4.8 5.0 5.2 5.0 
Acid binding capacity [mmol L-1] 1.6 1.7 1.8 1.7 
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[O2] [mg L-1] 9.6 9.1 9.5 9.5 
[O2] [%] 98.6 94.4 97.5 98.5 
[P] in ortho-PO43- [µg L-1]  30 30 50 50 
[P] in total PO43- [µg L-1]  40 30 70 60 
[Cl-] [mg L-1] 47.8 47.3 45.5 43.7 
Total organic carbon [mg L-1] 2.9 3.8 3.3 3.4 
Total inorganic carbon [mg L-1] 10.3 12.5 12.2 11.9 
Total carbon [mg L-1] 13.2 16.3 15.5 15.3 

 
Măsurătorile fizico-chimice nu au evidenŃiat situaŃii neobişnuite în cele patru situri 

investigate de noi. 
 
PARAMETRII ABIOTICI ŞI POLUAREA 
Am observat, că majoritatea poluanŃilor chimici tind să se acumuleze în sediment, astfel 

încât, investigaŃiile chimice pe care le-am efectuat s-au concentrat asupra sedimentului, evaluându-
se conŃinutul de substanŃă organică, poluanŃii organici şi metalele grele. 

Analizele au evidenŃiat o cantitate redusă de substanŃă organică, fapt explicabil Ńinând cont 
de debitul ridicat al apei care spală detritusul de sediment, ca şi de caracteristicile substratului 
(sedimentul fiind compus din nisip şi pietriş). 

Analiza conŃinutului de metale grele a relevat în general tendinŃa descrescătoare a 
concentraŃiilor Cu, Cd, Pb, Zn din amonte (Situl 1) spre aval (Situl 2)  

 
CONCENTRAłIA METALELOR GRELE ÎN SEDIMENTUL PUNCTELOR 

INVESTIGATE (mg/kg s.usc) 
 

Parametru Situl 1 Situl 2 Situl 3 Situl 4 
Cadmium 8,71±3,01 6,72±2,98 5,71±3,33 5,49±1,90 

Cupru 49,22±13,20 36,19±21,50 17,88±14,90 16,51±12,54 
Plumb 12,07±3,64 7,90±5,21 5,09±4,08 4,83±3,23 
Zinc 117,2±37,5 135,3±22,7 128±46,4 123,4±25,9 

 
ANALIZA COMUNITĂłILOR BIOLOGICE 
InvestigaŃiile biologice au inclus evaluarea comunităŃilor microbiene, planctonice şi 

macrozoobentice. 
Indicatorii microbiologici care au fost utilizaŃi în evaluarea calităŃii apei sunt: coli totali, coli 

fecali, streptococci fecali şi numărul de colonii crescute la 37 grade C. 
Aceşti parametrii au fost utilizaŃi ca indicatori ai stării ecosistemelor acvatice, dar şi 

indicatori ai impactului antropic, prin evaluarea conŃinutului fecal.  
Valorile obŃinute s-au plasat în limitele admisibile, cu două excepŃii: colii fecali la Situl 1 şi 

streptococci fecali la Situl 2 
 

PARAMETRII MICROBIOLOGICI 
 

Parametrii Situl 1 Situl 2 Situl 3 Situl 4 Niv el critic 
Bacterii mezofite 2132 800 595 850 - 

Coli totali 7900 3300 340 3300 10000 

Coli fecali 330 1300 12 918 1000 

Streptococci fecali 490 22 27 130 200 
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Indicele Shannon-Wiener şi echitabilitatea au relevant diversităŃi asemănătoare ale 

fitoplanctonului şi zooplanctonului în toate punctele investigate, înregistrându-se totuşi o uşoară 
tendinŃă de scădere a diversităŃii planctonice pentru Situl 1, aspect care poate influenŃa într-o mare 
măsură şi aspecele ecologice din Bazinul Dunării.  

În timp ce comunitatea planctonică a fost foarte asemănătoare între Situl 1 şi Situl 2 
(indicele Jaccard), cele mai mari diferenŃe s-au înregistrat între Situl 1 şi Situl 4 (indicele Bray-
Curtis). 
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Malul Mureşului după viituri 
 
 

Pe baza acestui studiu se impune următoarea concluzie:  
- pentru creşterea calităŃii parametrilor ecologici a Mureşului şi a afluenŃilor, este necesară 

reŃinerea metalelor grele (în special a Cd şi Cu) la sursele de poluare, dar şi un tratament efectiv al 
reziduurilor fecale, pentru a nu influenŃa negativ din punct de vedere al biodiversităŃii Bazinul 
Dunării. 
 

RECONSTRUCTIA ECOLOGICĂ A BAZINELOR HIDROGRAFICE 
Este a doua strategie care trebuie avută în vedere pentru reconstrucŃia ecologică a Bazinului 

Dunării. 
În urma studiilor efectuate de către specialiştii noştri, putem spune, că strategiile de 

amenajare a râurilor trebuie să pornească de la ideea că râurile şi coridoarele acestora, formează 
ecosisteme complexe, care includ terenurile adiacente, flora, fauna şi cursurile de apă.  

 
EDUCAłIE ECOLOGICĂ 
Departamentul de cercetare ecologică a UniversităŃii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, a 

implementat o serie de programe de educaŃie ecologică pentru studenŃi, masteranzi, dar şi pentru 
elevii, prin organizarea unor şcoli de vară cu tematică ecologică.  

Şcoală de vară suedeză: “Biodiversity in European cultural landscape”, in Romania, 
Swedish University of Agricultural Sciences, UPSALA 

 
CERCETAREA ŞTIINłIFICĂ 
Cercetarea ştiinŃifică se încadrează în strategia de asigurarea calităŃii apelor, elaborată de 

Parlamentul European şi Consiliul Europei, întrucât principiile dezvoltării durabile a regiunii 
Dunării necesită o abordare inter şi transdisciplinară, care să Ńină seama totodată de specificitatea 
condiŃiilor naŃionale, regionale şi locale ca şi de contextul global. 
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ACCESAREA DE PROIECTE INTERNAłIONALE 
România în prezent abordează cu timiditate proiectele privind Strategia Dunării. 

Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, începând cu anul 2002 – 2004 a derulat o serie de 
proiecte internaŃionale în domeniul cunoaşterii factorilor de poluare a bazinelor hidrografice care 
confluează spre Dunăre cum sunt: 

 
-  Proiect internaŃional: Biochemical study on Mures pollutiion using biomarkers help, 

2002-2004, with  Universitty of Tubingen, Germany  
 
- Proiectul SPA, US AID, 2005-2006: Enviromental Science initiation school – Bezdin 
 
- CEEX: programul MATNANTECH nr.11/2005: Evaluarea gradului de poluare acvatică 

prin biomarkeri de apoptoză şi biosenzori celulari în vederea biomonitorizării bazinului Dunării şi 
aprecierii calităŃii produsului alimentar de origine piscicolă  

 
- Proiect transfrontalier HURO/0801/194, 2010: Evaluarea structurii habitatelor şi a 

serviciilor ecosistemelor din văile râurilor Mureş şi Crişul Alb, în colaborare cu Universitatea din 
Szeged. 
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ActivităŃile principale ale proiectului sunt reprezentate pe de o parte de studiile cu privire la 

speciile şi habitatele de interes comunitar şi naŃional, studii care vor pune bazele necesare elaborării 
planurilor de management şi a strategiilor de dezvoltare durabilă, şi pe de altă parte de dezvoltarea 
şi implementarea programului de conştientizare publică şi educaŃie ecologică.  

În Sesiunea 2/2010 Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, a primit în custodie 
Aria naturală de interes comunitar ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei.  
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Hartă satelitară – Cod: L 34-57 Cc - Lunca Mureşului 
 
 
- Contract No: 00.B.4.21/2000-2003: PIN - MATRA – National Grassland Inventory Project 

Romania, The Royal Dutch Society of Nature Conservation  
- Contract No: 24/2003-2005: Important Plant Areas (IPAs) in Romania, Ministry of 

Agriculture,  Fisheries & Natural Management of the Netherlands  
 
CONCLUZII 
Pentru protejarea Bazinului Dunării se impune şi monitorizarea pincipalilor afluenŃi şi a 

bazinelor hidrografice aferente lor, determinarea instrumentelor financiare cele mai eficace pentru 
sprijinirea programelor  şi proiectelor de dezvoltare durabilă a bazinului Mureş, inclusiv prin 
participarea organizaŃiilor şi fondurilor internaŃionale. 

Pe baza studiilor efectuate de colectivul nostru, am putut demonstra, că este necesar ca 
această abordare multidimensională trebuie să fie implementată în reŃelele de monitorizare, pentru a 
îmbunătăŃi sensibilitatea şi precizia evaluării efectelor ecologice ale poluării, asupra mediul acvatic 
cu influenŃă directă asupra Bazinului Dunării. 

Protejarea peisajelor şi a ecosistemelor fragile, managementul sistemului de apă în relaŃie cu 
planificarea spaŃială, conservarea râurilor şi lacurilor, limitarea utilizării intensive a terenurilor prin 
expansiunea zonelor urbane şi prin agricultură intensivă, prevenirea inundaŃiilor;  

- respectarea statutului de ape internaŃionale – prin asigurarea calităŃii apelor în zonele 
transfrontaliere. 

- cresterea biodiversitatii florei şi faunei;  
- cresterea facilitatilor de recreere şi turism;  
- dezvoltarea şi extinderea infrastructurii utilităŃilor;  
- asigurarea epurării apelor uzate municipale; 
- reducerea poluării cu nitraŃi proveniŃi din surse agricole pentru toate zonele vulnerabile 

desemnate pe teritoriul României;  
- eliminarea descărcărilor de substanŃe prioritar periculoase în ape;  
- închiderea depozitelor de deşeuri menajere neconforme şi realizarea de depozite ecologice 

pentru toate localităŃile;  
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I. LIMBĂ ŞI CULTURĂ ÎN CIVILIZAłIA GLOBALIZĂRII 
/LANGUAGE AND CULTURE IN THE GLOBALIZATION 
CIVILIZATION 
 
L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE L’IRRÉEL DU LATIN CLASSIQUE AUX 
LANGUES ROMANES. CONVERGENCES DÉCALÉES DU FRANÇAIS ET 

DE L’ITALIEN 
 

EVOLUłIA SISTEMULUI IREALULUI DIN LATNA CLASICĂ ÎN LIMBILE 
ROMANICE. CONVERGENłE DECALATE DIN LIMBILE FRANCEZĂ 

ŞI ITALIANĂ 
 

THE EVOLUTION OF THE SYSTEM OF THE UNREAL FROM CLASSIC 
LATIN TO ROMANCE LANGUAGES. SHIFTED CONVERGENCES O 

FRENCH AND ITALIAN 
 

Louis BEGIONI 
Universitatea „Charles de Gaulle” Lille 3, FranŃa 

 
Abstract 
 This article sets out to explain the evolution mechanisms of the system of expressing the 
unreal from classic Latin to Romance languages, taking the examples of French and Italian. 
Theoretically speaking, it is part of the framework of an approach that largely references Gustave 
Guillame’s psychomechanics of the language (based particularlz on the concept of language as 
“system of systems”, and which wishes to trigger the emergence of a diachronic systemics. The 
study shows how, starting from a hypothetical system of classic Latin, based on the use of the 
Subjunctive Imperfect and the Pluperfect, it has come to a system that will use, in the main clause, 
conditional forms  in ancient French and Italian, but preserve the Subjunctive in the subordinate 
clauses. In classic French, the gradual disappearance of the Past Simple brought about the 
structural collapse of the Subjunctive Imperfect, which was replaced by the Indicative Imperfect in 
the unreal subordinate. This capital evolution to the verb system of the French language is a 
phenomenon of “anticipated, de-semantizing seizure”, which allows on to only express the 
unaccomplished part of the Imperfect, in perfect adequacy to the expression of the unreal. The 
article shows, eventually, the shift of historical evolution between French and Italian and 
emphasizes, in contemporary Italian, the same mechanisms of diachronic change as those 
implemented by French. 
 
Résumé 

Cet article se propose d’expliquer les mécanismes d’évolution du système de l’expression de 
l’irréel du latin classique aux langues romanes en prenant l’exemple du français et de l’italien. Sur 
le plan théorique,  il s’inscrit dans le cadre d’une démarche qui fait largement référence à la 
psychomécanique du langage de Gustave Guillaume (en s’appuyant en particulier sur le concept de 
langue comme « système de systèmes » et qui veut faire émerger une systémique diachronique. 
L’étude montre comment en partant d’un système hypothétique du latin classique équilibré fondé 
sur l’utilisation du subjonctif imparfait et plus-que-parfait, on passe à un système qui va utiliser, 
dans la proposition principale, les formes du conditionnel en ancien français et en italien mais 
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conserver le subjonctif dans les subordonnées. En français classique, la disparition progressive du 
passé simple va entraîner la chute structurelle de l’imparfait du subjonctif qui va être remplacé par 
l’imparfait de l’indicatif dans la subordonnée  irréelle. Pour cette évolution capitale pour le 
système verbal du français, il s’agit d’un phénomène de « saisie anticipée désémantisante » qui 
permet de n’exprimer que la partie inaccomplie de l’imparfait en parfaite adéquation avec 
l’expression de l’irréel.  L’article montre enfin le décalage d’évolution historique entre le français 
et l’italien et met en évidence en italien parlé d’aujourd’hui, les mêmes mécanismes de 
changements diachroniques que ceux que le français a mis en place.   

 
Key words: Romance linguistics, psychomechanics of the language, diachronics, micro-
diachronics, comparative linguistics of Romance languages, morphosyntax 
Cuvinte cheie: lingvistică romanică, psihomecanica limbajului, diacronică, microdiacronică, 
lingvistica comparată a limbilor romanice, morfosintaxă 
Mots cles: Linguistique romane, psychomécanique du langage, diachronie, microdiachronie, 
linguistique comparée des langues romanes, morphosyntaxe 

 
1. Introduction 
Lorsque l’on examine le système de l’irréel en latin classique dans les propositions 

conditionnelles introduites par SI, on constate qu’il y a une parfaite symétrie dans l’utilisation du 
subjonctif imparfait et plus-que-parfait. La création du futur puis du conditionnel va bouleverser cet 
équilibre et provoquer d’importants remaniements dans les langues romanes. Le français va 
abandonner le subjonctif d’abord dans la proposition principale puis dans la subordonnée au profit 
du conditionnel et de l’imparfait et du plus-que-parfait de l’indicatif. L’italien a très tôt utilisé le 
conditionnel dans la principale, mais conserve le subjonctif dans la subordonnée. Lorsque l’on se 
penche sur les langues parlées aujourd’hui, on constate une évolution ultérieure. En français parlé 
familier, des énoncés du type « si je serais riche, j’achèterais une maison » sont de plus en plus 
fréquents même s’ils constituent un écart important non seulement par rapport à la norme écrite 
mais aussi par rapport à celle du français oral standard. En italien, on peut observer une tendance 
qui va dans le même sens. En italien oral familier, le subjonctif de la subordonnée irréelle est très 
souvent remplacé soit par un indicatif imparfait/plus-que-parfait soit même par un conditionnel se 
ero/sarei ricco comprerei una villa a Capri « si j’étais/serais riche, j’achèterais une villa à Capri ». 
On a donc l’impression que ces structures correspondent à un équilibre retrouvé avec une forme 
verbale conditionnelle qui a supplanté les valeurs d’irréel du subjonctif imparfait et plus-que-parfait 
comme c’était le cas en latin classique.  

2. Hypothèses de départ 
Dans cette étude, nous nous proposons d’analyser dans une perspective diachronique et 

systémique l’évolution du système de l’irréel du latin classique aux langues romanes en nous 
concentrant sur les changements systémiques successifs et en essayant de trouver une explication 
aux mécanismes de ces changements. Pour cela, nous nous réfèrerons à la notion fondamentale de 
« système » définie par Ferdinand de Saussure1, à celle de « système de systèmes » proposée par 
Gustave Guillaume2 et à la théorie des catastrophes de René Thom3. En effet, en linguistique, la 
notion de système est à la base de la compréhension du fonctionnement de la langue. Dans cette 
perspective les évolutions sur l’axe temporel correspondent aux passages successifs d’un système à 
un autre. La langue est en équilibre systémique à une époque t1, elle subit des changements 

                                                             
1 Saussure F. de (ed. de Mauro T.), Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1975, p. 106 et suivantes. 
2 Guillaume G., Langage et science du langage, Paris , Nizet, 1964 et Québec, Presses de l’Université Laval, 1964, pp. 
220-240. 
3 Quelques oeuvres de René Thom : Stabilité structurelle et morphogenèse, Paris, Interéditions, 1977 ; Prédire n'est pas 
Expliquer, Paris, Eshel, 1991 ; Paraboles & Catastrophes, Paris, Flammarion, 1980 ; Théorie des catastrophes et 
biologie, Copenhague, 1979. 
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linguistiques surtout au niveau de la morphologie et de la syntaxe qui ne sont, dans un premier 
temps, que des microvariations et qui au fur et à mesure deviennent des variations plus importantes. 
Celles-ci provoquent un déséquilibre du système qui est obligé de changer un certain nombre des 
règles de fonctionnement pour retrouver un nouvel équilibre à une époque t2. Toutes les langues 
romanes que nous avons étudiées ont suivi ce modèle d’évolution. A certaines époques, il serait 
possible d’avoir des déséquilibres encore plus importants qui pourraient menacer l’avenir d’une 
langue ou causer des transformations structurelles en profondeur. C’est ainsi le cas du français parlé 
d’aujourd’hui dont les écarts linguistiques avec la norme écrite sont abyssaux. Dans l’œuvre de 
Gustave Guillaume, la notion de système est au centre de sa réflexion théorique. Dans le chapitre 
« La langue est-elle un système ? » de Langage et science du langage4, il expose clairement sa 
position. Il reproche à Saussure et à Meillet de ne pas aller au-delà de cette affirmation sur le plan 
scientifique. Il propose un modèle « concentrique »5 où la langue est définie comme: un système de 
systèmes – un assemblage systématisé de systèmes contenants (ayant un contenu propre de 
positions intérieures) s’emboîtant les uns dans les autres et qui, inscrits chacun dans un plus étendu, 
le plus étendu de tous étant celui de l’assemblage qu’en fait la langue, différent entre eux sous 
toutes sortes de rapports, sauf celui de leur forme commune de contenant, laquelle se répète 
identique à elle-même, et en réalité invariante, du plus étendu au moins étendu, de sorte que celle du 
plus étendu, la langue, assemblage de tous, serait connue au cas où l’on réussirait à voir en traits 
nets la forme de l’un de ceux, riche ou pauvre de substance, qu’elle contient.6 

Afin de dégager les processus d’équilibre et de déséquilibre linguistiques, nous focaliserons 
notre réflexion sur les différentes étapes d’évolution de l’utilisation du subjonctif imparfait et plus-
que-parfait dans les phrases hypothétiques construite avec SI du latin classique vers le français et 
l’italien. 

3. L’irréel en latin 
3.1. La situation du latin classique 
Le latin classique distingue deux types d’irréel dans les phrases hypothétiques introduites 

par SI : 
- l’irréel du présent qui utilise l’imparfait du subjonctif  
 
Si dives essem…, …felix essem 
« Si j’étais riche (à présent), …je serais heureux (mais hélas !) » 
 
- l’irréel du passé qui utilise le plus-que-parfait du subjonctif 
 
Si dives fuissem…, …felix fuissem 
« Si j’avais été riche (autrefois), …j’aurais été heureux (mais hélas !) »7  
 
Ce système équilibré et symétrique se fonde sur la valeur virtualisante du subjonctif 

imparfait inaccompli pour exprimer l’irréel du présent et sur celle du subjonctif plus-que-parfait 
pour exprimer l’irréel du passé.  

3.2. Les bouleversements en latin vulgaire 
Les importants changements linguistiques que nous pouvons constater pour l’expression de 

l’irréel en latin vulgaire ont comme cause initiale le remplacement de la forme synthétique du futur 
par des tournures périphrastiques qui vont engendrer la naissance du conditionnel.  

Nous pouvons trouver au moins deux causes à ce bouleversement. La première est très 
certainement la coexistence de deux formes de futur. L’une en -bo pour les verbes des première et 

                                                             
4 Guillaume G., Op. Cit., pp. 220-240. 
5 Guillaume G., Op. Cit, p. 224. 
6 Guillaume G., Op. Cit, p. 223. 
7 Cart A., Grimal P., Lamaison J., Noiville R., Grammaire latine, Nathan, Paris, 1964. 
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deuxième conjugaisons amabo « j’aimerai », temebo « je craindrai », et l’autre pour les verbes des 
trois autres conjugaisons pour lesquels le futur de la première personne est identique au subjonctif 
présent legam « je lirai » et « que je lise ». Pour les autres personnes, la flexion est caractérisée par 
la voyelle thématique -e- et est identique à celle du subjonctif présent des verbes en -are. Ainsi on a 
leges « tu liras » qui correspond en latin archaïque au subjonctif optatif, forme exprimant une action 
éventuelle dans l’avenir, la forme verbale du futur n’existant pas encore. 

La seconde est d’ordre phonétique: en effet, le futur de la première et de la deuxième 
conjugaison était phonétiquement caduc en particulier la troisième personne du singulier de la 
première conjugaison et a fini par coïncider, à la suite du relâchement de –b- intervocalique, avec le 
parfait : dès les premiers siècles de notre ère, il n’y avait plus de différence phonétique entre 
laudavit « j’ai loué » et laudabit « je louerai ».8 

 
C’est sans doute la raison principale pour laquelle, on note, dans les écrits vulgaires, un 

certain flottement dans l’emploi du futur, et une propension à remplacer le futur soit tout 
simplement par le présent, soit par une périphrase.9 

 
La première périphrase utilisée a été le participe futur en -turus combiné avec le verbe esse 

« être »: 
Ainsi, facturus sum va remplacer faciam « je ferai ». 
 
La seconde, beaucoup plus fréquente, associe l’infinitif du verbe au verbe habere. Elle a 

d’abord fonctionné à partir du sens plein de habere et a exprimé un sens d’obligation à l’époque 
postclassique. 

Ainsi, facere habeo signifiait « je dois faire ». 
Petit à petit, cette périphrase va se grammaticaliser, le verbe habere va perdre en partie son 

sens plein, et elle va remplacer les formes synthétiques de futur du latin classique. Elle est à 
l’origine du futur des langues romanes les plus importantes, sauf le roumain. A partir de là, un 
nouvel amalgame phonétique et morphologique va s’opérer pour donner naissance à une nouvelle 
forme synthétique de futur. On aura : 

en français « j’aimerai », en italien amerò. 
Dans ces formes verbales, on reconnaît dans la désinence la conjugaison parfois tronquée du 

verbe « avoir » en français et avere en italien. C’est la raison pour laquelle les futurs italien et 
français ont une désinence spécifique dans le système verbal. 

Très vite, face à cette construction formée sur le présent de habere, une forme symétrique va 
être construite sur le passé. Ce sera d’abord la forme cantare habebam qui va dans un premier 
temps avoir la signification d’un futur dans le passé et être rapidement utilisée pour l’expression de 
l’irréel (avec une valeur aspectuelle d’inaccompli) et tendre à remplacer le subjonctif imparfait dans 
les propositions principales des phrases conditionnelles irréelles introduites par SI. Cette forme 
périphrastique est à l’origine du conditionnel roman qui va aboutir en français au conditionnel en « -
rais », « j’aime-r-ais », au conditionnel en -ria surtout dans le sud de la péninsule italienne, plus 
rarement en toscan. Ce conditionnel dénommé « présent » par les grammaires est un irréel avec une 
valeur aspectuelle d’inaccompli.  

Pour exprimer la valeur accomplie de l’irréel - c’est-à-dire ce que les grammaires appellent 
l’irréel du passé - le latin vulgaire va utiliser la périphrase cantare habui construite avec le parfait 
de habere qui a une valeur aspectuelle accomplie. 

Nel latino volgare cantare habui par avere espresso in origine il grado passato del 
condizionale, di contro al grado presente espresso da cantare habebam. Ma già nell’VIII secolo 
compare committere habuit in mera funzione di presente, ovverosia nel senso di commiteret. Nel 

                                                             
8 Herman J., Le latin vulgaire, « que sais-je ? », Paris, PUF, 1975, pp.74-75. 
9 Herman J., Op. Cit., p. 75. 
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toscano le desinenze (-ei, -esti, -ebbe, -emmo, -este, -ebbero) corrispondono esattamente alle forme 
di perfetto di ‘avere’.10 

4. L’irréel en français 
4.1. La situation en ancien français 
En ancien français, le système de l’irréel ressemble en de nombreux points à celui du latin 

classique. 
L’irréel du présent voit l’utilisation de l’imparfait du subjonctif dans les deux 

subordonnées : 
 
Roland,  1717 S’i fust li reis, n’i oüssum damage 
 
Queste,  90, 12 Je nel te puis mie rendre, car je sui a pié. 
Mais se je eüsse cheval, jel te cuidasse ramener par tens.11 
 
L’irréel du passé est, quant à lui, exprimé par la forme composée du subjonctif imparfait qui 

dans ce cas a une valeur aspectuelle d’accompli et ne signifie donc pas une époque passée. 
 
Yvain,   3696 Cil me feïst joiant et liee 
     Se je a cort trové l’eüsse.12 
 
A côté de ces formes exprimant l’irréel, on trouve également une forme constituée de « Se » 

+ l’imparfait de l’indicatif associée à la forme en -roie (futur hypothétique construit de manière 
symétrique au futur mais dans le passé à partir du latin vulgaire infinitif + habebam) qui caractérise 
une hypothèse liée à  

 
un  procès présenté comme éventuel, dans le présent ou dans l’avenir  
 
Prise d’Orange, 245 S’i estïez le premier jor d’esté, 
    Lors orrïez les oseillons chanter. 
 
Queste,  89, 2 Car il est a tel home qui me honiroit dou 
    Cors se je ne li rendoie. 
 
Cor. Lo.,  581 Se il avoit vint toises vers le ciel, 
    Si combatroie al fer et a l’acier. 
 
Le dernier exemple montre fort clairement que l’idée d’éventualité n’implique nullement 

celle de réalité ou de vraisemblance. Ce qui importe, c’est la situation du procès imaginaire dans 
l’époque présente ou future.13  

 
De la même manière,  

                                                             
10 Rohlfs G., Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Morfologia (vol.2), Torino, Einaudi, 1966-
1969, p. 342. 
Notre traduction : En latin vulgaire, cantare habui  exprimait à l’origine un conditionnel passé, le conditionnel présent 
étant exprimé par cantare habebam. Dès le VIIIe siècle, la forme committere habuit apparaît avec une valeur de présent 
avec le sens de commiteret. En toscan, les désinences (-ei, -esti, -ebbe, -emmo, -este, -ebbero) correspondent exactement 
aux formes de parfait de avere. 
11 Moignet G., Grammaire de l’ancien français, Paris, Klincksieck, 1973, p. 244. 
12 Moignet G., Op. Cit., p. 244. 
13 Moignet G., Op. Cit., p. 243. 
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la forme composée de l’imparfait, dite plus-que-parfait, ne signifie pas que l’hypothèse 
concerne l’époque passée, mais que le procès qu’elle évoque est vu accompli dans le présent ou le 
futur : 

 
Queste,  93, 30 Et lors se resgarde et voit en mi l’isle une 
    Mout hautte roche et mout merveilleuse, 
    Ou il ne quidoit avoir doute de nule  
beste sauvage se il s’i estoit mis 
 
(ne quidoit avoir doute équivaut à une forme en –roie […]).14 
 
4.2. Vers le français moderne 
4.2.1. L’affirmation du conditionnel 

C’est le système de l’ancien français en -roie qui, dans le cadre des mutations phonétiques 
deviendra « -rais » et qui, au cours de l’évolution de la langue française, va l’emporter et s’imposer 
comme expression de l’irréel en français moderne.  

C’est au XVIe siècle, que le type II (Si + imparfait du subjonctif – imparfait du subjonctif) 
qui, dès le XIIIe siècle donnait des signes de défaillance, peut être considéré comme mort en 
français.15 

Dans la langue littéraire, cet usage durera jusqu’au XIXe siècle avec des phrases du type : 
 
S’il eût plu, je serais resté 
S’il avait plus, je fusse resté 
S’il eût plu, je serais resté.16 
 
Ce sont donc les phrases irréelles du type : 
« s’il pleuvait, je resterais » 
« s’il avait plu, je serais resté » 
qui vont se généraliser à partir de la fin du XVIIe siècle. 
 
4.2.2. La disparition du subjonctif imparfait 
Ce renforcement est sans doute dû à la disparition du subjonctif imparfait directement liée 

sur le plan systémique à la disparition progressive du passé simple. En effet, le subjonctif imparfait 
provient du subjonctif plus-que-parfait latin avec un système désinentiel construit sur celui du passé 
simple. Pour « la mort du subjonctif imparfait »17, il convient de citer Brunot F. et Bruneau C. : 

 
Quelle est la cause de la ruine de l’imparfait du subjonctif ? La cause principale est 

probablement la rareté de son emploi. Certaines formes exceptionnelles sont devenues étonnantes 
pour l’oreille, puis choquantes : ce n’est pas parce que aimassions est ridicule qu’il est mort, c’est 
parce qu’il est mort qu’il est ridicule. Le temps, dès lors défectif, s’est trouvé affaibli par la 
disparition d’un nombre croissant de ses formes, qui en rendait l’emploi de plus en plus rare. Il 
n’est pas douteux que la décadence du passé simple, auquel l’imparfait du subjonctif a toujours été 
étroitement lié, n’ait aussi contribué à la mort de l’imparfait du subjonctif. On peut considérer cette 
mort, qui, au point de vue purement grammatical, est regrettable, comme définitive.18 

 

                                                             
14 Moignet G., Op. Cit, p. 243. 
15 Brunot F., Bruneau C., Précis de grammaire historique de la langue française, Paris, Masson et Cie, 1949, p. 553. 
16 Brunot F., Bruneau C., Op. Cit., p. 555. 
17 Brunot F., Bruneau C., Op. Cit., pp. 375 et suivantes. 
18 Brunot F., Bruneau C., Op. Cit., pp. 375 et suivantes. 
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4.2.3. La disparition du passé simple  
L’évolution du passé simple constitue un nœud systémique de la diachronie des langues 

romanes. Sa disparition en français, mais aussi en italien moderne comme nous le verrons plus tard, 
est le résultat d’une évolution structurelle due au changement d’équilibre systémique entre le latin et 
les langues romanes. En latin, les oppositions verbales à l’indicatif reposaient sur l’opposition 
aspectuelle non accompli (présent, imparfait, futur) / accompli (parfait, plus-que-parfait, futur 
antérieur). En introduisant l’auxiliaire « avoir », l’équilibre est rompu et un nouvel ordre tend à se 
mettre en place avec l’opposition formes simples (présent, imparfait, futur, passé simple) / formes 
composées (passé composé, plus-que-parfait, futur antérieur, passé antérieur). Ces oppositions qui 
précisent une antériorité temporelle n’ont pas éliminé la valeur aspectuelle de ces formes qui est, 
certes, passée au second plan, mais qui est toujours présente. On peut donc affirmer que 
l’opposition formes simples / formes composées conserve l’opposition aspectuelle caractéristique 
du latin. Dans un ce type de système, le passé simple se trouve sur une sorte de « siège éjectable » 
car il s’agit d’une forme simple ayant un aspect accompli (car issu du parfait latin). Sa disparition 
progressive au profit du passé composé n’a donc rien d’étonnant et correspond bien aux types 
d’évolutions systémiques que nous voulons mettre en évidence. L’opposition de ces deux temps 
devient également caduque du moment que la « célèbre » règle des vingt-quatre heures qui justifie 
leur opposition, tombe elle aussi.19  

4.2.4. Les raisons du choix de l’imparfait et du plus-que-parfait de l’indicatif 
Pour l’expression de l’irréel dans les subordonnées hypothétiques, le choix du français va se 

porter sur l’imparfait de l’indicatif qui perd sa valeur temporelle de passé pour ne conserver que sa 
valeur aspectuelle d’inaccompli, tout à fait appropriée à l’expression d’une action irréelle. Sur le 
plan du signifié, on peut expliquer cette opération comme une sorte de réduction sémantique qui 
permet à l’imparfait et au plus-que-parfait de l’indicatif d’être réduits à leur valeur aspectuelle. 
Nous donnons ci-après un schéma qui peut expliquer ce phénomène dans le cadre de la 
psychomécanique du langage de Gustave Guillaume.  

 

 
 
Pour cela, nous renvoyons aux travaux d’Alvaro Rocchetti qui montrent qu’il est possible 

d’appliquer le mécanisme de la saisie anticipée en sémantique pour créer de nouveaux signifiés par 
« métaphorogénèse ». L’opération de saisie anticipée peut être alors qualifiée de désémantisante.20 

 

                                                             
19 Brunot F., Bruneau C., Op. Cit., pp. 374. 
20 Rocchetti A., “Sens et acceptations d'un mot : un noyau commun ? un parcours ? Réflexions sur la méthodologie de 
l'analyse des rapports signifiant/signifié” in Cahiers de linguistique analogique n° 2, déc. 2005. 
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4.3. Le français parlé d’aujourd’hui 
Comme nous l’avons précisé dans notre introduction, le conditionnel s’étend de plus en plus 

en français parlé familier et/ou populaire. Sans doute « connaît-il une extension d’usage par 
la concordance :  ‘* je l’aurais fait si tu me l’aurais demandé’ ».21 

En reprenant notre argumentation systémique, on peut observer que la boucle est bouclée et 
que, d’une certaine manière, cette variation que nous qualifierons de « microdiachronique » du 
français parlé familier permet au système de renforcer sa cohésion et de retrouver, en quelque sorte, 
l’équilibre et la symétrie du latin classique. 

5. L’irréel en italien 
Pour la langue italienne, nous nous réfèrerons principalement au toscan qui a été choisi 

comme langue nationale à l’Unité italienne (à partir de 1861). La situation de l’Italie est très 
différente de celle de la France. Le choix du toscan littéraire (langue qui par bien des aspects 
possède des caractéristiques des langues romanes médiévales) comme langue nationale a provoqué 
l’émergence de variétés régionales d’italien qui présentent entre elles des écarts linguistiques 
notoires même en morphosyntaxe.  

5.1. Du toscan vers l’italien 
Dès le XIIIe siècle et sans doute même avant, le toscan construit son système hypothétique 

irréel sur le subjonctif imparfait et plus-que-parfait comme en latin classique dans la subordonnée, 
avec une proposition principale, respectivement, au conditionnel simple et au conditionnel 
composé.  

Exemples: 
se piovesse, resterei con te  « s’il pleuvait, je resterais avec toi » 
 
se fosse piovuto, sarei rimasto con te  « s’il avait plu je serais resté avec toi » 
 
Toutefois, on peut trouver des formes symétriques à celles du latin classique (par exemple 

SE + subjonctif imparfait, subjonctif imparfait) en ancien italien du nord. Par exemple, on trouve 
quelques rares attestations en ancien lombard : 

se tu fussi de ferro, tu devissi essere rotto22 « si tu étais de fer, tu devrais être cassé » 
 
mais surtout en Italie méridionale (Naples, Bari, Crotone).  
Voici un exemple dans le dialecte de Bari (région des Pouilles) : 
cə fossə ji nu sandə, səffress addacchesi?  « si j’étais un saint, souffrirais-je tant ? »23 
 
5.2. L’origine du conditionnel italien 
Le conditionnel italien est issu de amare habui qui va aboutir en toscan médiéval a amerei 

« j’aimerais ». A la différence du conditionnel français, il est construit sur la forme du parfait de 
habere qui a une valeur aspectuelle accomplie. Il a perdu sa valeur d’irréel du passé que amare + 
habui avait en latin vulgaire et est utilisé de manière analogue à celle du conditionnel présent 
français.24  

L’autre forme de conditionnel construit comme celle du français sur le latin vulgaire amare 
habebam aboutit dans la péninsule italienne à des formes en -ria. Cette forme va surtout être utilisée 
dans les dialectes méridionaux et en particulier dans la poésie sicilienne.25 

                                                             
21 Gadet F., Le français populaire, « que sais-je ? », Paris, PUF, 1992, p. 89. 
22 Rolphs G, Op. Cit., sintassi e formazione delle parole (vol. 3), p. 141. 
23 Rolphs G, Op. Cit., sintassi e formazione delle parole (vol. 3), p. 142. 
24 Rolphs G, Op. Cit., sintassi e formazione delle parole (vol. 3), p. 143-144. 
25 Genot G., Manuel de linguistique de l’italien, Approche diachronique, Paris, Ellipses, 1998, p. 179. 
Mari-Fabre P., Nicolas J. , Cours de Philologie italienne, Nice, Association des publications de la Faculté des lettres de 
Nice, 1997, p. 89. 
Maiden M., Storia linguistica dell’italiano, Bologna , Il Mulino, 1995, p. 170. 
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En toscan, on la trouve parfois chez les poètes mais son usage se limite dans la plupart des 
cas aux verbes modaux : saria « je serais », avria « j’aurais », potria « je pourrais », dovria « je 
devrais », parfois la forme faria « je ferais ». Dans la langue savante, ces formes vont perdurer 
jusqu’au XIXe siècle.  

5.3. La situation en italien moderne 
La construction « Se + subjonctif, conditionnel » du toscan médiéval se maintient en italien 

d’aujourd’hui, à l’oral ainsi que dans les variétés régionales modernes. 
Toutefois, en italien parlé relâché, on peut mettre en évidence, dans le cadre de ce que nous 

avons appelé la « microdiachronie », des formes qui ressemblent à celle du français parlé familier. 
Pour l’italien, le phénomène est décalé, en raison de la constitution plus récente de cette langue et 
l’on voit apparaître à l’écrit comme à l’oral des phrases hypothétiques avec un imparfait de 
l’indicatif après la conjonction se à la place du subjonctif imparfait: 

 
* se potevo, verrei  « si je pouvais, je viendrais » 
* se non pagavo una forte somma, mio figlio sarebbe morto « si je ne payais pas une forte 

somme, mon fils serait mort » 
 
Dans les registres très familiers, comme en français, le conditionnel commence à faire son 

apparition mais beaucoup plus timidement : 
 
* se potrei, verrei , « si je pourrais, je viendrais » 
 
Ici, on touche du doigt les convergences évolutives des deux langues qui sont en décalage en 

raison d’une histoire linguistique nationale très différente.  
Aujourd’hui en italien, l’apparition de l’imparfait de l’indicatif et du conditionnel en est à 

ses débuts car, sur le plan de la cohésion systémique du système verbal dans son ensemble, le 
subjonctif imparfait est toujours présent comme le passé simple. Néanmoins, ce dernier tend à 
perdre beaucoup de terrain en particulier dans le nord de l’Italie où il est remplacé, comme en 
français, par le passato prossimo, forme composée symétrique du passé composé français. Ces 
écarts en « microdiachronie » nous font penser que l’italien est en train de prendre le même chemin 
évolutif que le français pour l’expression de l’irréel dans les phrases hypothétiques. 

6. Convergences évolutives et perspectives 
Sur le plan systémique, on voit bien que, du latin classique au français et à l’italien 

d’aujourd’hui, les différents bouleversements structurels du système hypothétique ont tendance à 
déboucher sur un nouvel équilibre linguistique par l’utilisation du conditionnel là où le latin utilisait 
le subjonctif. Dans cette analyse qui se veut diachronique mais aussi synchronique, 
« microdiachronique » et comparative, nous avons montré l’importance de l’étude des rapports 
d’équilibre et de cohésion dans les systèmes linguistiques. On voit bien dans le cas du système de 
l’irréel en français et en italien que ces rapports sont complexes et que, comme dans toute 
construction organisée, les moindres changements peuvent avoir des conséquences non négligeables 
sur l’ensemble du système. En ce sens, nous souhaitons l’émergence d’une systémique diachronique 
qui puisse rendre compte des équilibres en synchronie. 
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Abstract 
 The study shows the differences in the Central European countries (former communist 
countries) and the Southeast European countries group (with one exception, ex-communist 
countries, as well). Based on historical grounds, one can establish the difference between the two 
groups, based on criteria of the cultural events in the socio-economic development. 
 Confession and religion have embroidered a mentality in the context of psychological 
tendencies and have created religious attitudes and various economical species. Geo-political 
designations divided the civilizations, which, geographically and historically, once formed a whole, 
but a sequential whole, upholstered with differences in the attitudes of the two parts of Europe. 
From mental cleavages, to the spiritual divorce, by the discussing spaces masses’apophase, there 
were outlined the ethnic reasons and there was drafted the multicultural character of the spiritual 
history of Southeastern European space.  
 
Key words: Central Europe, Southeast Europe, Orthodoxy, European Union, Euro-atlantism, 
Euro-mediterraneanism 
Cuvinte cheie: Europa centrală, Europa de sud-est, ortodoxie, Uniunea Europeană, euro-
atlantism, euro-mediteranism 
 

1. Cele două Europe 
 Va fi evocată aici, în primul rând, nu numai istoria, ci şi “preistoria” a ceea ce pot fi 
denumite “cele două Europe” (şi aceasta cu atât mai mult astăzi în momentul părelnicei îndepliniri a 
unui vis de unitate europeană trăit cu entuziasm politic şi cu infinită candoare culturală, în acelaşi 
timp). Va fi evocată deci pregătirea, într-un fel de “durată lungă” braudeliană, de la sfârşitul 
antichităŃii încă, a regăsirilor pe care le celebrăm între Atlantic şi Marea Neagră, fără a putea oculta 
diferenŃele, distanŃele, prăpăstiile chiar existente între cele două părŃi ale unui continent bănuit a fi 
sufletul spiritualităŃii mondiale. 
 ExistenŃa a două părŃi de Europă, separate de la sfârşitul a ceea ce a fost “imperium 
romanorum” în secolul al IV-lea, de la iconoclasmul bizantin şi de la Carol cel Mare în veacurile 
VIII-IX sau de la Cruciada a IV-a din secolul al XIII-lea este universal acceptată. Istoria post-
romană a ceea ce a fost după 395 “pars occidentis” a cunoscut căi foarte diferite, atât la nivel 
spiritual cât şi evenimenŃial. 
 În realitate, secolul al IV-lea, consemnând la sfârşitul său extrem triumful creştinismului ca 
unică religie a lumii romane, era şi momentul foarte îndepărtat al unui clivaj mental, al unui început 
de divorŃ spiritual între Orientul roman şi Occidentul roman, mult dincolo de o diviziune 
administrativă a Imperiului în două părŃi distincte. 
 Dacă prima generaŃie de intelectuali europeni orientali – mă gândesc la PărinŃii conciliari de 
la Niceea şi Constantinopol –, a simŃit nevoia unei definiri dogmatice printr-un “Credo”, un “Crez”, 
simbol al credinŃei bazat pe un echilibru al teologiei trinitare, temeiul acestei separări creştine va fi, 
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o dată mai mult, rezultatul receptării diferite a lecŃiei antichităŃii păgâne. În timp ce Occidentul 
PărinŃilor Bisericii precum Augustin – precursor îndepărtat al unui Martin Luther şi al strămoşului 
existenŃialiştilor care a fost danezul Kirkegaard exacerbând angoasa şi păcatul – va rămâne definitiv 
ataşat modului logic silogistic, aristotelic de a dovedi existenŃa lui Dumnezeu, Orientul european va 
cristaliza un element contrar de afirmare numită “apofatică”, a ceea ce acelaşi Dumnezeu nu este. 
Ea, această apofază a lumii orientale, nu este decât expresia unui mister al credinŃei, o modalitate 
superioară de “non-cunoaştere” descinzând din Platon, care în “Republica” sa vorbea despre Binele 
ce există dincolo de fiinŃă. 
 Un Occident ataşat de “res”, pragmatic, puŃin sofisticat – şi de aceea, tocmai, arian, căutând 
pe Isus omul, adorând stigmatele sale –, stând în faŃa unui Orient monofizit – ataşat Verbului 
(Logos), crezând în Cristos cel divin – acesta este începutul unui divorŃ intelectual al Europei în 
zorii Evului Mediu. 
 Istorici, politologi şi personalităŃi politice au ajuns la concluzii foarte diferite în ceea ce 
priveşte apartenenŃa uneia sau alteia dintre regiunile continentului nostru la spaŃii de civilizaŃii cu 
nume vechi şi consacrate. Indiferent de modalitatea “citirii” hărŃii europene, Orientul continentului 
a avut mereu un loc bine delimitat în construcŃia ce se numeşte Europa. Un loc care nu a fost 
plăsmuit, aşa cum se crede prea adesea, în timpurile foarte recente ale vasalităŃii moscovite. 
 Fie că Europa a fost gândită într-o diviziune tripartită, cu o zonă atlantică, cu o alta 
mediteraneeană şi cu o a treia, orientală, aşa cum a făcut-o Immanuel Wallerstein în celebra sa 
analiză de acum mai bine de treizeci de ani, “The Modern World System”; fie că au fost distinse 
chiar în Uniunea Europeană zone foarte evoluate – FranŃa, Germania – şi altele mai puŃin dezvoltate 
– Spania, Portugalia, Grecia –, zona est-europeană nu a fost niciodată eludată. În faŃa unei Europe 
atlantice, protestante şi catolice, care a reprezentat faŃada oceanică către Lumea Nouă s-a găsit o 
Europă Orientală, ortodoxă şi , parŃial, islamică, clădită pe tradiŃia a ceea ce profesorul de la Oxford 
Dimitri Obolenski a numit cândva “Commonwealth-ul bizantin” urmat şi imitat de acela otoman. 
 Se pot găsi, în reviste cu o difuziune mai mult sau mai puŃin largă, hărŃi conŃinând geografii 
aiuritoare, construite după obscure criterii politice care aşează în “Mittelleuropa” chiar şi CroaŃia, 
dar nu şi Austria, prelungind această “Europă de Mijloc” până în Albania şi Macedonia, la hotarele 
Greciei; şi aceasta, după ce au fost “descoperite” în cancelariile de pe cele două maluri ale 
Oceanului Atlantic noi denumiri, foarte bizare, care nu spun de fapt nimic, precum “North Central 
Europe” aplicată zonei în care se află Polonia şi Ńările baltice, sau “South Central Europe”, de la 
Bucureşti până la Capul Matapan. Toată această complicaŃie terminologică nu era decât rezultatul 
unei foarte simpliste opinii americane, potrivit căreia Europa de Est şi Europa de Vest –realităŃi 
venerabile ale istoriei – nu erau decât reflexul recent al unei situaŃii izvorâte din Războiul Rece, 
împărŃind continentul între aliaŃi ai Washingtonului şi sateliŃi ai Moscovei. De altfel, Zbigniew 
Brezinski a scris-o foarte clar acum douăzeci de ani: “adevărul este că termenii « Europa de Est » şi  
« Europa de Vest », aşa cum au fost folosiŃi în ultimele câteva decenii, nu au fost desemnări 
geografice, ci geopolitice. Ei au reflectat diviziunea politică a Europei de după Yalta”. 

2. łările Europei Centrale şi Europei Orientale sunt departe de a reprezenta o unitate 
de civilizaŃii 
 Urmare a deciziilor Consiliului Europei, spaŃiul caucazian – Georgia, Armenia, Azerbaijan –
, ale cărui raporturi cu restul continentului coboară până în vârsta legendară a “ArgonauŃilor” greci 
şi a fabuloasei Colhide, reprezintă limita geopolitică răsăritenă a continentului. 
 Este limpede că aceste Ńări sunt, de asemenea, împreună cu MunŃii Ural, extremitatea 
diviziunii geografice care se numeşte Europa Orientală; această lume situată cândva în sfera celor 
două imperii, rusesc şi turcesc, lume a cezaropapismului – opus papocezarismului occidental –, 
lume cu tradiŃii politice pătrunse de absolutism, de cultul copleşitor al liderului; o lume diferită de 
cea a celeilalte Europe, Centrale – concept foarte fluid, mai curând “o stare de spirit” –, descinsă din 
Imperiul austriac, născută mai ales o dată cu Dubla Monarhie care şi-a lăsat amprenta decisivă 
asupra Ungariei şi Cehiei, asupra Slovaciei şi Poloniei, asupra CroaŃiei şi Sloveniei. Este vorba, 
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cum bine se poate vedea, de Ńări ale fostului sistem socialist, intrate aproape toate în ultimele valuri 
ale integrării în Uniunea Europeană. 
 Cât despre Europa Răsăriteană – definită prin criterii în acelaşi timp geografice şi culturale, 
etnice şi confesionale, cu frontiere mai curând flexibile în funcŃie de epocă –, ea este împărŃită în 
două mari subzone: aceea ucraino-rusească şi aceea sud-est europeană, formată de spaŃiul balcanic 
propriu-zis unde se găseşte Bulgaria şi acela carpato-dunărean căruia îi aparŃine România, pentru a 
evoca cele două Ńări aparŃinând ultimului val al integrării. 
 Aceasta ne aduce spre un alt capitol care ar putea fi numit: 
 3.  Europa Centrală şi Europa de Sud-Est: ambiguităŃile unor concepte 
 Nu trebuie uitate, în nici un caz, înclinaŃiile orientale, mai ales către Constantinopolul 
devenit Stambul, al acestei “Mittelleuropa” situată la răsărit de Occident şi de linia Elba - Leitha; 
este vorba, spre pildă, de înclinaŃiile Moraviei chirilo-metodiene şi ale Ungariei arpadiene, mai 
tarziu de cele ale Austriei habsburgice către Balcani, de cele ale Poloniei către Rusia Ńarilor, pentru 
a nu mai evoca raporturile recente ale acestui spaŃiu cu fostul colos sovietic. 
 Specificitatea central-europeană îşi are rădăcinile spre începuturile celui de-al doilea 
mileniu. Înainte şi după anul o mie, după o epocă în care slavii de apus, originari în zona de nord a 
CarpaŃilor şi la Marea Baltică (moravi, croaŃi, polonezi) şi maghiarii fino-ugrici veniŃi din Asia 
deveneau sedentari creştini, conducătorii lor politici, “duces” şi “reges”, recunoscuŃi ca atare de 
episcopul Romei sau de curtea carolingiană de la Aachen, priveau către structurile occidentale, 
chiar dacă o anumită pendulare politico-culturală între Orient şi Occident avea să fie o caracteristică 
a acestei regiuni, al cărei caracter dual va fi dominat de-a lungul veacurilor de goticul târziu, de 
Reformă şi de Renaştere. 
 Pecetea spirituală apuseană – numită, după mijlocul secolului al XI-lea, “catolică” – a fost 
decisivă în Europa Central-Orientală, cu Episcopatul de Praga în vremea lui Boreslav al II-lea şi cu 
apartenenŃa regatului ceh la Imperiul romano-german, cu creştinismul polonez din vremea lui 
Mieszko I în Moravia şi în Silezia, cu cel al ungurilor din vremea lui Ştefan I cel Sfânt. Mai târziu, 
în secolele XIV şi XV, extensiunea politică şi culturală a lumii franco-germane către Cehia şi 
Ungaria a condus dinastia de Luxemburg să facă din Praga o capitală imperială germană şi dinastia 
de Anjou cu ramura sa napolitană să domnească, după 1300, la Buda. Ar trebui adăugat, poate, că 
înainte şi după 1400, universităŃile din Oxford şi din Praga au fost strâns legate prin activitatea unui 
Wycliffe şi a unui Huss, promotori ai unor doctrine pre-protestante, hrănind “devotio moderna”  din 
spaŃiul flamand. 
 Occidentul va rămâne un capitol major în civilizaŃia Europei Centrale în timpul Renaşterii – 
factor vital în această parte de continent, inexistent în Europa Răsăriteană în formula sa clasică –, 
fie în Ungaria în vremea lui Matei Corvin şi al unei Beatrix de Aragon, cei lăudaŃi în istoriile 
italianului Antonio Bonfini, într-un regat în care erau prezenŃi, la Veszprem, la Kalocsa, la 
Esztergom o seamă de umanişti în haină ecleziastică veniŃi din Peninsulă precum Branda 
Castiglione sau Giovanni da Buondelmonte, fie în Polonia unde trăia un Copernic cu bineştiuta sa 
revoluŃie – nu doar de natură astronomică –, un Ioan Zamoyski cu al său “oraş ideal” de la Zamosć, 
sau umanişti italieni ca Filippo Buonacorsi, sau artişti precum Veit Stoss, Bartolomeo Berecci, 
Franciscus Fiorentinus. 
 Pentru toată Europa Centrală, sfârşitul secolului XV şi începutul celui de-al XVI-lea avea să 
însemne o perioadă de legături continue cu Occidentul germanic al goticului final şi cu Renaşterea 
italiană. Aceste legături aveau să contribuie sensibil la cristalizarea unui umanism aulic, superficial 
dar strălucitor, dezvoltat în Europa Central-Răsăriteană (Polonia, Ungaria), cu ecouri în Balcanii 
Occidentali (CroaŃia, DalmaŃia). 
 Revenim la cele două subzone ale Europei Răsăritene: aceea a Sud-Estului european, 
adunând laolaltă spaŃiul balcanic şi cel carpato-dunărean, cu tendinŃa tot mai evidentă de extindere 
spre spaŃiul pontic, cu relaŃii multiple şi variate cu Comunitatea Mării Negre, cu Caucazul, ca şi cu 
lumea ucraineano-rusescă. Aceasta reprezintă a doua subzonă a spaŃiului european oriental, 
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implicând de asemenea un dialog între mediile ortodoxe şi acelea ale Islamului, în pofida atâtor 
exaltări fundamentaliste. 
 Interesul pentru Sud-Estul european, definit cândva, într-un sens foarte larg, ca un spaŃiu 
geopolitic situat între punctul cel mai septentrional al Mării Negre, anume Odessa, şi punctul cel 
mai septentrional al Mării Adriatice, anume Trieste – aşa cum l-a conceput ştiinŃa germană a 
secolului XX, de la Karl Haushoffer până la Rupert von Schumacher, înlocuind conceptul 
tradiŃional de „Balcani” – a crescut simŃitor şi, poate, este mai mare ca niciodată Ńinând seama de 
rolul major pe care acest spaŃiu îl are acum în politica planetară, chiar dacă originile unor 
evenimente contemporane sunt ocultate sau prost cunoscute din punctul de vedere al istoriei 
culturale. Nu trebuie uitat că unul dintre elementele fundamentale ale civilizaŃiei acestor părŃi de 
lume rămâne cel spiritual, care este dominat de secole de coexistenŃa aici a unei ortodoxii majoritare 
şi a unui Islam minoritar, ceea ce a condus de mai multe ori la crize care au fost şi riscă încă să fie 
mondializate. 
 Ştim cu toŃii că în termeni generali confesiunea şi religia au făurit o anume mentalitate, o 
anume sensibilitate, un model cultural care există, care este foarte vizibil, cel puŃin de o jumătate de 
mileniu, de la Renaştere şi Reformă pentru Europa Occidentală şi Centrală, de la evenimentele care 
au instituit, în Europa de Sud-Est, TurcocraŃia şi care au îmbogăŃit şi nuanŃat sentimentul alterităŃii. 
 TendinŃe psihologice diverse, ca şi atitudini studiate de sociologia religiilor, îşi au rădăcinile 
în credinŃele şi în practicile religioase, în timp ce situaŃii economice diverse, legate de atitudinile 
religioase, îşi au de asemenea originile în acest context, de la calvinismul prosper al Nord-Vestului 
european până la Islamul Sud-Estului, sărac prin tradiŃie. Este sigur că acest Sud-Est al Europei – 
acolo unde două blocuri militare recente au coexistat, acolo unde cândva s-a dezvoltat acea 
specificitate şi acea unicitate europene cuprinse astăzi în conceptul de „situaŃie interimperială” – a 
fost un fel de „Europă în miniatură”, unde s-au juxtapus confesiunile şi religiile continentului, cele 
care au determinat, nu o dată, politica acestuia. 
 SpaŃiu al tradiŃiilor imperiale şi interimperiale, vehiculând ideologii supranaŃionale, de la cea 
a „celei de a treia Rome”, a Ńarilor, până la cea a panslavismului, până la statalitatea asiatică de tip 
stalinist şi la internaŃionalismul proletar, acest imens rezervor al Europei Orientale – în fapt, al 
Europei întregi şi al întregii planete – trăieşte la ceasul unor nostalgii, al unor exacerbări naŃionaliste 
şi ortodoxe (repolitizarea ortodoxiei este o realitate la acest început de secol şi de mileniu!), dar şi la 
ceasul unor proiecte de integrare cu cealaltă Europă, Occidentală, prin intermediul periferiei 
acesteia din urmă, Europa Centrală. 
 Revenind la conştiinŃa creştină a Europei, ajungem la o altă distincŃie fundamentală între 
cele două jumătăŃi ale continentului: aceea confesională. Orice dezbatere în jurul construcŃiei 
europene trebuie să plece de la acest punct crucial. 
 Este mai mult decât evident că în epoca noastră, în conflictele majore, raŃiunile etnice şi cele 
religioase devin determinante. Şi aceasta cu atât mai mult în lumea ex-comunistă unde s-a încercat 
multă vreme nivelarea sentimentelor naŃionale prin colosala maşinărie ce s-a numit 
„internaŃionalismul proletar” şi în care religia a fost persecutată în numele „ateismului ştiinŃific”. 
 Deşi majoritatea savanŃilor disting civilizaŃiile prin istoria lor, prin limba lor şi, mai ales, 
prin religia lor, mulŃi oameni politici şi diplomaŃi ignoră cu morgă criteriul religios al evoluŃiilor 
continentale şi transcontinentale; şi aceasta în ciuda exemplului destul de recent al ex-Iugoslaviei 
unde, se ştie prea bine, s-a manifestat ceea ce politologia americană a numit „sindromul Ńărilor 
înrudite” – înainte de toate, din punct de vedere spiritual (aşa numitul „kin country syndrome”) –, 
Germania, Austria şi Vaticanul sprijinind republicile catolice ale Sloveniei şi CroaŃiei, Iranul şiit, 
Turcia sunită şi Arabia Saudită ajutându-i din plin pe bosniacii musulmani, în timp ce Rusia 
ortodoxă a lui ElŃin a fost aliata Serbiei ortodoxe a lui Miloşevici. 
 În fond, la urma urmei, ce înseamnă exact această din urmă creştinătate, cea a Răsăritului 
european? După părerea noastră, istoricii civilizaŃiei ortodoxe au datoria de a răspunde urgent unei 
întrebări care se pune adesea: ce reprezintă, în fond, civilizaŃia ortodoxiei în Europa de azi? Este 
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vorba deci de locul actual al acestei civilizaŃii făurite dincolo de ceea ce era, pentru majoritatea 
oamenilor politici, de la Renaştere încoace, ”Universitas Christiana” care se oprea, potrivit acestora, 
la frontiera răsăriteană a lumii catolice şi protestante, aşadar undeva între Ńările baltice şi Rusia sau 
între spaŃiul croato-sloven şi cel sârbesc. Acest răspuns este necesar, trebuie adăugat, în ciuda 
faptului că valorile ortodoxiei au fost evocate, în mai multe împrejurări, ca o paradigmă, de către 
înalte instanŃe spirituale ale Occidentului (mă gândesc, de pildă, la una din importantele scrisori 
apostolice ale regretatului Papă Ioan Paul al II-lea, ”Orientale Lumen” care sublinia importanŃa 
ofertei actuale a ortodoxiei). 
 Istoria spirituală a Sud-Estului european este dominată tocmai de câteva împrejurări izvorâte 
din caracterul acestei multiculturalităŃi balcanice şi carpato-dunărene: 
- opŃiunea între Orient şi Occident, din vremea misionarilor creatori de Biserici şi de State până în 
aceea a „unirilor” mai mult sau mai puŃin efemere dintre Roma şi Constantinopol; 
- puternica dominaŃie a ortodoxiei care primea – prin însăşi natura sa – trăsături teritoriale şi apoi 
naŃionale distinctive, toleranŃa religioasă ca dovadă a unei deschideri spirituale, pe care, mai târziu, 
tendinŃe ultranaŃionaliste şi intervenŃii străine au pervertit-o în anii totalitarismului şi în prima epocă 
a democraŃiei post 1989. 
 Este timpul să fie lămurit – într-un spirit deopotrivă critic şi comparatist, pentru cercurile 
mai largi a ceea ce se numeşte opinie publică – ceea ce, pe urmele lui Max Weber, sociologia 
religiilor stabileşte ca raport între confesiuni şi câmpul socio-economic sau ceea ce istoria 
mentalităŃilor poate să lumineze în legătură cu tot ce a fost corelaŃie a ortodoxiei – şi aceasta încă de 
la tradiŃiile cezaropapiste ale primului BizanŃ – cu anumite tipuri de autoritate statală, cu o tendinŃă 
accentuată către personalizarea puterii politice prin persoana unui lider proeminent, fie el rege, 
mareşal, secretar general al unui partid comunist sau prim magistrat al unei republici prezidenŃiale. 
Aceasta e singura cale pentru a fi făcute cunoscute şi înŃelese non-ortodocşilor, elementele 
distinctive ale acestei civilizaŃii est-europene în zorii mileniului al III-lea. 
 Acestor trăsături istorice care, într-un chip aproape paradoxal, conferă o actualitate evidentă 
unei biserici considerate „tradiŃionaliste”, li s-ar putea adăuga adecvarea acestei ortodoxii la situaŃii 
politice recente ale Sud-Estului european, care rămâne singura zonă a continentului unde se 
regăsesc toate religiile şi confesiunile sale sau caracterul de punte posibilă şi necesară între 
creştinătate şi Islam (care au, din punct de vedere teologic, multe puncte comune şi care mai au aici, 
ca şi în Caucaz, vecinătăŃi uneori explozive, alteori paşnice, dar purtând amprenta ineluctabilă a 
unei coexistenŃe, în aria „sud-est europeană - pontică” a ComunităŃii Mării Negre, cu o populaŃie de 
350 de milioane de suflete). 
 Se poate deci spune că, în ciuda atâtor opinii politice curente şi superficiale, „clauza 
religioasă” trebuie să-şi păstreze întreaga greutate în procesul integrării europene. Acolo unde 
ortodoxia nu trebuie să-şi irosească şansele de a se arăta congruentă cu noua Europă, păstrându-şi în 
întregime moştenirea. Căci, nu trebuie uitat că în acest spaŃiu sud-est european s-a născut morala 
celei mai vechi biserici creştine care ar putea deveni, deopotrivă, una din cele mai moderne în 
secolul al XXI-lea. 
 Concluzie  
 Între spaŃiul euro-atlantic şi euro-mediteranean al Uniunii Europene şi al NATO şi spaŃiul 
euro-asiatic al ComunităŃii Statelor Independente, între „homo atlanticus” şi „homo sovieticus”, 
între supranaŃionalismele – acceptate sau impuse – ce ne readuc în minte construcŃiile imperiale din 
trecut (aceea a Habsburgilor sau aceea a turcilor otomani), Sud-Estul european participă, prin valori, 
prin cutume, prin aspiraŃii şi prin habitudini comune care compun un model cultural, la viaŃa 
spirituală, deopotrivă, a spaŃiului ortodox-islamic al Mării Negre şi al Caucazului şi al spaŃiului 
catolic-protestant al Europei dunărene, părŃi componente, ambele, ale marii Europe. Această mare 
Europă care trebuie să rămână, după părerea noastră, un simplu nume geografic acoperind mai 
multe realităŃi istorice – cum este cel al Asiei, cum este cel al Americilor –, cu vagi amintiri despre 
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ceea ce a fost ”Universitas Christiana” repede sfărâmată, fără a tinde spre o entitate spirituală unică, 
creatoare de model european unic. 
 Într-acest punct intercardinal al geoistoriei continentului care este Sud-Estul european, în 
acest spaŃiu de tranzacŃii politice permanente, de aşteptări prelungite – dar cât de fecunde –, de 
gesturi totalitare şi dominatoare, de sacrificii superbe sau inutile, de mister şi de strălucire a 
ortodoxiei, s-a trăit şi se trăieşte în continuare, cu sentimentul apartenenŃei la o Europă care este pe 
punctul să se întâlnească durabil cu o alta. Păstrându-şi în întregime bogatul patrimoniu cultural, 
orgoliul său intelectual şi rănile sale profunde. 
 În căutarea Europei, să ne amintim, din când în când, că Europa s-a născut la picioarele 
Acropolei ateniene, în inima Orientului balcanic, ceea ce, bineînŃeles, nu conferă nici avantaje, nici 
merite. 
 Cele câteva fragmente de continent care au avut o existenŃă distinctă în interiorul unor 
frontiere mişcătoare, coexistă, cu adversităŃi şi cooperări intermitente, pe drumuri deja trasate de 
istorie, cunoscându-şi exact locul care determină, de obicei, şi vocaŃiile politico-economice. În cazul 
Europei Sud-Orientale, parte durabilă a Răsăritului european, această vocaŃie este cea de unire a 
spaŃiului eurasiatic cu cel euro-atlantic şi cu cel euro-mediteranean, Marea Neagră cu Rinul, 
Caspica cu lumea germanică.  
 Cu orice preŃ, trebuie să evităm riscul unor fantasme politice care să ne conducă la utopie. 
Ceea ce, într-o limbă veche şi foarte nobilă, tot de origine balcanică, înseamnă „locul care se 
găseşte nicăieri”. De altminteri, să sperăm, visurile unui model unic, al unui partid unic, al unei 
religii unice, al unei rase unice sunt pe cale să dispară pentru totdeauna. 
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Abstract 

 „Ethos” or the discursive image of the enunciator is an interdisciplinary concept employed 
in argumentative rhetoric, in literary pragmatics and in psycho-sociology. In the first part of the 
article I have presented ancient theories (Aristotle) and modern theories about ethos (Oswald 
Ducrot, Jean-Michel Adam, Dominique Maingueneau, Christian Plantin, Ruth Amossy). 

In the framework of the polyphonic enunciation theorized by O. Ducrot I have distinguished 
the prediscursive extralinguistic level of the subject as a presence in the world from the discursive 
level of the enunciator engaged in verbal interaction. „Ethos” is (with Plantin) an emotional and 
relational notion, which links the text to the context. 

I have highlighted, with respect to the poetry of the eighties, four patterns of thematizing the 
discursive ethos: (a) one enunciator - one voice; (b) one enunciator - two voices; (c) the enunciative 
polyphony of the palimpsestic ethos; (d) the metonymic transgression of the enunciator to the effects 
of the utterance. The self-ironic and parodic ethos displayed by poets of the eighties, configured in 
the ambiguous space of transactions between the prediscursive ethos and the discursive one, 
dramatizes the identitary gap and the relationship with the other.   
 
Key words: palimpsestic / parodic / (pre)discursive ethos, polyphony.  
Cuvinte cheie: ethos palimpsest / parodic / (pre)discursiv, polifonie.  
 

1. Introducere 
O dimensiune importantă a scenografiei enunŃării este imaginea pe care enunŃiatorul o oferă 

despre el, adică ethos-ul. Orice tip de discurs implică o anumită imagine a locutorului, pentru că 
orice act de comunicare presupune o voce care (se) enunŃă şi intenŃia de a persuada 
auditorul/cititorul. Vom evidenŃia, utilizând un corpus de poezie optzecistă, modalităŃi de tematizare 
a enunŃiatorului, tranziŃia de la un rol enunŃiativ la altul, relaŃia dintre ethos şi celelalte două 
componente ale argumentării – „pathos” şi „logos”. Pentru a răspunde la întrebarea: „Unde situăm 
ethosul, în discurs sau în afara lui?”, vom face o scurtă incursiune în istoria conceptului. 

2. Teorii despre ethos 
„Ethos” este un concept utilizat în retorica argumentativă şi, în ultimul deceniu, în 

pragmatica literară. Deşi conservarea grafiei greceşti semnalează tradiŃia antică originară, termenul 
s-a îmbogăŃit semantic, devenind un instrument operatoriu cu relevanŃă interdisciplinară. 
Încorporarea ethos-ului în enunŃarea polifonică, întreprinsă de Ducrot, reprezintă o primă abatere de 
la retorica clasică [1], urmată de contribuŃiile remarcabile ale francezilor Maingueneau, Adam, 
Plantin. 

2.1. Antichitatea. ReflecŃia despre ethos s-a cristalizat în retorica oratorică în legătură cu 
eficacitatea cuvântului, determinată de autoritatea oratorului.  

A r i s t o t e l  a conceptualizat ethos-ul pornind de la caracterul moral proiectat în imaginea 
oratorului şi de la finalitatea persuasivă a discursului său: „caracterul, putem spune, constituie cea 
mai eficientă dintre probe” [2]; „convingem, aşadar, prin intermediul caracterului vorbitorului, 
atunci când discursul este rostit astfel încât să-l facă pe vorbitor demn de încredere; căci noi ne 
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încredem în oamenii aleşi mai mult şi mai prompt, în general” [3].  Ethos-ul autorităŃii este 
alimentat de credibilitate: „Aşadar, trei sunt motivele necesare pentru ca vorbitorii înşişi să fie 
credibili; căci atâtea sunt cele datorită cărora căpătăm încredere într-un lucru, în afara 
demonstraŃiilor. Acestea sunt: înŃelepciunea practică, virtutea şi bunăvoinŃa” [4]. Puterea 
discursului, consideră Aristotel, nu stă în cunoştinŃele anterioare pe care auditorul le are despre 
orator, ci în imaginea pe care şi-o creează în şi prin discursul său. ProiecŃia sinelui („ethos”) este 
conexată în retorica argumentativă cu emoŃiile manifestate de locutor şi de auditor („pathos”) şi cu 
manipularea cuvântului („logos”). Primele două probe, afective şi nonpropoziŃionale, acŃionează 
prin empatie, prin identificare şi prin transfer. Ultima categorie se înscrie, evident, în probele 
propoziŃionale: ethos-ul este construit în logos, nu în afara lui.  

Pentru Aristotel, ethos-ul este  manifestarea lingvistică a caracterului,  în timp ce pathos-ul 
priveşte pasiunile publicului. La Q u i n t i l i a n, ethos-ul şi pathos-ul reprezintă două tipuri de 
sentimente: „Le pathos et l’ethos participent parfois de la même nature, sauf qu’il y a entre eux une 
différence de degré, le premier en plus, le second en moins; l’amour par exemple est un pathos, 
l’affection un ethos” [5]. Stimularea patetică a auditorului rezonează cu ethosul oratorului; putem 
vorbi despre ethos, referindu-ne la gândirea sincretică a AntichităŃii, nu numai ca „argument al 
autorităŃii”, ci şi ca „afişare a afectelor plăcute” [6].  

2.2. Teorii moderne. Reactivarea conceptului antic se datorează revirimentului modern al 
retoricii, atât în câmpul argumentării, cât şi al analizei discursului. Reevaluarea semantică a 
termenului a erijat ethos-ul într-un instrument interdisciplinar care uneşte retorica, pragmatica, 
analiza discursului şi sociologia [7].  

O s w a l d  D u c r o t constituie o referinŃă fundamentală în reinterpretarea conceptului 
aristotelic, având meritul de a fi integrat dubla viziune antică asupra ethos-ului în teoria polifoniei 
enunŃiative şi a argumentării în limbă. A preluat definiŃia aristotelică şi a introdus diferenŃa dintre 
nivelurile de responsabilitate enunŃiativă, ca opoziŃie dintre „dire” şi „dit”, dintre „dire” şi 
„montrer”. A distins, mai întâi, în conceptul de „locutor” (responsabil al actului de vorbire) două 
instanŃe: „locutorul el însuşi” (locutor-L) şi „locutorul ca persoană” (locutor-λ); a deplasat apoi 
noŃiunea de „ethos”  spre locutor-L, conferindu-i o putere descriptivă generală, nelegată de anumite 
situaŃii enunŃiative sau de anumite genuri de discurs: „dans ma terminologie, je dirai que l’ethos est 
attaché à L, le locuteur en tant que tel: c’est en tant que source de l’ énonciation qu’il se voit affublé 
de certains caractères qui, par contre-coup, rendent cette énonciation  acceptable ou rebutante” [8]. 
Prin tematizarea persoanei locutorului, Ducrot a introdus un al treilea element intradiscursiv: „Ce 
que l’orateur pourrait dire de lui, en tant qu’objet de l’énonciation” [9].  

J e a n - M i c h e l  A d a m  [10] a diferenŃiat, pe linia enunŃării polifonice teoretizate de 
Ducrot, nivelul extradiscursiv al subiectului în lume de nivelul discursiv al locutorului angajat în 
interacŃiuni verbale. La nivel discursiv, s-a discriminat între discursul care trimite explicit la 
„subiectul ca fiinŃă în lume” (de exemplu, cuvinte ca: eu, mie, subsemnatul) şi ceea ce trimite 
implicit la locutor (lexic evaluativ, sintaxă, intonaŃie etc.). 

G r u p u l  µ [11]  nu s-a situat în cadrele argumentării, ci ale poeticii neostructuraliste, la 
joncŃiunea dintre discurs şi text. Autorii din Liège au definit ethos-ul aşa cum Aristotel a definit 
pathos-ul în Poetica, drept starea afectivă pe care o exercită asupra receptorului un mesaj anume. 
Deşi ethos-ul este asociat cu producătorul mesajului, Grupul µ a valorizat receptorul, pentru că 
orice discurs este dirijat spre altcineva. 

D o m i n i q u e  M a i n g u e n e a u  a făcut din „ethos” un concept (pre)discursiv de 
anvergură, integrat într-un ansamblu de instrumente ale  enunŃării, precum „scenografie”, 
„vocalitate”, „încorporare”. Ethos-ul corespunde scenografiei, care articulează vocea, corporalitatea 
şi textul, căci  maniera de a spune trimite la o manieră de a fi: „Departe de a fi rezervat oratorilor, 
ethos-ul este implicat în scriitură în mod constant: textele nu pot fi separate de o anumită voce, de 
un anumit ton” [12].  
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Nu numai că a adaptat ethos-ul la discursurile literare, dar a şi extins direcŃiile schiŃate de 
Ducrot la orice gen de discurs, într-o tentativă de a reafirma caracterul radical enunŃiativ al 
textualităŃii şi de a articula textul cu contextul instituŃional, biografic, socio-discursiv. Pe lângă 
ethos-ul atribuit genurilor, este interesant de urmărit dinamica ethos-ului atribuit enunŃiatorului (nu 
autorului). ÎnŃelegerea textului prin dimensiunile enunŃiative confirmă ideea că subiectul textului 
este un subiect lingvistic – „persoana ce reiese din discurs” [13].  

Pentru C h r i s t i a n  P l a n t i n , ethos-ul este o structură emoŃională şi relaŃională, 
produs al locutorului care vrea să impresioneze, dar şi al destinatarului, uniŃi într-o atmosferă de 
empatie [14]. Pornind de la Aristotel, a dezvoltat o schemă ternară de definire a autorităŃii 
locutorului, formată din: 

a) un element extradiscursiv independent de discurs; reputaŃia, prestigiul, carisma oratorului 
induc ascultătorilor o atitudine favorabilă; 

b) un element intradiscursiv, efect al discursului însuşi; pornind de la ascultarea unei voci 
sau de la citirea unui text, receptorul construieşte o fantasmă a caracterului posibil al autorului: 
moderat, riguros, despotic, patetic, pragmatic etc. 

c) un element discursiv ce constă în tematizarea persoanei care enunŃă (a locutorului-L, în 
termenii lui Ducrot). 

Plantin sintetizează astfel dimensiunile ethos-ului în interacŃiune: „Personne extra-
discursive, personne inférée à partir du discours et personne thématisée dans le discours: à ces trois 
dimensions de l’ethos, il faudrait encore ajouter, dans le cas du face-à-face, tous les éléments qu’un 
Sherlock Holmes pourrait déduire de détails de comportements, sémiotisés ou non” [15]. 

În psihosociologie, E r w i n   G o f f m a n [16] a teoretizat rolul imaginii interlocutorilor în 
interacŃiunile sociale. Pe scena vieŃii cotidiene, „faŃa” (engl. face) stă la baza principiului pragmatic 
al politeŃii pozitive sau negative. Volumul coordonat de Ruth Amossy (1999) este focalizat pe 
dezbaterea dintre concepŃia discursivă asupra ethos-ului (din analiza discursului) şi concepŃia 
instituŃională (din sociologie). 

3. Tipologia ethos-ului în poezia optzecistă 
În siajul lui Ducrot, polifoniştii au precizat că „locutor” nu este o noŃiune univocă; pornind 

de la Benveniste, lingvistica enunŃării a arătat că cel care rosteşte un enunŃ asumă simultan trei 
roluri: (a) ca subiect vorbitor, el este o prezenŃă în lume; (b) ca locutor/enunŃiator, el este centrul 
deictic al enunŃării, (c) ca locutor/autor, este responsabil de actele ilocutorii care modifică relaŃiile 
dintre interlocutori [17]. Pentru ScaPoLine [18], locutorul este entitatea discursivă responsabilă de 
punctul de vedere enunŃat (adeziune sau refutaŃie). Nu trebuie să asteptăm în poezie o rigoare a 
punctelor de vedere, căci „multe fumuri îi sună autorului prin cap” (Coşovei, 1,2,3 sau schimbarea 
la faŃă).  

Sesizarea decalajului dintre locutorul ca persoană din lume şi locutorul ca persoană ce reiese 
din discurs a generat, în „noul antropocentrism” (conceptul a fost creat de Al. Muşina) o atenŃie fără 
precedent asupra ethos-ului ca activitate enunŃiativă. „Întoarcerea autorului” exploatează ludic 
dialogul dintre „feŃele”/„vocile” tematizate în discursul mai mult sau mai puŃin narcisist.  

3.1. Un enunŃiator – o voce. În literatura subiectivă, ethos-ul prediscursiv tinde să fie 
absorbit de cel discursiv. Şi invers, ethos-ul discursiv tematizează enunŃiatorul ca prezenŃă în lume, 
identificată prin numele propriu :  

  (1)  „Moare în Marta în fiecare zi o femeie” 
           (Marta Petreu, Teze despre singurătate) 

 
  “eu, mircea cărtărescu, sînt nimeni în lumea cea nouă există 1038 mircea cărtărescu aici” 

                (Mircea Cărtărescu, Occidentul) 
 

Poet narcisist, Cărtărescu mizează pe figuri ale retractării, specifice ethos-ului manierist de 
criză: „Occidentul mi-a deschis ochii şi m-a dat cu capul de pragul de sus./las altora ce a fost viaŃa 
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mea până azi”. Lungul poem este brodat pe motivul „Et in Arcadia ego…”, reciclat ca refren al 
enumerării toposurilor - „am văzut New-Yorkul şi Parisul, San-Francisco şi Frankfurt/am fost unde 
n-am visat să merg vreodată”. Cu o uimire jucată, aluzie la comportamentul primilor noştri călători, 
este evocat un hiperspaŃiu cultural de contrast (Occidentul), în raport cu care autorul îşi redefineşte 
identitatea. Ehos-ul „parodic” [19] al enunŃiatorului deconstruieşte ethos-ul prediscursiv al poetului 
român de succes, M. Cărtărescu, prins în jocul autoironic al relativismului intercultural:  

 
(2)  „crezusem ca însemn ceva si că viaŃa mea înseamnă ceva” 

„îmi văd acum lungul nasului 
şi văd lungul nasului literaturii 
căci eu am văzut Sears Tower 
şi am văzut Chicago, în ceaŃa verzuie, de sus, din Sears Tower” 
    

3.2. Un enunŃiator – două voci. Subiectul postmodern dramatizează fisura existenŃială 
determinată de incongruitatea dintre locutorul ca prezenŃă în lume, locutorul ca prezenŃă în text şi 
alteritatea intertextuală:  
 

(3)  „gol şi înfricoşat în faŃa oglinzii îmi strâng trupul în braŃe. 
       Dar ce puteam face cu două voci în gură?” 

 (Ion Mureşan, ÎnălŃarea la cer) 
 

  Graham Allen vorbeşte despre “un subiect divizat ale cărui enunŃuri sunt întodeauna 
«bivocale», autonome şi totuşi saturate de alteritate, lucru pe care îl putem asocia cu o noŃiune 
social orientată a intertextualităŃii” [20].  

Analizându-şi subiectivitatea divizată, Nichita  Danilov maximizează distanŃa dintre realitate 
şi cabotinism, dintre autenticitate şi imitaŃie:  
 

(4)    „ - Pe cine imiŃi tu, Nichita Danilov, 
             pe cine vrrei să imiŃi tu, Nichita Danilov, 
             croncăni corbul lui POE, 
             horcăi corbul lui POE, 
             că te plimbi cu baston, barbişon şi pipă,  
             atât de agale prin parcul COPOU…” 

(Nichita Danilov, Din jurnalul unui cabotin) 
 

Prin vocea „îngerului meu păzitor”, poetul focalizează inconsistenŃa prezenŃei sale în lume 
(„Exişti, Danilov, exişti?). „Cealalată jumătate” a sa este o referinŃă deictică („a rămas dincolo“/„alt 
timp”) a adevăratei existenŃe spirituale:  

 
(5)    „Exist, exist, îi răspund 

  De mai bine de un sfert de secol 
  Mă străduiesc să exist”  
 
„Atunci caută-Ńi cealalată jumătate a ta 
şi există cu adevărat” 
„Cealaltă jumătate a mea 
a rămas dincolo. Dincolo, îi răspund. 
Du-mă în alt timp. În alt secol…”  

(Nichita Danilov, Alt secol) 
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Versurile de mai sus amintesc teoria lui Ducrot despre lipsa de unitate a subiectului,  despre 
noŃiunea de subiectivitate fragmentată sau scindată.   

3.3. Polifonia enunŃiativă. În Nouă variaŃiuni pentru orgă - o transcodare a artei muzicale 
şi baroce a fugii - Danilov deconstruieşte metaforic eul palimpsestic al enunŃiatorului într-o serie de 
alter-ego-uri figurate prin lanŃul de călugări care (re)scriu psaltirea modernă. Printre călugării 
aşezaŃi într-o fântână unul sub altul, respectiv unul deasupra altuia, în funcŃie de reperul „locutor 
discursiv”, se află un Nichita si un Atichin (prenumele întors al autorului). Regresia în oglindă - o 
infinită punere în abis - ilustrează descentralizarea postmodernă a autorului. De la obsesia dublului 
la eul palimpsest, Danilov practică un barochism ce îmbină manierismul, neoexpresionismul şi 
relativismul filosofic postmodern; poemul-fugă reflectă cauzalitatea ilogică a realului, proliferarea 
replicilor fiind o formă izomorfă cu un „secol amorf”. 

3.4. Transgresia metonimică a enunŃiatorului şi efectele enunŃului. Aşa cum a afirmat 
M. Bahtin [21], identitatea se configurează în relaŃie cu celălalt, cu interlocutorul care afirmă 
existenŃa dialogică a subiectului şi interdiscursivitatea comunicării. Teoreticianul rus a desemnat 
această orientare dialogică a discursului prin termenul „adresivitate”. De fapt, „autoritatea autorului 
se sprijină pe complicitatea cititorului” [22], aşa cum sugerează şi Petru Romoşan  în titlul poemului 
YORIK, YORIK, YORIK SAU DESPRE CUM DUMNEATA, CITITORULE, ÎMI łII ÎN MÂNĂ SCĂFÂRLIA. 
Apostrofarea celuilalt pune în joc retorica antinomică a adresivităŃii: „iubite cititor” (Cărtărescu) - 
„hypocrite lecteur” (Coşovei). Fiind considerat potenŃial cooperativ, cititorul este invitat să valideze 
sinceritatea/veridicitatea discursului auctorial. InteracŃiunea presupune acte ilocuŃionare:   „Tu, 
cetitor, de-i vezi, nu te speria de ei” (Coşovei); „Nu-Ńi fie teamă, cititorule” (Mariana Marin) şi, mai 
ales, perlocuŃiuni. În ciclul metadiscursiv Descrierea poemului, Matei Vişniec îşi avertizează 
concitadinii asupra efectelor teribile ale „poemului care ucide”:  
 

(6)  „Oraşul aşteaptă cu îndârjire să termin 
           acest poem nu-şi refuză nici o plăcere, el, oraşul,  
           întotdeauna fiecare vers lasă în urma sa 
           morŃi şi răniŃi dar el, nu, el 
           oraşul 
           vrea alte poeme şi alte poeme 
           ar trebui să cad în genunchi în faŃa trecătorilor 

şi să-i rog să nu citească până la capăt 
poemul care ucide ultimul poem posibil 
şi se apropie cu vocile înfiorate 
de cuvântul numărul zero de cuvântul 
care apasă pe trăgaci” 
  

 (Matei Vişniec, Description of the Poem, VI) 
 

Descrierea poemului echivalează cu invocarea poemului final, exterminator („poemul 
exantematic”), din care putem deduce un ethos auctorial hiperbolizat. Tematizarea liberă a actelor 
de limbaj a înnoit radical structurile poetice prin redimensionarea acŃională a textului ca interlocuŃie 
[23].  

 
4. Concluzii 
Prezent în retorica argumentativă, în pragmatica lingvistică şi în psihosociologie, ethos-ul 

evidenŃiază importanŃa reprezentării sinelui şi a celuilalt în interlocuŃie.  
Pentru polifonişti, ethos-ul este o autoritate discursivă investită cu forŃă argumentativă şi de 

reprezentare [24]. Ethos-ul discursiv este o voce, o corporalitate impregnată în text şi nu caracterul 
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empiric (ethos prediscursiv), deci nu presupune cunoştinŃe extradiscursive; imaginea enunŃiatorului 
se arată în actul enunŃării sau se spune în discurs. 

Componentă a medierii de la sine la sine sau la alŃii, ethos-ul este şi un element afectiv şi 
relaŃional care unifică textul cu contextul. 

Poezia optzecistă a tematizat ethos-ul în câteva tipare care dramatizează fisura identitară şi 
raportul cu celălalt: (a) un enunŃiator – o voce; (b) un enunŃiator – două voci: (c) polifonia 
enunŃiativă a eului palimpsestic; (d) transgresia metonimică a enunŃiatorului spre efectele enunŃului. 
În postmodernism, autorul se întoarce, dar în  poziŃia „slabă” a unui ethos autoironic şi parodic. 
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Abstract 

Compound words with the first part „Euro“ in German and Slovak languages. Compound 
words formation is the most frequent way of word formation in German language. The article deals 
with the word formation analysis of german and slovak compounds with root morpheme Euro-.  

 
Keywords: wordformation,  terminology, composition, composities, root morpheme  Euro- 
Cuvinte cheie: formarea cuvintelor, terminologie, compoziŃie, morfemă rădăcină Euro- 
Schlüsselbegriffe: Wortbildung, Terminologie, Komposita, Grundmorphem Euro- 

 
1. Einleitung 
Zwischen dem Deutschen als einer germanischen Sprache und dem Slowakischen als einer 

slawischen Sprache gibt es im Bereich der Wortbildung natürlich sowohl die Unterschiede als auch 
die Ähnlichkeiten oder sogar Gemeinsamkeiten. In der deutschen Sprache überwiegt typologisch 
das analytische Sprachtyp (vgl. ONDRUŠ, SABOL 1984), das Slowakische gehört zu flektiven 
Sprachen und im Bereich der Wortbildung wird sie mit dem agglutinativen Sprachtyp kombiniert. 
(Vgl. ONDRUS, HORECKÝ, FURDÍK 1980). Aus der unterschiedlichen Sprachentypologie ergibt 
sich der Unterschied in der Frequenz der Wortbildungsarten. Im Deutschen überwiegt die 
Komposition, die hochproduktiv ist, im Slowakischen die Derivation (80 % der motivierten Wörter 
im Slowakischen sind verschiedene Typen von Derivaten – v.a. Suffix- und Präfixderivate), wobei 
die Komposition nicht so produktiv und frequentiert ist (nur 16 % der motivierten slowakischen 
Wörter sind Komposita, und nur 10 % des Gesamtwortschatzes sind Zusammensetzungen). (Vgl. 
ONDRUS, HORECKÝ, FURDÍK 1980: 141).       

Das Gemeinsame, dem wir uns in diesem Artikel widmen wollen, sind außer anderem die 
Komposita mit dem gleichen Erstglied „Euro-“.  

Die Analyse der Komposita mit dem Erstglied „Euro-“ kann im Fremdsprachenunterricht 
genutzt werden, wobei die Begriffe mit diesem Erstglied mit Hilfe der Informationssysteme 
exzerpiert werden können und auch die neusten Begriffe auf diese Art und Weise erfasst werden 
können. (Vgl. POMFFYOVÁ 2005: 175).  

2. Der Begriff „Euro“ im Deutschen 
Der Begriff „Euro“  ist in beiden Sprachen – im Deutschen und im Slowakischen - ein neues 

Wort, das mittels Kürzung vom Begriff Europa gebildet wurde.  
Im Duden vom Jahr 1989 findet man den Begriff „Euro“ als eine Worteinheit (freies 

Grundmorphem) noch nicht. Man findet aber in diesem Wörterbuch sieben Komposita mit dem 
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Erstglied Euro-, zB. Euronorm, Eurocheque, Eurodollars, also in 80. Jahren funktionierte schon in 
der deutschen Sprache das Erstglied „Euro-“ als gebundenes Grundmorphem (Konfix), bzw. als ein 
Präfixoid. Als freies Grundmorphem entstand der Begriff Euro erst in den 90. Jahren des 20. 
Jahrhunderts – mit der Idee der Benennung der gemeinsamen europäischen Währung. Offiziell legte 
der  Europäische Rat in Madrid am 16. Dezember 1995 das erste mal den Namen der neuen 
Währung fest: „Euro“.  

Der Begriff Euro hat heute im Deutschen als freies Grundmorphem nur eine Bedeutung – 
europäische Währung. Als Konfix (gebundenes Grundmorphem) hat das Erstglied der Komposita 
mit „Euro-“ die Bedeutung „Europa“, „europäisch“. Das Erstglied „Euro-“ kann aber in Komposita 
entweder als freies Grundmorphem (zB. Euroschein, Eurokurs) oder als  gebundenes 
Grundmorphem, d.h. Konfix (zB. Eurostat, d.h. statistisches Amt der Europäischen Union) 
vorkommen. Die Bedeutungen des freien und des gebundenen Grundmorphems „Euro-“ sind 
unterschiedlich. Das Kurzwort Euro ist also ein polysemantischer Begriff. 

Im deutschen Wörterbuch der Gegenwartssprache (Duden, 2003: 468) findet man aber nur 
eine Bedeutung des Begriffes „Euro“: Währungseinheit der europäischen Währungsunion. „Euro-“ 
als gebundenes Grundmorphem wird in dem Wörterbuch nicht erwähnt.  

3. Der Begriff „Euro“ im Slowakischen 
Im slowakischen akademischen Fremdwörterbuch aus dem Jahr 2005 findet man drei 

Bedeutungen des Begriffes „Euro“. Das freie Grundmorphem „euro“ hat eine Bedeutung, zwei 
Bedeutungen hat das gebundene Morphem „euro-”: 

1. euro (Substantiv) - gemeinsame Währung und Zahlungsmittel der Europäischen Union 
(der Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion, Symbol €). Motivant für Adjektiv 
„eurový“ (eurové mince, eurové bankovky, eurový účet, d.h Euromünzen, Eurobanknoten,  
Eurokonto) 

2. euro- Erstglied in den Komposita mit der Bedeutung:  
a) Europa, europäischer Kontinent 
b) Europäische Union  
3. euro- Erstglied in Komposita mit der Bedeutung „eurový“ (Adj.), d.h. das, das Euro (als 

Währung) betrifft 
Im Slowakischen ist also der Begriff „Euro“ polysemantisch. 
4.  „Euro“ als Fachbegriff 
Der Begriff Euro war in der Zeit seiner Entstehung ein Fachbegriff. Auf Grund der immer 

höheren Frequenz wurde er in kurzer Zeit zu einem Wort, das heute sowohl im Deutschen als auch 
im Slowakischen im Zentrum des allgemeinen Wortschatzes steht.   

Die Bedeutung des Erstgliedes „Euro-“ in Komposita kann in beiden Sprachen nur von dem 
Kontext identifiziert werden. Die Zusammensetzungen, die die erste Komponente  „Euro- “ mit der 
Bedeutung „Währung“ enthalten, sind Fachbegriffe (im Deutschen zB. Eurokurs, Euroschein, im 
Slowakischen zB. eurošek, eurodolár). (Vgl. MITTER 2006:85).   

5. Produktivität und Frequenz der Komposita mit Erstglied „Euro-„ 
Sowohl die Produktivität als auch die Frequenz des Begriffes „Euro“ und der 

Wortbildungsprodukte mit Grundmorphem „Euro“, und vor allem der Komposita mit dem Erstglied 
„Euro-„ sind in letzten Jahren in beiden erwähnten Sprachen ziemlich hoch geworden. In dem 
deutschsprachigen Raum vor allem nach dem Jahr 1995 (Benennung der neuen Währung), bzw. 
1999 (Euro als Buchgeld) und noch mehr seit 2002 (Euro als Bargeld), in der Slowakei vor allem 
nach dem Beitritt der Slowakei in die EU (2004) und in die Europäische Währungsunion (2009).   

6. Komposita mit dem Erstglied Euro im Deutschen und im Slowakischen 
Die exzerpierten Komposita mit dem Erstglied „Euro“ in beiden Sprachen kann man nach 

unterschiedlichen Kriterien in mehrere Gruppen aufteilen, zB. nach der Art der Verbindung des 
Erst- und Zweitgliedes oder nach dem Ursprung des Zweitgliedes. Es ist aber wichtig zu betonen, 
dass die Komposita mit dem Erstglied „Euro-“ im Deutschen vorwiegend substantivische 
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Komposita sind, außer ein paar adjektivische Komposita, wie euroskeptisch, europolitisch, die 
einerseis als Komposita charakterisiert werden können, andererseits aber auch als Derivate der 
substantivischen Komposita  Europolitik, Euroskepsis. Im Slowakischen findet man außer 
Substantive auch einige Adjektive mit zwei Grundmorphemen mit dem Erstglied „Euro-“, die aber 
alles Derivate der substanvitischen Komposita sind, zB. eurocent → eurocentový, euroskeptik → 
euroskeptický. Die meisten Komposita mit dem Erstglied „Euro-“ sind in beiden Sprachen 
Substantive. 

7. Art der Verbindung des Erstgliedes „Euro-“ mit dem Zweitglied 
Deutsche substantivische Komposita mit dem Erstglied „Euro-“ werden formell 

unterschiedlich zusammengefügt. Die Zusammensetzung der deutschen Kompositionsglieder mit 
dem Erstglied „Euro-“ kann im Deutschen und auch im Slowakischen ohne oder mit dem 
Bindestrich realisiert werden: 

a) ohne Bindestrich, zB. Eurozone, Eurocent (dt.), eurozóna, euroskúsenosť (slow.) 
b) mit Bindestrich, zB. Euro-Note, Euro-Banknote (dt.), Euro-Spiš, Euro-Real (slow.) 
Im exzerpierten Material (deutsche und slowakische Komposita mit den Erstglied „Euro-“, 

die wir von slowakischer und deutscher Presse und vom Internet exzerpierten) gibt es keine 
Komposita mit dem Erstglied „Euro-“, die mit Hilfe von Fugenelementen mit dem Zweitglied 
zusammengefügt werden.    

Im Slowakischen schreibt man alle appelativische Komposita mit dem Erstglied  „euro-“ 
ohne Bindestrich, also als ein Wort (eurokomisár, euroemisia). Eigennamen, in diesem Fall handelt 
es sich vorwiegend um Firmenbenennungen (Logonyme), werden entweder mit oder ohne 
Bindestrich geschrieben (Euro-Spiš, Euro-Real, Euroing, Europrom). 

8. Ursprung der Zweitglieder in Komposita mit dem Erstglied „Euro-“  
Das Erstglied Euro- kann in beiden Sprachen als Fremdwort (vgl. BIRIŞ 2101: 63) 

charakterisiert werden und in beiden Sprachen bildet es Zusammensetzungen sowohl mit 
heimischen Zweitgliedern, als auch mit Fremdwörtern (Lehnwörtern): 

a) Euro- + heimisches Zweitglied, zB. dt. Euroschein, Euro-Aufdruck, slow. europoslanec, 
euroskupina   

b) Euro- + fremdes (entlehntes) Zweitglied, zB. dt. Eurocent, Euroskeptiker, slow. 
eurobond, eurodotácia 

Die Zweitglieder können auch über unterschiedliche Wortbildungsmerkmale verfügen. 
Zweitglied kann sein: 

a) Grundmorphem: dt. Eurokurs, Euro-Geld, slow. eurozóna, eurominca 
b) Derivat: dt. Eurogesetz, Euro-Aufdruck, slow. eurodohoda, eurokalkulačka 
c) Konfix: dt. Europol, Eurostoxx, slow. eurokrat, europol 
d) Kurzwort: dt. Eurostat, Eurojust, slow. eurobus. 
Die Komposita mit dem Erstglied „Euro-“ sind alle als Neologismen zu verstehen, auch 

wenn die meisten sehr frequentiert sind und durch diese Frequenz langsam aus der Gruppe der 
Neologismen und aus der Peripherie des Wortschatzes sich mehr ins Zentrum des Wortschatzes 
verschieben. ZB. die Begriffe Eurocent, Euromünze, Eurowährung (slow. eurocent, eurominca, 
euromena) sind in Deutschland seit 2002 und in der Slowakei seit 2009 natürlich frequetnierter als 
vor den Euro-Einführungsjahren.   

9. Synonymie der Erstglieder „Euro-“ und „EU-“   
Im Deutschen gibt es außer dem Erstglied „Euro-“ ein synonymes Erstglied EU-, was im 

Slowakischen nicht vorkommt. Das Erstglied „EU-“ ist nur mit der ersten Bedeutung des 
Erstgliedes „Euro-“ synonym (Europa, Europäische Union), zB. EU-Politiker - Europolitiker, EU-
Parlament – Europarlament, wobei das Erstglied „Euro-“ in diesen und ähnlichen Fällen andere 
stylistische Färbung hat (Umgangsprache). Komposita mit dem Kurzwort oder Initialwort als 
Erstglied sind im Deutschen ganz üblich. Meistens steht ein Kurzwort am Anfang der 
Wortbildungskonstruktion (vgl. FLEISCHER, BARZ 1995:221), zB. EU-Behörde, EU-
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Defizitkriterien. So kann man zB. in deutschen Internetseiten sogar drei Varianten der Begriffe 
finden: europäisches Parlament = EU-Parlament = Europarlament. Im Slowakischen verwendet 
man in diesem Fall nur zwei Varianten, und zwar Wortgruppe „európsky parlament“ und 
Kompositum „europarlament“.   

10. Wortfrequenz und Kompositionsfähigkeit der Komposita mit dem Erstglied 
„Euro“ 

Mit der Frequenz der Wörter hängt die Problematik der Produktivität einzelner 
Wortbildungsarten eng zusammen. Nach Altman (1987) hängt die Frequenz der Wörter auch mit 
ihrer Kompositionsfähigkeit eng zusammen. Je frequentierer ein Begriff ist, desto produktiver ist er 
im Kompositionsprozess. Die Hypothese von Altmann kann mit Hilfe unserer Forschung bestätigt 
werden. Der Begriff „Euro“ war noch am Anfang 90. Jahren nicht als freies Grundmorphem 
verwendet, und als gebundenes Morphem nicht frequentiert (sieben deutsche Komposita mit 
Grundmorphem „Euro“ im Duden, 1989, und 27 slowakische Komposita im Fremdwörterbuch vom 
Jahr 2000). Mit der enorm erhöhter Frequenz des Wortes „Euro“ sowohl im Deutschen als im 
Slowakischen stieg enorm auch die Anzahl der Komposita mit dem Grundmorphem „Euro-“.  

Mit dem Begriff „Euro“ und Komposita mit der Komponente „-euro-“ bestätigen wir also 
diese Hypothese nicht nur in der deutschen Sprache, in der die Komposition als Wortbildungsart am 
produktivsten ist, sondern auch in der slowakischen Sprache, wo die Komposition als 
Wortbildungsart vielmal bescheidener vorkommt.  

Eine große Anzahl der neuen Wörter mit dem Erstglied „Euro-“ findet man im Bereich der 
Proprien. Viele Exzerpierten Begriffe mit dem Ertglied „Euro-“ sind Firmen- oder 
Geschäftsbenennungen, zB. deutsche Firmennamen Eurosolar, EuroLog, oder mit Bindestrich 
Euro-Kurier-Logistik, EURO-CENTER-Norderstedt, Euro-Dach; slowakische Eurotechna, 
Euronex, Eurosan, Eurospedit, Euroing, oder mit Bindestrich geknüpft, zB. Euro-Agroteam, Euro-
Agency. Im deutschen Handelsregister findet man mehr als 1600 Firmennamen mit dem Erstglied 
Euro-, im slowakischen mehr als 500.   

11. Zusammenfassung 
Das neue Wort „Euro“ ist in der deutschen und slowakischen Sprache in relativ kurzer Zeit 

hochfrequentiert geworden. In beiden Sprachen ist es ein polysemantischer Begriff, der im Rahmen 
der Wortbildung „kompositionsaktiv“ ist. Auch wenn für die deutsche Sprache Komposition typisch 
ist, im Slowakischen ist die Komposition nicht so frequentiert und produktiv. Troztdem etablierten 
sich auch im Slowakischen ziemlich viele Komposita mit der Komponente „–euro-“, aber nur 
wenige Derivate.  
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Abstract 

For a successful lesson to take place it is very important that the teacher find the best 
methods. These methods must be adapted to the requirements of the student. In the present work, we 
describe some of the most important methods that can be applied in foreign language teaching, also 
presenting their advantages and disadvantages. The methods that present too many disadvantages 
were omitted.  

 
Keywords: method, foreign language, education, concept, the student 
Cuvinte-cheie: Methode, Fremdsprachen, Unterricht, Konzept, der Schüler 

 
1. Einführung 
Die Erklärung des Begriffes Methode im DUDEN lautet folgendermaßen:  

Methode stammt von dem spätlateinischen Wort “methodus“ und dem griechischen Wort 
„méthodos“, das bedeutet Weg oder Gang einer Untersuchung; es ist der Weg zu etwas hin.  

2. Methoden im Fremdsprachenunterrricht 
Um gute Ergebnisse bei den Schülern erhalten zu können muss man auf den interkulturellen 

Ansatz achten. Das interkulturelle Konzept kann man dort entwickeln, wo eine ausgeprägte 
geographische, kulturräumliche Distanz und anders geartete gesellschaftliche Verhältnisse im 
Vergleich zu dem Zielsprachenland besteht. Die Grudlage des fremdsprachlichen Lernens ist der 
Verstehensprozess in der Alltagskommunikation. Das kognitive Lernverfahren bezieht sich nicht 
nur auf die Analyse der Lernergebnisse, sondern auf die Lernverfahren in den Phasen der 
Sprachaufnahme, -verarbeitung, und –anwendung im Unterricht. 

2.1 Faktoren, die die Methoden des Fremdsprachunterrichtes beeinflussen 
Die Methoden des Fremdsprachenunterrichts werden beeinflusst durch: 
 - Vorschläge aus der Pädagogik und Unterrichtsforschung; 
 - Traditionen des Lehrens und Lernens im eigenen Land; 
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 - Individuelle Lernvoraussetzungen (Sprachbegabung; Lerntempo, usw.) und     
gruppenspezifische Merkmale (Jungen und Mädchen in derselben Klasse); 

 - Vorstellungen vom Umgang mit Texten. 
Die Faktoren sind miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Diese dürfen 

nicht irgendwie miteinander verbunden werden, denn ihr Abhängigkeitsverhältnis wird durch 
übergreifende Zusammenhänge bestimmt. Die übergreifende gesellschaftliche Ebene ist vorrängig 
einer bestimmten Sprache, das sind gesellschaftliche und kulturelle Faktoren. Mit institutionellen 
Faktoren des Lernens in der Schule ist die allgemein-pädagogische Ebene gemeint, wo der Lehrer 
nicht nur „Autoritätsperson“, sondern auch „Kumpel“ der Schüler ist. Durch die fachliche Ebene, 
anhand von Lernzielbestimmung, Lernstoffauswahl, Lehrstoffaufbereitung, muss die gesprochene 
Sprache anders vermittelt werden als die geschriebene Sprache. Die Unterrichtsebene enthält 
Unterrichtsgliederung, Unterrichtsformen, Unterrichtsmedien und Unterrichtsorganisation. Die 
Lehrwerke beeinflussen den Unterrichtsstil. Die Gruppenzusammensetzung (Jungen, Mädchen; 
Schüler aus bestimmten gesellschaftlichen Schichten) beeinflusst die Unterrichtsplanung und 
Unterrichtsgestaltung.  

Die Lehrwerke werden nach bestimmten Methoden verfasst. An Lehrbüchern kann man die 
Merkmale von bestimmten Lehrmethoden gut erkennen. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen 
über das Verhältnis von Lehrbuch und Methode.  

WAS der Schüler lernen muss, um Deutsch zu „beherrschen“, z.B. Grammatik, Wortschatz, 
Aussprache, Rechtschreibung; Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben, Übersetzen; Landeskunde, 
Literatur. Die Schwerpunkte jedes Lehrbuches sind verschieden bezüglich der Lernstoffe und der  
Reihenfolge, in der sie angeordnet und miteinander verknüpft  sind. 

WIEVIEL ein Schüler lernen muss, um Deutsch zu „können“ und  
WIE der Lehrer den Unterricht am besten gestaltet, damit die Schüler effizient lernen sind 

Fragen, auf die wir Lehrer noch immer die beste Antwort suchen.  
2.2. Methodenkonzeption 
Um zu erkennen nach welchen methodischen Prinzipien ein Lehrbuch aufgebaut ist, 

betrachtet man folgende Aspekte:  
1) die Texte einer Lektion (aus dem Alltagsleben der Schüler, authentische Texte oder von 

den Lehrbuchautoren verfasst); 
2) die Grammatikdarstellung (Werden Grammatikregeln formuliert? Wird die Grammatik 

über Beispiele eingeführt? Wird zuerst die Regel, dann das Beispiel eingeführt oder umgekehrt?); 
3) die Übungen und Übungssequenzen (Die Methode nach der ein Lehrbuch verfasst ist 

kann man gut am Übungsteil einer Lektion erkennen); 
4) der Lektionsaufbau (Jede Methode hat eine bestimmte Abfolge der Unterrichtsphasen und 

Unterrichtsschritte); 
5) die Lernprogression: der Aufbau des Lernprogramms. Jede Methode hat ihre eigenen, 

typischen Lernziele und Lernstoffe. 
2.3 Angewandte Methoden im Unterricht 
Wir haben hier einige der wichtigsten Methoden ausgewählt, die im 

Fremdsprachenunterricht sehr gut bei den Schülern und Studenten ankommen. 
2.3.1 Die Grammatik-Übersetzungs-Methode (GÜM) 
Das Ziel dieser Methode ist die bewusste Einsicht in den formalen Bau der Sprache. Die 

Vermittlung der Grammatikregeln und die Anwendung dieser Regeln am übersetzten Text ist der 
Hauptinhalt  dieser Methode. Die Vertreter der didaktischen Richtungen, wie Wilhelm Viëtor  
haben die GÜM kritisiert, die sich später, innerhalb der Reformbewegung mit der „direkten 
Methode“ durchsetzen konnte. Er kritisiert an der GÜM vor allem, dass sie eine lebende Sprache 
mit den Mitteln und Regeln einer toten Sprache lehrt. Dies könne einer modernen, lebenden 
Sprache nie gerecht werden. Eine Sprache, besteht nicht aus einzelnen, aneinandergereihten 
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Wörtern, sondern aus Sätzen. Es werde nur mechanisch gelernt. Der Schüler hat keine Möglichkeit, 
sich die Sätze selbstständig zu erarbeiten.  

2.3.2  Die direkte Methode (DM) 
Die deutsche Sprache wird „direkt“ vermittelt. Die Muttersprache wird so wenig wie 

möglich im Unterricht verwendet. Die Schüler sollen sich so ein selbstständiges Sprachsystem 
aufbauen. Im Vordergrund des Unterrichts steht die aktive mündliche Sprachbeherrschung. Sie 
fordert das induktive Lernen der Grammatik und deren Regeln, d.h. die Schüler entziehen die Regel 
anhand der zahlreichen Beispielen. Der Schüler soll sein Sprachgefühl entwickeln, indem er den 
Lehrer nachahmt. So wird die Fremdsprache so ähnlich wie die Muttersprache erlernt, d.h. der 
Schüler soll in die Fremdsprache hineinwachsen, zuerst kommt das Sprechen, danach das 
Schreiben. 

Richtlinien der direkten Methode  
 1) Das Studium einer fremden Sprache sollte mit der gesprochenen Sprache des 

Alltagslebens beginnen und nicht mit der relativ veralterten Sprache der Literatur.  
 2) Das Hauptziel des Lehrers sollte es sein, seine Schüler ganz und gar mit dem 

Lautsystem der deutschen Sprache vertraut zu machen. Um dies zu erreichen, sollte er die 
phonetische Lautsprache benützen, die ausschließlich in den frühen Stadien des Unterrichts 
eingestezt wird und zwar ohne Verweis auf die Schreibregeln. 

 3) Das zweite Ziel des Lehrers sollte es sein, seine Schüler in die geläufigsten Sätze 
und Redewendungen der deutschen Sprache einzuführen. Im Hinblick auf dieses Ziel bearbeitet 
man mit den Schülern zusammenhängende Texte, wie: Geschichten, Beschreibungen und Dialoge, 
die so einfach, natürlich und interessant wie nur möglich sein sollen.  

 4) In den frühen Stadien des Fremdsprachenunterrichts soll die Grammatik induktiv 
gelehrt werden, indem Eigenheiten der Sprache zusammengeführt un verallgemeinert werden, die 
während der Lektüre des Textes bereits erkannt wurden. Eine systematischere Behandlung der 
Grammatik soll auf spätere Stadien des Unterrichts verlegt werden.  

 5) Ausdrücke in Deutsch sollen vom Lehrer soweit wie möglich in Verbindung zu 
Vorstellungen und anderen Ausdrücken der Sprache gesetzt werden, nicht nur in der Muttersprache. 
Der Lehrer soll jede Gelegenheit nutzen, um das Übersetzen durch Verweise auf reale Objekte, 
Bilder um fremdsprachliche Erklärungen zu ersetzen. Schriftliche Übersetzungen aus und in die 
deutsche Sprache werden nur für sehr fortgeschrittene Stufen des Unterrichts als sinnvoll 
bezeichnet. 

 6) In einem späteren Stadium, wenn schriftliche Arbeiten eingeführt werden, sollte 
die schriftliche Arbeit in der folgenden Reihenfolge angeordnet werden: Wiedergabe eines durch 
und durch bekannten Lesetextes, Wiedergabe von Geschichten, die vom Lehrer mündlich 
dargeboten wurden, freier Aufsatz. 

Die Unterrichtsverfahren und Unterrichtsinhalte sind: die Einsprachigkeit (Muttersprache 
wird als Störfaktor gesehen), Assoziation (eigener Assoziationsrahmen für die deutsche Sprache), 
Gespräch (der Lehrer dient als Sprachmodell, das die Schüler nachahmen sollen), 
Ausspracheschulung, Nachahmung (nur wenn man hört, lernt man sprechen), Phonetik, 
Anschauligkeit , Erklären aus dem Zusammenhang heraus;, visuelles Element (Bilder, Wandbilder, 
einfache Tätigkeiten), Grammatikunterricht (Nachahmung und Gewöhnung der grammatischen 
 Regeln, ohne  die Regel zu wissen), Übersetzungen (gelegentlich bei besonderen 
Schwierigkeiten). 

2.3.3  Die audiolinguale Methode (ALM)  
Die audiolinguale Methode ist eine Hör-Sprech-Methode. Sie entwickelte sich gegen Ende 

des 19.Jahrhunderts in Europa. Die ALM entstand unter dem Einfluss der strukturellen Linguistik 
und der behavioristischen Lernpsychologie. 
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Die audiolinguale Methode hat folgende Merkmale: 
- der Einführungstext: Layout (Überschrift, Hervorhebungen, Gliederung); sprachliche 

Gestaltung (Sprachstil); Funktion des Textes (sprachdidaktische Funktion). 
- die  Grammatikdarstellung: nicht in der Lektion enthalten, eine separaten Grammatik-

Anhang; Zusammenhänge in  Tabellenform dargestellt. 
- Die Übungen: Ergänzen eines Lückentextes; Satzbildung nach einem vorgegebenen 

Muster; Frage-Antwort-Übung; Dialogübung. 
- Der Lektionasaufbau: Grammatik im Anhang 
       ⁄            \ 

Einführungsteil→ →Übungsteil Landeskundliche Seite 
 
- Die Lehrstoffprogression: die Gewichtung des Lehrstoffs; die Verbindung der Lerninhalte; 

die Abfolge des Lehrstoffs. 
 
Die audiolinguale Methode hat mehrere Unterrichtsprinzipien  
 1) Zuerst werden Hören und Sprechen gelehrt, danach Lesen und Schreiben.  
 2) Alle Schüler sollen elementare Dialoge in Deutsch so genau wie möglich 

auswendig lernen.  
 3) Sprachmuster werdern durch pattern drills zu Gewohnheiten verfestigt. Die 

Anwendung der pattern kann ohne jegliche Kenntnis einer grammatischen Regel erfolgen. Sie lässt 
sich mechanisch durch Einschleifen von Satzmustern erreichen.  

 4) Die Darbietung des Lautsystems erfolgt strukturell und im Blick auf seine 
praktische Anwendung, und zwar durch Demonstration und Imitation, unter Hinzuziehen von 
Lernhilfen und Kontrasten, sowie durch Übungen.  

 5) Während der Einübung des Lautsystems und der grammatischen Strukturmuster 
ist die Wortschatzerweiterung auf ein Minimum zu reduzieren. Am wichtigsten ist es zunächst, das 
System der Grundstrukturen und die wesentlichen Lautunterschiede und Lautkombinationen kennen 
zu lernen.  

 6) Schwierigkeiten bereiten solche deutschsprachlichen Einheiten und Muster, die 
strukturelle Unterschiede gegenüber der Muttersprache aufweisen. 

 7) Lesen und Schreiben sind Manipulationen der graphischen Wiedergabe 
sprachlicher Einheiten und Muster, die der Schüler schon bereits kennt, und als solche werden sie 
unterrichtlich eingeführt.  

 8) Bei der Einführung neuer Sprachmuster baut man auf Bekanntem stufenweise auf, 
das heißt, jedes neue Sprachmuster wird auf einem vorhergehenden aufgebaut.  

 9) Das Übersetzen ist kein gleichwertiger Ersatz für den aktiven Gebrauch der 
Sprache. Das Übersetzen ist eine zusätzliche, gesonderte Fertigkeit innerhalb des 
Fremdsprachenerwerbs.  

 10) Eine Sprache sollte so unterrichtet werden, wie sie tatsächlig gesprochen wird 
und nicht wie sie gesprochen werden sollte.  

 11) Die meiste Zeit des Unterrichts sollte damit verbracht werden, den Gebrauch der 
Sprache zu üben. Linguisten haben die Wichtigkeit des praktischen Übens in Form des 
Auswendiglernens und der pattern practice nachgewiesen.  

 12) Wenn eine Antwort noch nicht in das Sprachrepertoire eines Schülers 
aufgenommen ist, so muss sie ihm durch Teilübungen sverfügbar gemacht werden.  

 13)  Sprechgeschwindigkeit und Sprachstil sind Grundsätze, die sich jegliches Üben 
unter dem Gesichtspunkt vollziehen, als  Übungsziel einen linguistisch akzeptablen und 
psychologisch gerechtfertigten Sprachgebrauch zu erstreben.   
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             14) Hat ein Schüler eine Antwort gegeben, so ist ihm unmittelbar darauf 
mitzuteilen, ob sie richtig war. Wissenschaftliche Untersuchungen bejaen, dass eine unmittelbare 
Verstärkung richtigen Verhaltens zu einer Effektivitätssteigerung führen kann.  

 15) Der Schüler sollte sich mit dem Volk, dessen Sprache er lernt, möglichst 
weitgehend identifizieren oder ihm gegenüber Sympathie aufbringen. 

Typische Übungsformen der ALM sind: 
 - Satzmusterübungen in vielfachen Variationen (pattern drill); 
 - Substitutionsübungen; 
 - Lückentexte. 
2.3.4  Die audiovisuelle Methode (AVM) 
Die audiovisuelle Methode ist eine Erweiterung der audiolingualen Methode. Sie ist eine 

Hör-Seh-Methode. Beide Methoden, die audiolinguale Methode und die audiovisuelle Methode, 
haben dieselben Wurzeln, aber es gibt aber auch einige Unterschiede. 

Die audiovisuelle Methode beruht auf mehreren Unterrichtsphasen: 
- präsentieren eines Bildes oder Bilderfolge dazu ein auf Tonband aufgenommener Dialog; 
- erklären der Bedeutung der Gesprächseinheiten, z.B. durch wiederholtes Anhören, Fragen 

und Antworten; 
- Dialoge müssen auswendig gelernt werden; 
- Schüler sollen selbst Dialoge zu den Bildern erfinden, oder ein Rollenspiel nachahmen; 
- Satzmusterübungen zum Üben der Grammatikstrukturen; 
- Lesen und Schreiben. 
Der Aufbau einer Unterrichtseinheit orientiert sich an den behavioristischen Lerngesetzen. 

Der Lernvorgang wird als Verbindung von Reiz und Reaktion gesehen. Die Verwendung 
technischer Unterrichtsmedien unterstützt diesen Prozess. Die AVM bedient sich mit Bild- und 
Tonträger, meist in Form von Bildern und Tonbändern. 

Diese Methode wurde fast nur in Frankreich angewendet. Sie hat auch Nachteile. Die 
Kritiker bemängeln am Konzept: 

1) den Ausschluss des kognitiven und kreativen Potentials der Schüler zugunsten 
eines rezeptiven und reproduktiven Lernverhaltens; 

 2) Monotonie im Unterricht; 
 3) die Einschränkung der Rolle des Lehrers durch Medientechnik, die ihm keinen 

pädagogischen Spielraum lässt; 
 4) den völligen Ausschluss der Muttersprache in der Lernstoffprogression, 

Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung; 
 5) die Sinnentleerung und Banalisierung der Lehrbuchdialoge und 

Lehrbuchübungen, wegen der Dominanz der patterns. 
2.3.5  Die vermittelnde Methode (VM) 
Das menschliche Gedächtnis ist so strukturiert, dass bei allen Menschen ähnliche 

Lernprozesse ablaufen (Aufnahme, Speichern, Aktivierung von Lernstoff). Bei der Entwicklung 
von Unterrichtsmethoden spielen die Lernvoraussetzungen  eine große Rolle. Die 
Lernvoraussetzungen sind: Alter, kulturspezifische Prägungen, Muttersprache, die Breite des 
Wissens, Lebenserfahrung, Kenntnis anderer Fremdsprachen; aber auch individuelle Faktoren, wie 
Intelligenz, Motivation, Leistungsbereitschaft, usw. Die vermittelnde Methode entwickelte sich in 
den 50er Jahren. Sie ist eine Mischform von GÜM und ALM. 

Der Unterrichtsverlauf nach der VM 
 a) der Lektionseinführungstext wird präsentiert; 
 b) die Grammatikdarstellungen  schließen sich an den Text an (das Beispiel         

 führt zur erklärung Regel); 
 c) die Übungen sind nach den Grammatikdarstellungen (Lückentext,           

 Einsetzübungen, Umformungsübungen); 
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Der Lektionsablauf verläuft folgenderweise: Lesestück; Grammatik; Wortschatz; Übungen; 
Lesestücke zur Wortschatzerweiterung 

4. Die didaktischen Ansätze 
Der kognitive Ansatz ist die sprachwissenschaftliche, lernpsychologische Erfahrung des 

Spracherwerbs, der Ausgangs- und der Zielsprache, der gibt vielfältige Anregungen für die weitere 
Entwicklung der Methoden. Der kommunikative Ansatz verarbeitet Anregungen der 
Sprechakttheorie und der kommunikativen Kompetenz. Die Sprache wird pragmatisch gesehen, die 
Muster der unterschiedlichen Sprechabsichten stehen im Vordergrund. Der interkulturelle Ansatz 
bringt das kognitive Lernen und die Grundfertigkeiten (Lesen, Schreiben) in den 
Fremdsprachenunterricht. Durch das Sprechen miteinander sollen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zweier Kulturen herausgefunden werden, das zum besseren Verständnis des Anderen, 
seines Denkens und Handelns dient. 

3. Schlussfolgerungen  
Zusammenfassend kann man sagen, dass die beiden Begriffe „Didaktik“ und „Methodik“ in 

der Methodengeschichte des Fremdsprachenunterrichts gebraucht wurden. Jetzt, aber ist nicht mehr 
der Fall, denn im Laufe der Jahre fanden immer wieder Reformbewegungen statt. In den 
Schulunterricht eingeführten Deutsch, Englisch und Französisch als Fremdsprache wurden zunächst 
die Methoden des Griechisch- und Lateinunterrichts übernommen und heute werden immer 
alternative Methoden entwickelt, denn “…methods tend to describe broad strategy preferences”. [1] 
Bei der Grammatik-Übersetzungs-Methode, die wir auch eine gewisse Zeitspanne in der Klasse 
angewandt habe, steht das Lernen grammatikalischer Regeln im Vordergrund. Überwiegende 
Übungsformen sind grammatisch korrekte Ergänzungen von Lückentexten oder grammatische 
Umformungen und/oder Übersetzungen.  

Die gesprochene Sprache spielt eine denkbar minimale Rolle. Da man mit dieser Methode 
nicht die maximalste Leistung erreichen kann, kommen audio-visuelle Unterrichtsmittel hinzu. 
Durch die Präsentation dieser Stimuli werden sprachliche Reaktionen ausgelöst um eine 
Sprachgewohnheit zu schaffen. Damit der Lernprozess weiterhin gefördert wird, übernimmt der 
Lehrer die Rolle des Lernhelfers, die Rolle des Kommunikationspartners des Schülers und tritt aus 
der gewohnten Rolle der steifen Autoritätsperson heraus, also er tritt allmählich in den Hintergrund. 
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Abstract  

This article addresses the possibilities of proverb usage in the foreign language teaching. 
Proverbs represent short folk statements which seem to be situation-connected. Originally they 
arose as a product of playful fantasies in the spoken language or in the Bible. They must be 
knowingly used in the DaF language teaching with their didactic and educational function. It is 
strongly advised to use proverbs in the language teaching as they include some specific cultural 
information. The proverbs can not only motivate students, but they can give them some valuable 
knowledge as well.  
 

Dieser Beitrag untersucht die Frage, wie Sprichwörter im Fremdsprachenunterricht 
eingesetzt werden können. Sprichwörter sind kurze volkstümliche Aussagen, die situationsgebunden 
erscheinen. Ursprünglich sind sie als Produkt der spielerischen Phantasie im Volksmund oder in 
der Bibel entstanden. Im DaF Unterricht sind sie absichtlich mit ihrer didaktischen und 
erzieherischen Funktion zu präsentieren. Das Sprichwort ist für den Unterricht sehr gut geeignet, 
da es kulturspezifische Informationen beinhaltet. Die Lernenden werden damit motiviert und 
erfahren wertvolle Kenntnisse. 

 
Key words: Proverbs, foreign language teaching, didactics 
Cuvinte cheie: proverbe, predare în limbă străină, didactică 
Schlüsselwörter: das Sprichwort, der Unterricht, die Didaktisierung 

 
Einleitung 
Ein Motto von Peter Roseger in der Überschrift sollte auf das Thema einstimmen. Die 

Behandlung von Sprichwörtern ist bisher von der Sprachdidaktik wenig beachtet worden. Aus 
diesem Grund erachten wir es als sinnvoll, ein paar Bemerkungen zum phraseodidaktischen 
Konzept zu zusammenfassen und Sprichwörter zum Themenbereich Wahrheit als beliebten 
Sprechanlass zu präsentieren. Die Sprache und das Denken hängen sehr eng zusammen. 
Sprichwörtliche Sprache ermöglicht spielerisches Vorgehen mit dem Thema Wahrheit im DaF 
Unterricht zu verwirklichen, was für den Lernerfolg sicher vorteilhaft ist. In diesem Artikel 
möchten wir die didaktische Funktion der sprichwörtlichen Sprache hervorheben und die lehrhafte 
Tendenz von Sprichwörtern an praktischen Beispielen demonstrieren. 

1. Phraseologie und Parömiologie 
Die Phraseologie ist eine relativ junge sprachwissenschaftliche Disziplin, die sich mit der 

Erforschung von Phraseologismen beschäftigt. In der neueren Fachliteratur setzen sich immer mehr 
die Begriffe durch, die mit den Elementen phraseo- gebildet werden, wie z.B. phraseologische 
Einheit, phraseologischer Ausdruck oder Phraseologismus. Die Erforschung des Sprichwortes, hat 
im Zusammenhang mit der Herausbildung der Phraseologieforschung eine bedeutende Rolle 
gespielt. Sprichwörter werden oft als kurzgefaßte Gedanken präsentiert, die das Leben bildlich 
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darstellen. Die systematische und kontinuierliche Erforschung der Phraseologie begann etwa in den 
1960er Jahren und entwickelte sich bald zu einem autonomen Forschungsbereich. Dank der 
intensiven Forschung ist die Phraseologie zu einem internationalen Thema der Sprachforschung 
geworden und in den letzten Jahren hat sich auch die Parömiologie (Sprichwortkunde) stürmisch 
entwickelt. Die Philosophische Fakultät der Universität Maribor (Slowenien) koordiniert zur Zeit 
eine linguistische Forschung, ein internationales Projekt SprichWort, das Sprichwörter als wichtiges 
Kulturgut in ihrem heutigen Gebrauch dokumentieren sollte. Innovativ bei diesem Projekt sind vor 
allem moderne empirische Methoden, die die Sprichwörter auf der Basis großer elektronischer 
Textdatenbanken beschreiben und zugänglich machen. Sprichwörter leben heute fast in allen 
Ländern der Welt als Träger bestimmter Wertvorstellungen. Empirische Erhebungen deuten darauf 
hin, dass immer noch eine bedeutende Zahl von Sprichwörtern den Sprechern des Deutschen 
geläufig ist. 

Nach Ďurčo kann man in der ganzen Geschichte der Phraseologieforschung zwei 
grundlegende Richtungen bei der Interpretation der Phraseologismen unterscheiden. Auf der einen 
Seite betrachtet man die Konstituenten als Elemente, die alle ihre Eigenschaften als Wörter verloren 
haben und mit ihrer Basis nur noch genetisch zusammenhängen. Auf der anderen Seite werden die 
Konstituenten immer noch als Wörter qualifiziert (Ďurčo, 1994, 9). Burger beschreibt die 
semantische und kommunikative Spezifik des Sprichworts als Subklasse der Phraseologismen. 
Andere Parömiologen bezeichnen Sprichwörter traditionell als bekannte und inhaltlich geschlossene 
Sätze, die kontextfrei verstanden werden können. Burger hat die Sprichwörter unter der Klasse der 
referentiellen Phraseologismen als Subklasse ausgegrenzt. Nach Burger sind Sprichwörter in sich 
geschlossene Sätze, die durch kein lexikalisches Element an den Kontext angeschlossen werden 
müssen (2007, 108). Bei der Definition des phraseologischen Materials haben wir uns hauptsächlich 
an die von Burger vorgeschlagene Klassifikation gehalten. Burger gliedert die  Phraseologismen 
zuerst generell in referentielle, strukturelle  und kommunikative Phraseologismen auf (2007, 37). 

In den letzten Jahrzehnten sind mehrere Beiträge zum Thema Parömiologie erschienen, von 
denen wir hier nur auf die Arbeiten von Burger (2007), Ďurčo (1994, 2005) Fleischer (2007), 
Jesenšek und Fabčič (2007) besonders hinweisen möchten. Nach Ďurčo stehen heute im Zentrum 
der linguistischen Sprichwörterforschung zwei Themen. Einerseits ist es der Status der Sprichwörter 
im Gesamtsystem der Sprache und im Rahmen der Idiomatik. Anderseits ist es das Funktionieren 
der Sprichwörter in der heutigen Kommunikation (Ďurčo, 2005, 9). Ausgehend von den oben 
geschriebenen Sätzen, werden wir in Weiterem teilweise den Terminus Sprichwort, teilweise den 
Terminus Phraseologismus benutzen. Zugleich versuchen wir zu beweisen, dass das 
Sprichwortphänomen in den letzten Jahrzenten ein interdisziplinärer Forschungsgegenstand 
geworden ist. 

2. Zum Thema Wahrheit 
 „Wenn die Wahrheit zu schwach ist sich zu verteidigen, muss sie zum Angriff übergehen“ 

 Bertolt Brecht. 
In mehreren didaktischen Beiträgen werden die Sprichwörter nach thematisch-sachlichen 

Gliederungsprinzipien angeordnet. So entstehen verschiedene Themenbereiche wie z.B. Familie, 
Arbeit, Liebe, Wahrheit usw. Wir haben den Themenbereich Wahrheit unter die Lupe genommen. 
Wie ist die Wahrheit definiert?  Nach dem Duden ist die Wahrheit der Wirklichkeit entsprechende 
Darstellung, Schilderung oder Übereinstimmung zwischen Gesagtem und Geschehenem. Die Lüge 
dagegen ist eine falsche Aussage, die bewußt gemacht wird und jemanden täuschen soll (Duden 
1993, 751). Wahrheit und Lüge sind abstrakte Begriffe, die als Antonyme verstanden werden. Ihre 
eindeutige Inhaltsbeschreibung  ist nicht einfach. Ebenso schwer ist die Aufgabe, diese Begriffe im 
DaF Unterricht sinnvoll zu erklären. Die Themenbereiche ermöglichen das assoziative Lernen und 
erleichtern das Speichern des Gelernten. Diese Einteilung nach Themen reflektiert die didaktische 
Ziele bei der Weltbeschreibung, wobei noch weitere Untergruppen vorhanden sind. Die 
Themenbereiche beschreiben die Welt und die Rolle des Menschen in der Welt deutlicher. Bei 
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dieser Gliederung werden Wortfelder zusammengestellt, die aus synonymen (Wahrheit, Weisheit, 
Treue) und antonymen (Lüge, Irrtum, Fehler) Schlüsselbegriffen bestehen. Mit den 
Schlüsselbegriffen kann man im Unterricht weiter arbeiten. In der Sprache gibt es Phraseologismen, 
die sich durch besondere semantische Eigenschaften auszeichnen. Afgrund ihrer Komponenten 
kann man nur schwer erschließen, was die Phraseologismen bedeuten. Bei dem Satz: „Die Sonne 
bringt es an den Tag“  lässt sich nur schwer ableiten, dass der Satz etwas mit der Wahrheit zu tun 
hat. Expressivität gehört zu den Hauptfunktionen aller Phraseologismen. Die expressive 
Wortverbindung unterscheidet sich von den neutralen dadurch, dass sie emotional betonte 
Einstellung ausdrückt. Über die Wahrheit sagt man, dass sie in Raum und Zeit nicht begrenzt ist:  
„Gedanken sind zollfrei“. Sie kümmert sich nicht um den Status: „Aus dem kleinsten Funken wird 
oft der größte Brand“. Die Wahrheit ist Reichtum an sich: „Ehre kannst du niergends borgen, 
dafür musst du selber sorgen“. Die Wahrheit bleibt bestehen, auch wenn sie keine öffentliche 
Unterstützung hat: „Langsam, aber sicher“, „Die Wahrheit versteckt sich nicht“. In den 
sprichwörtlichen Aussagen kommt oft auch zur Steigerung: „Wer lügt, der stiehlt“. 

Es gibt eine große Zahl von Unterrichtsmethoden (induktive, deduktive, anylitische, 
syntetische), die mit dem Sprichwort einen effektiven Unterricht ermöglichen. Diese Methoden 
helfen den Lernstoff in einer angemessenen und verständlichen Form zu vermitteln. Über eine 
passende Methode muss der Lehrer selbst entscheiden und nicht selten verwendet man eine 
Kombination aus verschiedenen Methoden.  Bei der Methodenwahl sollte man aber verschiedene 
Kriterien berücksichtigen: vor allem Alter, Interessen, Motivation, Sprachvermögen der Lernenden. 
Aus der didaktischen Literatur sind Ansätze bekannt, die eine intensievere Einbeziehung von 
Phraseologie im fremdsprachigen Unterricht fördern (in der Slowakei: Ďurčo, Chovaniakova, in 
Slowenien: Kacjan, Jesenšek, in Ungarn: Kispál). 

3. Zur Didaktisierung der Phraseologismen 
In der Frage der Phraseologie als Lerngegenstand beim fremdsprachlichen Sprachenlernen 

nehmen Didaktiker verschiedene Positionen ein. Einige meinen, Phraseme müssen im 
fremdsprachlichen  Unterricht nicht unbedingt ein Thema sein. Eine gegensätzliche Meinung dazu 
ist, dass das Erlernen von Phraseologie eine grundlegende Voraussetzung der Sprachbeherrschung 
ist (Jesenšek in Jesenšek und Fabčič, 2007, 17). Es gibt keine generell und allgemein gültigen 
Rezepte für die Behandlung der Phraseologie im Sprachenunterricht festzulegen. Durch das Lernen 
von Sprichwörtern lernt man neue Kulturen und Denkweisen kennen. Jesenšek betont in ihrem 
Artikel „Lehr- und Lerngegenstand Praseologie“ drei Pfeiler. 1. Phraseologische Redeweise ist 
nach Jesenšek ein Normalfall der geschriebenen und gesprochenen Sprache. 2. Phraseme als 
regelrechte feste Einheiten des Wortschatzes existieren im individuellen Gedächtnis der Sprecher, 
und zwar schon seit sehr frühen Phasen des muttersprachlichen Spracherwerbs. 3. Einen weiteren 
Grund für eine intensive Behandlung der Phraseologie im fremdsprachlichen Lernen liegt darin, 
dass Prinzipien der phraseologischen Ausdrucksweise zu den sprachlichen Universalien gehören 
(Jesenšek in Jesenšek und Fabčič, 2007, 18-19).  

Die Phraseologismen spielen, wie bekannt, in der gesprochenen und geschriebenen Sprache 
seit langem eine erzieherische Rolle und weisen einen belehrenden Charakter auf: „Lügen haben 
kurze Beine“. Der Befund, dass Sprichwörter in sich abgeschlossene ganze Sätze bilden, deutet auf 
semantischer Ebene darauf hin, dass sie als selbständige Mikrotexte aufgefasst werden können 
(Burger, 2007, 108). Aus der Perspektive der Sprachproduktion bedeutet dies, dass sie keine 
textlinguistische Anpassung an einen Kontext benötigen: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, 
und wenn er auch die Wahrheit spricht“, „Ein Lügner muss ein gutes Gedächtnist haben“. Aus der 
Perspektive der Rezeption bedeutet es, dass sie kontextfrei verstanden werden können. Sie 
beschreiben vor allem menschliche Erfahrungen: „Lügen haben kurze Beine“ und Handlungen: Es 
lohnt sich nicht zu lügen, denn die Wahrheit kommt irgendwann doch heraus . Phraseme werden in 
der Muttersprache relativ früh erworben. Durch Sprichwörter können Eltern ihren Kindern 
Lebenserfahrungen mitteilen, die sich auf das praktische Leben beziehen: „Die Wahrheit versteckt 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 50 

sich nicht“. Diese Satzkonstruktionen bilden ein System, durch welches Verhaltensmuster, Werte 
und Normen in knapper, leicht fassbarer Form mündlich überliefert werden. Es geht oft um höflich 
formulierte Befehle, die die Belehrung geben, wie man sich verhalten sollte, was man vermeiden 
sollte: „Halte Maß in allen Dingen“, „Ehrlich währt am längsten“, „Durch Fehler kann man 
lernen“. Sprichwörter sind nach Permjakov in erster Linie „Zeichen und Modell für typenhafte 
reale und gedachte Situationen des Lebens“ (in Burger, 2007, 108).  

Neben der erzieherischen Funktion erfüllen Phraseologismen auch eine didaktische 
Funktion. In der Unterrichtspraxis werden oft mehrere Ziele gesehen. Komplizierte Sachverhalte 
unserer Zeit entziehen sich der sprichwörtlichen Verallgemeinerung: „Verbotene Speise schmeckt 
am besten“, „Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“. Diese Sprichwörter haben schon 
zum Zeitpunkt ihrer Entstehung eine bildliche und metaphorische Bedeutung. Der 
Sprichwortgebrauch ist im DaF Unterricht für die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz 
und für das Erkennen des Sprichworts im Text sehr wichtig. Weiter verfolgt man das Ziel der 
Lernbereitschaftsentwicklung, deshalb verwendet man das Sprichwort häufig für Sprachspielereien. 
Damit wird auch seine Bedeutung aktualisiert. Und zuletzt geht es im DaF Unterricht auch um die 
Förderung der Handlungskompetenz und des Argumentationsvermögens. Die argumentative Kraft 
der Phraseologismen kann man vor allem im Dialog verwenden (nackte, bittere, halbe, reine, 
schmerzliche, ungeschminkte, heilige Wahrheit), damit fördert man Originalität und Kreativität 
beim Sprechen. Die Funktion der Sprichwörter lässt sich besonders gut in verschiedenen Texten 
beobachten. Wer die Phraseologismen oder Sprichwörter benutzt, will den Hörer oder den Leser 
nicht einfach informieren, sondern er gibt zu einem Sachverhalt eine emotionale und gefärbte 
Stellungnahme ab (Eine unbequeme Wahrheit – Süddeutsche Zeitung Magazin 18.2. 2010,  Blutige 
Wahrheit zeigen – Badische Zeitung 22.10. 2009). Wir versuchen an folgenden Textabschnitten die 
Arbeit mit dem Sprichwort näher zu erklären. 

 
Beispiel 1 
 
«Im Vino liegt nicht nur ‚Veritas‘, sondern auch ganz schön viel ‚Sanitas‘.» (Im Wein liegt 

nicht nur die Wahrheit sondern auch viel Gesundheit). Eigentlich ist es eine alte Erfahrung, die in 
diesem Zitat wiedergegeben wird. Weltweite wissenschaftliche Langzeitstudien beweisen, dass ein 
regelmässiger, aber mässiger Weinkonsum gesundheitsfördernd ist.  

R97/FEB.10849 Frankfurter Rundschau, 011.02.1997, S. 3 Frankfurter Rundschau · Seite 3, 
Ressort: N; . 

 
Beispiel 2 
 
Lügen haben kurze Beine: Das musste ein  Urlauber im Zillertal erkennen. Der 61-Jährige 

zeigte am Gendarmerieposten an, dass ihm in einem Café der Fotoapparat im Wert von rund 3000 S 
gestohlen worden sei. Bei der Befragung verwickelte sich der Urlauber in Widersprüche und gab 
zu, dass ihm die Kamera gar nicht gestohlen worden sei. Quelle Datenbank SprichWort. 

Sprichwörter manifestieren sich oft in Texten, deshalb sollten Lernende entweder mit 
authentischen oder auch teilweise adaptierten Texten arbeiten und in diesen Texten Sprichwörter 
erkennen. Der Lernende identifiziert und entschlüsselt das fremdsprachige Phrasem, indem er 
Analogien zieht. Eine gute Vorgehensweise ist, wenn man bei schon Bekanntem die Hilfe sucht. 
Das sind in erster Linie Kenntnisse unserer Muttersprache (Jesenšek und Fabčič, 2007, 22). Als 
Quelle für die Unterrichtsarbeit dienen kurze Texte: Werbungen, Werbeslogans, Horoskope, 
Gedichte, Lieder usw. 
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Beispiel 3 Horoskop  
Löwe 23.7. – 23.8. 
Wenn Sie bis jetzt noch keinen Partner für das Leben gefunden haben, nur keine 

Torschlusspanik. Die Hoffnung stirbt zuletzt und die Zeit ist für Sie vielversprechend. Lassen Sie 
Ihr Ziel nicht aus den Augen. 

Kronen Zeitung  26. 2. 2001/Nr. 14.653 www.krone.at 
 
Beispiel 4 Horoskop  
Jungfrau 24.8. – 23.9. 
Gefühlsduselei liegt Ihnen nicht. Wenn Sie sich hintergegangen fühlen, fackeln Sie nicht 

lange. Sie ziehen beinhart Konsequenzen, denn Sie wissen bestens von allen, dass das Geld die 
Welt regiert. Allerdings sollten Sie nicht voreilig handeln.  

Kronen Zeitung  26. 2. 2001/Nr. 14.653 www.krone.at 
 
Im heutigen Sprachgebrauch lebt das Sprichwort eher in der Variation. Man neigt zu 

Ironisierung und Umbildung. Ursprüngliche Sprichwörter z.B. „In Wein liegt Wahrheit“ leben oft 
paralell mit ihren modernen Spielarten: „In Wein liegt Weisheit“, „Die Wahrheit liegt in der Mitte“. 
Der Ausgangspunkt beim Erwerb der interkulturellen Kompetenz ist die eigene Kultur. Bin ich mir 
meiner kulturellen Wurzeln und Werte bewusst, werde ich in der Lage sein, eine andere Kultur zu 
verstehen. Viele Sprichwörter sind vielen Sprachen gemein, weil ihre Wurzeln in denselben 
Traditionen zu suchen sind. In Deutschland sagt man: „Kinder und Narren sagen immer die 
Wahrheit“, in Russland sagt man: „Aus dem Munde eines  Kinders spricht die Wahrheit“. Der 
Ursprung der Sprichwörter liegt – wie allgemein bekannt ist, - im Volksmund oder in der Bibel, 
andere Sprichwörter stammen aus der Antike. „In vino veritas“ wurde bereits bei den Römern 
verwendet. In der Wissenschaft und in den Fachsprachen werden noch lateinische Begriffe 
verwendet, lateinische Sprichwörter versteht heute freilich nicht mehr jeder. Der Terminus 
Sprichwort ist die Bezeichnung einer Alltagskategorie ebenso wie einer wissenschaftlichen 
Kategorie (Burger, 2007, 112). 

Sprichwörter können als konstruktives Hilfsmittel für die Aneignung der Sprache dienen. 
Durch Freude am Spiel mit Sprichwörtern kann man Barrieren im Lernprozess leichter überwinden. 
Das Sprichwort ist oft kurzgefasste Äußerung des Gedankens, die Handlungen und Beziehungen 
des Lebens bildlich verallgemeinert. Da Sprichwörter zur Phraseologie zu rechnen sind, ergibt sich 
daraus, dass sie Grundmerkmale des Phraseologismus erfüllen. Sie sind polylexikalisch, fest und in 
unterschiedlichem Grade idiomatisch. 

Hier werden die Sprichwörter benutzt, um den Texten Lebendigkeit zu verleihen. Nicht 
umsonst spricht man heute oft über den Verlust kultureller Werte. An dieser Stelle helfen die 
Sprichwörter interkulturelle Kompetenz teilweise zu kompensieren: „Ländlich, sittlich“, „Daheim 
ist daheim“. Sie sind historisch fixiert und verdeutlichen mitunter vergessene Werte. Man sollte 
aber nich außer Acht lassen, dass Phraseologismen von Epoche zu Epoche variieren können. 
Deshalb gibt es die Phasen, in denen bestimmte Phraseologismen besonders produktiv und andere 
umgekehrt weniger produktiv sind. 

Da Sprichwörter kurze Texte sind, bedienen sie sich Metaphern und Symbolen. Die 
Personifikation bildet aus abstrakten Begriffen lebende Wesen, Personen oder sogar Tiere und diese 
treten als Modell für den Menschen auf: „Eine Krähe sitzt gern bei der anderen“,„Enten können 
nichts als schnattern“, „.Junge Gänse haben groβe Mäuler“, „Die Ratten verlassen das sinkende 
Schiff“. Es geht um ein häufiges, stilistisches Mittel, das den abstrakten Begriffen und 
Gegenständen ein Handeln oder Leiden zusprechen kann: „Die Zeit heilt alle Wunden“, „Voller 
Bauch studiert nicht gern“. „Ein Unglück kommt selten alllein“. Abstrakte Begriffe bezeichnen oft 
Körperteile wie im Sprichwort: „Lügen haben kurze Beine“. Bei der Metapher wird ein Wort nicht 
in seiner wörtlichen, sondern in einer übertragenen Bedeutung gebraucht: „Stille Wasser sind tief“, 
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„Wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse“. Inhaltlich bezieht sich das Sprichwort 
„Stille Wasser sind tief“ auf ruhige Leute, deren Reaktion für uns oft unerwartet ist. Oben 
angeführte Phraseologismenbeispiele sind eigenlich idiomatisierte Wendungen. Die Idiomatizität 
umfasst einerseits strukturelle Anomalien, anderseits semantische Besonderheiten. Zu den 
dominanten Komponenten gehören nach Ďurčo in der Phraseologie Substantive und Verben. 
Substantive verlieren im Phraseologismus ihre „kategoriale Kraft“ als Wortart und zwar in dem 
Sinne, dass der kategoriale Status einer festen Wortverbindung nicht vom Substantiv bestimmt 
wird, sondern dies aufgrund der kommunikativen Funktion der Wortverbindung geschieht (Ďurčo, 
1994, 70). 

4. Bildhafte Methode  
Physisch wahrnehmbare Bilder pflegt man nach Burger (2007, 98) als „materielle“ Bilder zu 

bezeichnen, im Gegensatz zu den „immateriellen“ Arten von Bildern, die nur in der Sprache oder 
der Kognition existieren. Bildhaft sind Wörter und Wendungen, die mit einer konkreten Situation 
assoziert werden. Bildlich nennt man Wörter und Wendungen auf Grund von Vergleich Tropen, 
metaphorischen und metonymischen Periphrasen oder expressiever Phraseologie. Ein dritter 
Terminus dazu sind bildkräftige Ausdrücke, die bilhafte und bildliche Aspekte zusammenfassen 
(Burger, 2007, 98). „Bildhaft“ meint Burger, dass ein sprachliches Zeichen (oder eine 
Zeichenverbindung) eine konkrete visuelle Vorstellung hervorruft, die dann das „Bild“ (im  Sinne 
von „Vorstellungsbild“) ist. Die Wahrheit hat oft einen bitteren Geschmack. Aber eine süße Lüge 
vergiftet. 

Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte und trägt in sich selbst eine inhaltliche 
Kraft. Die illustrative Darstellung oder Symbolisierung kann auch in Fotos, Karikaturen oder 
Piktogrammen erfolgen. Zur inneren Formgebung des Sprichwortes gehört außer der 
Personifikation und der Metapher auch die Bildhaftigkeit. Diese ist wohl die wichtigste Eigenschaft 
des Sprichworts,  die sich in mehreren Beispielen zeigt: „In Wein liegt Wahrheit“. Die bildhafte 
Methode, vom Bild zum Sprichwort und umgekehrt, eignet sich für fast alle Übungstypen. Zum 
Einsatz von Bildern gibt es vielfältige Vorgehensweisen, die für Lernende anziehend sein können. 

Zunächst ist es ratsam, ein Bild vorzustelllen, Lernende sagen selber, mit welchem 
Sprichwort dieses Bild ergänzt werden kann. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie das Gemeinte 
verstehen. In der Variationübung werden dem Bild mindestens drei Sprichwörter zugeordnet, aber 
nur eine Möglichkeit ist richtig. Mit den Bildern gelingt es leichter, gestellte didaktische Ziele zu 
erfüllen. Die Bildlichkeit kann oft spontane Neugier von Lernenden erwecken. Anschließend 
können Lernende das kreative Umgehen mit dem Bildmaterial beweisen, indem sie selbst Bilder 
den Sprichwörtern zuordnen und eigene Sprichwortsammlungen erstellen können. In weiteren 
Phasen arbeitet man mit Bildern, die Puzzleform haben können oder mit den beschnittenen Fotos 
oder Karikaturen, die die Phantasie anregen. Lernende sollten wesentliche Informationen über 
Sprichwörter selbst aussuchen, weil die Bilder nur Träger von bestimmten Inhalten zum Thema 
sind. Eine weitere Möglichkeit für die bildhaftliche Sprichwortarbeit im DaF Unterricht stellt die 
Powerpoint Präsentation dar, die durch Bilder und anderen Medien unterstützt wird. Diese wird oft 
erfolgreich angenommen, weil die Bilder manchmal ganze Texte ersetzen. Wo früher nur ein Text 
präsentiert wurde, findet man ein Bild. Präsentation fördert das Lernen mit allen Sinnen, weil sie nie 
rein verbal abläuft. Das Material für Sprachlernspiele und Sprachrätsel ist die Sprache selbst mit 
ihrer Vielfalt (heilige, reine, nackte Wahrheit, sogar die Binsenwahrheit).  

Die Bedeutung von Sprichwörtern hängt immer von der Gebrauchssituation ab, und hier 
kann ein und dasselbe Sprichwort sehr verschiedene Funktionen übernehmen, zum Beispiel als 
Argument oder Vorschlag. Sprichwörter werden sprachlich ganz bewusst und strategisch in der 
mündlichen und schriftlichen Kommunikation eingesetzt (Fleischer, 2007, 5).  

Spielerische Elemente erhöhen im DaF Unterricht Lernmotivation, fördern Kreativität und 
Aktivität der Lernenden. Bei der Fremdsprachenvermittlung und Einübung von Lernstoffen dienen 
Spiele der Entspannung und machen Spaß. So kann es beim Spielen zu neuen oder zusätzlichen 
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Aussagen in der Sprache kommen. Sehr häufig ist das Spiel mit der Sprache auch in Rätseln 
eingebettet. Und der Rätselcharakter ist in vielen Sprachlernspielen anzutreffen. Mit der Sprache 
spielerisch umgehen, bedeutet, eine neue Sicht auf sie zu entwickeln. Gehen wir den Lernzielen des 
Spiels mit der Sprache nach, so liegen diese im Anwenden und Festigen des Sprachmaterials, 
insbesondere des Wortschatzes, der Wort- und Satzbildung, der Redemittel und grammatischer 
Strukturen. Den Lernzielen dient eine positive Einstellung zum Erlernen einer Fremdsprache durch 
den Spielspaß, weiter Wettbewerbscharakter von manchen Spielaufgaben oder ihr interkultureller 
oder landeskundlicher Hintergrund.  

In diesem Teil wird ein didaktisches Lern- und Lehrkonzept zur Vermittlung der 
Sprichwörter im Fremdsprachenunterricht dargestellt. Die theoretischen Prinzipien wurden im 
phraseologischen Lernmaterial EPHRAS (2006) als Grundlage zur Erstellung von interaktiven 
phraseologischen Übungen eingesetzt und weiter im Projekt SprichWort (2008) näher verarbeitet. 
Šajánková erwähnt Dreischritt von Peter Kühn, der drei Lernstufen voraussieht: Phraseme 
erkennnen - Phraseme entschlüsseln – Phraseme verwenden. Im EPHRAS wurde das Lehrkonzept 
modifiziert und um eine wichtige zusätzliche vierte Lernstufe ergänzt: Phraseme festigen 
(Šajánková in Jesenšek und Fabčič 2007, 29). 

5. Schlussfolgerungen 
Im vorliegenden Artikel haben wir uns das Ziel gesetzt, ein paar Tipps zur Didaktisierung 

des phraseologischen Materials im DaF Unterricht zu geben. Wir wollten darauf hinweisen, dass 
phraseologische Einheiten beim Fremdsprachenunterricht eine besonders interessante 
Herausforderung darstellen können. Eine systematische Arbeit mit dem integrierten 
phraseologischen Material in kürzeren authentischen Texten kann sowohl rezeptive, als auch 
produktive Kompetenzen im Bereich Phraseologie entwickeln. Die Didaktisierung der 
sprichwörtlichen Sprache ermöglicht es, spielerische Aktivitäten zum Sprichworteinbringen im DaF 
Unterricht zu verwenden. Wenn Lernende Spaß am Unterricht haben, dann können Sprichwörter 
nicht nur zur Ideenbereicherung, sondern auch zur Erfrischung im Unterricht dienen. Zur 
Bewältigung unserer Ziele haben wir die lehrhafte Tendenz von Sprichwörtern an praktischen 
Beispielen zielgerecht angeführt. In diesem Beitrag wurden teilweise auch Ergebnisse aus dem 
multinationalen Projekt SprichWort (2008) präsentiert.  
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Abstract 

In the present work, we analyze the role of the German language in Romania, its 
propagation and its usage. We also wanted to find out on the basis of the questionnaires, the 
situations in which the students really need the German language and in what contexts they use it 
as a means of communication. In the last decade, the acquisition of German language increased in 
our country. This is in part a consequence of the economic boom in Germany. Before and after 
Romania’s admission in the European Union the number of pupils and students who study the 
German language, both in primary school, as well as in other classes, in universities and language 
centers increased. Although the English language is regarded as a universal means of 
communication, the number of German speakers is rising.   

 
Keywords: student, german classes, university, education, globalisation 
Cuvinte cheie: Schüler, Deutschstunden, Universität, Unterricht, Globalisierung 

 
1. Einleitung 
In Rumänien gibt es deutsche Bevölkerung schon seit dem 17. Jahrhundert in Siebenbürgen 

und seit dem 18. Jahrhundert im Banat. Aufgrund dieser deutschen Tradition wollte auch die 
rumänische Bevölkerung deutsch lernen und die Eltern schickten ihre Kinder in deutsche Schulen, 
deshalb wurden hier Schulen mit dem Unterricht in deutscher Sprache errichtet. Es gab auch 
während der Jahre des Kommunismus, auch nach der Wende Schulen in denen alle Fächer in 
deutscher Sprache unterrichtet werden. Diese nennt man Schulen mit „Deutsch als Muttersprache“. 
Da in den letzten Jahren die Nachfrage nach solche Art von Schulen groß ist wurden in vielen 
Städten solche Schulen eröffnet. Außer diesen Schulen wird die deutsche Sprache schon ab der 
zweiten Klasse als fakultativ eingeführt.   

2. Die jetzige Lage 
2.1 Die jetzige Lage in Europa 
Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung der Welt in Politik und Wirtschaft, Kultur und 

Wissenschaft wird auch das Verhältnis zwischen Inlands- und Auslandsgermanistik immer offener 
und durchlässiger. Seit jeher war ja die Abgrenzung von In- und Auslandsgermanistik nicht 
unproblematisch. Wenn die Germanistik im getrennten und vereinigten Deutschland, sowie in 
Österreich noch unbestritten als Inlandsgermanistik gelten, so ist das für die Schweiz schon 
keineswegs mehr eine selbstverständliche Annahme. Es gibt Situationen in denen die 
Germanistikseminare in Deutschland, in Österreich und wohl auch in der Schweiz mehrheitlich von 
nichtdeutschsprachigen ausländischen und umgekehrt Germanistikseminare im 
nichtdeutschsprachigen Ausland, wie beispielsweise in den USA oder in Frankreich, oft 
mehrheitlich von deutschsprachigen Studenten besucht werden. Hinzu kommt, dass die 
germanistische Lehre und Forschung im nichtdeutschsprachigen Ausland oft von 
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Inlandsgermanisten bestritten wird. Noch komplizierter ist die Lage in städtischen 
Elementarschulen und Gymnasien Deutschlands, Österreichs und wohl auch der Schweiz, in denen 
die Zahl der nichtdeutschsprachigen Schüler jene der deutschsprachigen weit übertrifft und der 
Deutschunterricht von nichtdeutschsprachigen Lehrkräften abgehalten wird. 

Infolge der bevorstehenden Osterweiterung der Europäischen Union, durch die damit 
verbundene Vermehrung von Studien- und Forschungsaustauschprogrammen in den neuen 
Mitgliedsstaaten wird, sich die Abgrenzung von In- und Auslandsgermanistik weiter relativieren, 
was keinen Nachteil, sondern einen immensen Vorteil für das Fach bedeutet. Schon bisher 
verdankte die Germanistik ihren Status als internationale Wissenschaft in erster Linie der 
sogenannten Auslandsgermanistik (nicht zuletzt auch dank deren reger Übersetzungstätigkeit), und 
vom wechselseitigen Austausch hat die Inlandsgermanistik oft mehr profitiert als die 
Auslandsgermanistik, die stets über eine größere Perspektive verfügte und eine erweiterten 
Fachbegriff in Richtung Komparatistik, Kulturwissenschaft, Inter- und Multikulturalität, 
Intermedialität usw. verteten musste.  

Nicht zuletzt vermag auch die Auslandsgermanistik, die in der Innlandsgermanistik 
irreversibel erscheinende, strikte Trennung von Sprach- und Literaturwissenschaft immer wieder zu 
relativieren. Viele, ja die meisten innovativen Lehr- und Forschungsansätze sind in der jüngeren 
Vergangenheit von der Auslandsgermanistik ausgegangen. Zur externen und internen Orientierung, 
im Verhältnis zu den anderen Kulturwissenschaften und im eigenen Fach selbst (etwa was die 
literarische Kanonbildung anbelangt) kann der korrigierende, weil objektive Blicke von außen 
besonders hilfreich sein, weil dadurch die Inlandsgermanistik, wo sie sich oft in 
Nebensächlichkeiten und international unbedeutende Detailfragen zu verlieren droht, an die 
wesentlichen Aufgaben ihres Gegenstandsbereichs erinnert wird. Diverse Methoden, Theorien und 
Erkenntnisinteressen, die sich in der Inlandsgermanistik von Zeit zu Zeit besonderer Aktualität und 
Popularität erfreuen, besitzen für die Auslandsgermanistik oft bei weitem nicht diese Attraktivität 
und erweisen sich denn auch als kurzlebige Modeerscheinungen.  

Sehr wichtig sind diesbezüglich die partnerschaftlichen Kooperationen zwischen der 
Inlands- und der Auslandsgermanistik, um gemeinsam in der Zusammenschau muttersprachlicher 
und nichtmuttersprachlicher Sichtweisen und Erfahrungen effektive Strategien der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit deutscher Sprache und Kultur zu entwickeln. 

2.2 Die jetzige Lage in Rumänien 
In Jahr 1990 war der Beginn zweier einander widersprechender Entwicklungen, einerseits 

durch die Vereinigung der beiden deutschen Staaten, der Verbreitung der deutschen Kultur und der 
deutschen Sprache in Mittel- und Ost- und Südeuropa und andererseits durch die große 
Auswanderung der 100.000 Deutschen aus Rumänien nach Deutschland. Somit hat man eine 
kritische Phase in deren Entwicklung festgestellt. Unter diesen Deutschen waren auch viele Lehrer 
und Hochschulprofessoren. Man konnte nachher im Land feststellen, dass es immer wenigere 
Rumäniendeutsche und immer mehrere Rumänen und Angehörige anderer Minderheiten großes 
Interesse für die deutsche Sprache zeigten. Wir werden weiter unten die Gründe analysieren für 
denen auch nichdeutsche Kinder und Jugendliche Schulen und Hochschulen in deutscher Sprache 
besuchen. 

Man kann von der Auslandsgermanistik sprechen. Das bedeudet eine Simplifizierung und 
eine Vielfalt der Möglichkeiten und der Facetten der universitären Vermittlung von deutscher 
Sprache, Literatur, Landeskunde und  Kultur im Ausland. Die Germanistikinstitute haben einen 
breiten Spektrum an Angebote, die sich bewußt oder unbewußt von jenen in den deutschsprachigen 
Ländern unterscheiden. Diese Unterschiede gehen eigentlich von dem Zielpublikum aus, das nicht 
oder nur wenig aus deutsche Muttersprachlern besteht. Nicht zu vergessen sind auch die Lehrenden, 
die auch keine deutsche Muttersprachler sind. Diese Lehrenden benötigen intensive Ausbildung im 
deutschen muttersprachlichen Land. Die Kenntnisse, die sie ihrem Zielpublikum vermitteln werden 
auf einer anderen Art vermittelt, als wenn man vor den Muttersprachlern  steht. Man muss die 
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Studenten auch lehren selbst zu lernen, selbst zu suchen und selbst ihre Informationen zu sammeln, 
so wie der chinesische Philosoph Laotse im 6. Jahrhundert vor Christus lehrte: 

            
            „Jemanden einen Fisch geben, das reicht ihm nur für eine Mahlzeit; 
             jemanden fischen lehren, das reicht ihm für das ganze Leben .“(9) 
 
Auf unseren Schulen bezogen, muss unser Lehrsystem auch formativ, nicht nur informativ, 

wie bis jetzt sein. Auf unseren Gegenstand bezogen, müssen wir die Schüler lernen selbständig zu 
arbeiten, sich aus ihrer Abhängigkeit zu lösen. Der Lehrende soll die Kreativität seiner Schüler 
entwickeln. Die Schüler müssen lernen zu beurteilen, ob eine bestimmte Vorgehensweise oder 
bestimmte Übungen und Aufgaben für sie nützlich sind oder nicht. Man soll den Lernenden die 
Fachkenntnisse ermitteln, die sie in ihrem Leben später brauchen. In Rumänien wurde die Curricula 
für das Fach Deutsch schon seit einigen Jahren an der westeuropäischen orientiert. Die Schüler, die 
deutsche Schulen besuchen sind dreisprachig: rumänisch, deutsch und eine andere Fremdsprache, 
meistens Englisch, aber auch Französisch oder Spanisch. Obwohl sie deutsche Schulen besuchen, in 
denen Deutsch als Muttersprache gelehrt wird, ist ihre Muttersprache im Falle der meisten Schüler 
Rumänisch, nicht Deutsch. Trotz dieser Tatsache eignen sich die guten Schüler die deutsche 
Sprache sehr gut an, so dass sie jederzeit sich in Deutschland fortbilden können und dass sie bei den 
Sprachtesten die höchste Stufe mit einer hohen Punkteanzahl bestehen.  

Andere Schüler lernen die deutsche Sprache ab der ersten Klasse, als ein fakultatives Fach, 
ab der fünften Klasse  als erste oder zweite Fremdsprache und setzen ihre Sprachstunden im 
Lyzeum fort. Die kleinen, in der zweiten Klasse haben eine Stunde pro Woche Deutsch, in der 
dritten und vierten, zwei, ab der fünften sind die Stunden für Fremdsprache je nach dem Profil der 
Schule u.z. wenn es Deutsch intensiv ist haben sie fünf Stunden Deutsch in der Woche, aber wenn 
es ein reale Schule ist, dann lernen diese Schüler nur zwei oder drei Stunden Fremdsprache in einer 
Woche. Im Lyzeum lernen die Schüler aus Rumänien vier bis sechs Stunden in der Woche Deutsch, 
wenn sie Deutsch als Hauptsprache in einer Sprachschule lernen und nur zwei Stunden wenn sie ein 
reales Profil haben. 

 Im Auslandsunterricht der deutschen Sprache ist es anders als im Inlandsunterricht. Man 
muss hier stärker auf die Erwartungen der Studierenden und auf ihrem Sprachniveau  eingehen. Die 
Studierenden aus unserem Land sehen im Studium der Germanistik vor allem die Möglichkeit die 
deutsche Sprache möglichst umfassend zu erlernen, um ihre Kenntnisse nach dem Studium im 
beruflichen Leben einsetzen zu können. Kompetenzen in deutscher Sprache sind auch ein 
marktwirtschaftliches Kapital und mehr als in den deutschen Ländern muss die Germanistik 
außerhalb des deutschen Sprachraumes berufsausbildende Aspekte berücksichtigen. Deutsche 
Philologie zu studieren kann zur Ausbilung als Lehrer, aber auch als Übersetzer, Dolmetscher und 
Kulturvermittler bedeuten. All diese Bereiche sind als Basis einer Karriere in mehreren Bereichen 
gedacht. Es kann die Rede von Wirtschaft sein, aber auch von einer Karriere in der Politik oder im 
behördlichen Bereich. Literatur- und sparchwissenschaftliche Kenntnisse, sowie 
Fremdsprachenkenntnisse kann man fast überall einsetzen. Aber für einige Bereiche sind auch die 
Zusatzqualifikationen und die Sprachzertifikate gültig und genug, denn man braucht in diesen 
Bereichen nicht unbedingt DaF- Kompetenzen.   

Die deutsche und österreichische Firmen, Institutionen, Schulen, Universitäten, Botschaften, 
Stiftungen brauchen unbedingt ein Personal , dass sehr gute Deutschkenntnisse beherrscht. 

In Rumänien war die Notwendigkeit, dass man nicht nur in den philologischen Fakultäten 
Deutsch lernt, sondern, dass man auch andere Studiengänge in deutscher Sprache in den 
Universitäten einführt. Infolge dieser Notwendigkeit wurden Studiengänge mit dem Unterricht in 
deutscher Sprache eingeführt. Diese  Studiengänge sind mit dem Verlangen des Arbeitsmarktes 
verbunden: Wirtschaft, Geschichte, Erdkunde, Politische Wissenschaften, internationale 
Beziehungen, Kunst, Journalismus, Theologie, Sozialwissenschaften, Chemie, Physik, Mathematik, 
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Informatik, Lokale Öffentliche Verwaltung  u.a. In den Gegenden, in denen es früher eine wichtige 
und eine aktive deutsche Bevölkerung war, in einem multikulturellen Raum war es eine 
Selbstverständlichkeit, dass sich deutschsprachige Studiengänge gründen. Die deutschsprachigen 
Studiengänge ermöglichen eine Kontinuität des Deutschunterrichts, der an Grundschulen und 
Gymnasien erteilt wird und der trotz des Rückgangs der deutschen Minderheit im Wachsen ist, weil 
andere Minderheiten und die rumänische Bevölkerung sich immer mehr für die deutsche Sprache 
interessiert. Deutschsprachige Studiengänge tragen, auch wenn nur in geringem Maße, dazu bei, 
dass ein Großteil der Absolventen der rumänischen Universitäten ins Ausland fahren.           

Die Kandidaten sind erwiesenermaßen praxisorientiert. Das kommt dann zum Ausdruck, 
wenn sie sich in verstärktem  Maße von den klassischen theoretischen Wissenschaften (Physik, 
Chemie, Biologie, Geschichte usw.) zu den vor kurzem eingeführten Wissenschaften hinwenden, 
etwa zu den Wirtschaftswissenschaften, der Politikwissenschaft, den Europastudien u.a. Das 
bedeutet für die Fakultäten der ersten Gruppe einige Schwierigkeiten bei der Belegung ihrer 
Studienplätze und stellt den Fortbestand der Studiengänge in Einzelfällen in Frage. Natürlich 
müssen die Kandidaten das Deutsche beherrschen. Dabei ist die Umgangssprache leichter zu 
erlernen als die jeweilige Fachsprache, in der die Vorlesungen abgehalten werden. Darum ist es 
sinnvoll, die Studenten zur Vervollkommnung ihrer Deutschkenntnisse aufzufordern und ihre 
Fortbildung zu unterstützen, was die BBU gewährleistet. 

Einige Studiengänge sind nur zeitweilig gültig, wenn sie zu wenige Interessenten finden und 
deshalb zu großen organisatorischen Probleme führen. Eine Wirklichkeit ist, dass mehrere 
Studiengänge mehr kosten als die rumänischen, weil wenigere Studenten Deutsch studieren als die 
Rumänischen und weil man in kleinere Gruppen arbeitet. Das führt aber, auch zu besseren 
Ergebnissen, denn die Arbeit in kleineren Gruppen bringt wesentliche Vorteile bei Vermittlung von 
Wissen.    

Damit man Studiengänge in deutscher Sprache gründen kann, müssen mehrere Bedingungen 
erfüllt werden: das notwendige Interesse der Kandidaten und damit die Belegung der Studienplätze 
bei den deutschen Studiengängen und der stets vorhanden Bedarf an sprachlich und fachlich 
kompetenten Hochschullehrern. Es gibt auch einige Probleme in den Schulen und Universitäten mit 
deutschsprachigen Studiengänge. Oft fehlen Fachkräfte für den deutschsprachigen Unterricht, aber 
in vielen solchen Fällen kommen Lehrern aus den deutschen und österreichischen Schulen und 
Universitäten zu Hilfe und unterrichten hier. Diese Not führte auch zu etwas Positives bei u.zw. die 
Professoren dieser Institutionen haben die wissenschaftliche Zusammenarbeit der Universitäten 
oder Fakultäten auf- und ausgebaut. Infolge dieser Zusammenarbeit sind gemeinsame 
Forschungsprojekte entstanden, es wurden Vortragsreihen oder Einzelvorträge gehalten, es wurden 
Seminare, Symposien gehalten und Praktika organisiert. Wichtig ist, dass die Gastdozenten nicht 
nur in einem gehobenen Deutsch unterrichten, methodisch gut vorbereitet sind und viel 
Lehrmaterial mitbringen, sondern dass sie die Kultur ihres Landes auf breiter Basis vermitteln, auch 
indem sie neue Gesichtspunkte, neue Entwicklungsrichtungen der Wissenschaft vertreten und damit 
auch Denkanstöße an die hiesigen Wissenschaftler weiterreichen. Bei ihren Lehraufenthalten ist 
auch ein Schwachpunkt unübersehbar: Ausländer kennen die rumänischen Fachausdrücke nicht und 
können so die Zweitsprachigkeit der Studenten nicht immer ausreichend fördern. 

Um dieses Problem einigermaßen zu lösen, wurden Absolventen der eigenen 
deutschsprachigen Studiengänge, junge Fachkräfte eingestellt.    

3. Schlussfolgerungen 
Die deutsche Sprache ist eine internationale Sprache und mit der europäischen Integration 

steigt ihre Wichtigkeit. Es ist nicht zu vergessen, dass die deutsche Sprache auch die Sprache der 
Dichter, Denker und Philosophen ist. Es ist wichtig, dass man sich nicht nur in Deutsch unterhalten 
kann, sondern es ist auch notwendig die deutsche Fachsprache zu lernen und zu verwenden. Der 
Eintritt Rumäniens in die EU bringt gleichzeitig viele Arbeitsplätze für gut ausgebildete Fachkräfte, 
die sehr gut Deutsch sprechen und auch gute Fachkenntnisse mit sich bringen. Also, nicht nur 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 59 

Philologen benötigen die deutsche Sprache, sondern auch Arbeitskräfte aus anderen Bereichen, die 
diese große Chance haben in Europa zu arbeiten und sich nicht nur mit Hilfe der englischen, 
sondern auch mit Hilfe der deutschen Sprache verständigen wollen. 
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Abstract 

For learning to occur, students need to be given opportunities to engage in activities that 
help them create their own meaning, relating new information to what they already know. Active 
learning strategies provide such opportunities. A variety of active learning strategies – from simple 
to complex, exist and teaching methods can be chosen according to suitability. The study’s purpose 
is to provide five general categories of the active learning strategies which can be adopted in an 
English medical course course. 

 
Key words: active learning strategies, lecturing, teachers, students, communication skills,  English 
medical language, knowledge 
Cuvinte cheie: strategii de învăŃare activă,lecŃie,profesori,studenŃi,deprinderi de comunicare, 
limbă engleză medicală, cunoaştere 

 
The concept of knowledge has also changed from one of static transmitted contents, to 

knowledge that is ever renewable and often construed jointly with other learners. Knowledge 
creation is socially shared, and emerges from participation in socio-cultural activities. The contents 
and processes are intermediating. While knowledge continues to be available in educational 
institutions such as schools and universities, it is increasingly located in workplaces as well as in 
everyday life, accessible through various media- and technology-based environments. Open access 
to knowledge creates new requirements for learners and learning research. Learning environments 
have changed radically. Along with schools and educational institutions, they now also cover a 
large range of different kinds of learning spaces, including virtual environments.  

Matthew B. Robinson makes a comparison between  the traditional lecture and active 
learning strategies. While traditional classroom teaching uses lecturing and the attention span of the 
typical undergraduate student lasts about10-15 minutes, after which time boredom and fatigue set in 
and  student retention of knowledge and student performance decline significantly after this period 
Active learning strategies increase student retention of knowledge, and student attention and 
interest; and strategies which actively engage students make class more fun. [1]   

Lecturing also allows the teachers to present large amounts of information in a relatively 
short period of time 

 Lecturing permits the teacher to deviate from the textbook(s) to present the most up-to-date 
information from other sources.  For example, teachers can access a lesson from you tube  in-class. 
Finally, lecturing gives the teacher great influence over many people at one time.  Many teachers 
have struggled with classes of hundreds of students.  The lecture can become a platform for an 
influential speech to a large audience.  Class size may dictate how teachers teach, at least to a 
degree. [2] 
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Scholars notice that the teacher has maximum control of the audience when the purpose of 
lecture is to deliver course information to students. Also, the student is not charged with being an 
active participant in the learning process. 

Lecturing is a practice of one-way communication, where the teacher is the giver and the 
student is the taker, where the teacher is the provider and the student is the receiver. This has led 
others to call the lecture approach the “banking model” where students merely make withdrawals of 
information from experts in the subject matter [3]   

In this type of atmosphere, students can be anonymous.  Students may be sent the message 
that their participation is not important, and hence that they do not matter .  Since students are 
allowed, and even encouraged, to be passive rather than active when teachers lecture, the risk is that 
students will not learn the material being presented. If the lecture is boring and monotone, it does 
not sustain student attention, meaning students are free to fade away even into sleep.  Students 
actually learn more when they create their own knowledge bases, with help from each other and 
with the assistance of the teachers. Lecturing is most appropriate for lower levels of the cognitive 
domain .That is, it promotes short-term knowledge retention, rote memorization, and student 
regurgitation of dates, names, and other facts.  It does not promote critical thinking skills such as 
application, analysis, synthesis, and evaluation. Much educational research demonstrates that the 
very nature of the lecture approach does not promote student learning. For example, confusion and 
boredom may occur ten to twenty minutes into lectures, students remember more information from 
the first ten minutes of class than from the last ten minutes, and students recall significantly more 
information immediately following a lecture than one week later .  In one study, students could only 
remember 5% of information presented via lecture on the same day it was presented [4] 

Creativity and critical thinking skills suffer at the hands of the lecture approach as well .  
Students apparently are aware of such results, because they report “perceived levels of diminished 
quality of learning” in passive lecture approaches. When students are more actively involved in 
class, valuable skills such as critical thinking and decision making increase.  

Active learning strategies  suggest other positive outcomes such as increased participation 
and enjoyment of the in-class materials and text(s) . [5] 

  Stunkel (1998) reminds teachers of the “neglected phenomenon called ‘good lecturing’” 
and argues that a good lecture can be “a critical, structured, skillful, thoughtful discourse on 
questions and findings within a discipline, delivered by a person who knows what he or she is 
talking about.” He views the supplemental activities as a replacement to    lecturing  

And  concedes that “lecturing is not the only way to deliver learning, but it works well in the 
right hands.”  This is precisely what active learning proponents claim.  Lecturing has a place in the 
classroom because it serves an important function.  Lecturing can be most effective for  teachers 
who have developed expertise in their academic discipline, a passion for learning and an ability to 
perform on stage. 

Stunkel claims that teachers have two choices, then.  One is to become a better lecturer by 
displaying “lucid exposition, cogent argument, and enthusiasm about the subject” (Stunkel, 1998).  
The other is to provide opportunities for student involvement in the classroom :to get students 
involved by not relying exclusively on lecturing. [6]  

Semiology and Clinics  is an ideal discipline for active learning strategies, primarily for two 
reasons.  First, the nature of the content is complicated and controversial.  For example, to establish 
a complete understanding of symptoms of a disease, students are required to build a foundation 
about main concepts such as the definition of disease.  To do this, students are expected to learn the, 
the main types of diseases.  This requires that students have a complete understanding of the causes 
of illnesses, and case studies.  Active learning strategies (e.g. group activities) are well suited to 
enhance student participation in class so that students can discover their own “truths” about pain 
and disease. A definition of disease can be achieved through numerous group activities where 
students work together to come up with an acceptable definition.  These group definitions can then 
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be compared with medical definitions presented by the teacher to discuss differences, similarities, 
and student conceptions about the nature and extent of crime.  Other controversial aspects of setting 
a diagnose can be addressed through active learning activities Active learning strategies allow  
teachers to engage their students in examinations of such issues.  For example, students can engage 
in structured debates where they support a stance that they do not personally believe in.  
Alternatively, students can react in writing to all sides of an issue after watching a video focused on 
a controversial issue.  

Such activities also address the second reason that active learning strategies are important in 
medical system.  Jobs obtained by medical graduates require them to work well with others and to 
develop good communication skills. Active learning strategies assist in developing these needed 
skills. 

Active learning strategies encourage group work, as well as speaking and writing skills.  For 
example, in a debate, students can be encouraged or required to argue one side and then to actively 
listen to other students; then they can fairly and accurately summarize the main points of the other 
side verbally or in writing.  

Matthew B. Robinson presented five general categories of the active learning strategies/ 
which can be adopted in medical school/ including: 

1) Enhanced lecturing  
2) Questioning and testing  
3) Pair/group discussion  
4) Controversial topics  
5) Generating ideas.  
He underlined that each active learning strategy can be placed into a particular category 

based on the main purpose that is served by each.  Enhanced lecturing techniques are used 
specifically to increase the effectiveness of the transmittal model of teaching where the teacher does 
most of the work and students are mostly passive.  Questioning and testing techniques are used to  
increase student questioning skills and performance on tests by increasing student involvement in 
the classroom, pair/group discussion techniques are used to  allow students to work together to 
solve common problems,  controversial topic techniques  are specifically designed for potentially 
heated subjects and to increase student listening, speaking, and arguing skills , generating idea 
techniques are used to enable students to be creative and are used to increase higher order 
knowledge skills such as analysis, synthesis, and evaluation. 

He shows  the list of these types of active learning strategies and identifies the main benefit 
of each and gives examples  to demonstrate how to use them in medical classes. 

 Enhanced lecturing strategies  contain : 
1. Active Listening 
2. Guided Lecture 
3. Lecture Summaries 
4. Minute Papers 
5. Attack the Text 
and serve not only to increase student participation in class but also to increase student 

performance, interest, and knowledge retention. [7] 
1. Active Listening: 
The strategy involves the increases of student listening and speaking skills. Students who 

listen will paraphrase what they learned .Students can switch roles so that the listener also gets a 
chance to be the presenter.   For example, students are divided into small groups of five or six 
students each, and have  one  student list types of  cardiovascular diseases and define them, and the 
other repeat what he or she heard. Then have the second student list and define types of  symptoms.  
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 2.  Guided Lecture: 
The strategy gives students examples of how  lectures can  relate to the learning objectives, 

which is the most important material being presented, thereby increasing student performance. For 
example, students have from teachers learning objectives for a lecture before it begins, they have to 
take notes during the lecture only on key points relevant to the main learning objectives. In  the last 
ten to twenty minutes of class, students are called on  to identify correct answers to each learning 
objective.  

3.  Lecture Summaries:  
The strategy teaches student show to take better notes, thereby increasing student learning 

and performance. For example, after a brief lecture of about ten to twenty minutes, teachers stop 
and give  students ten minutes to summarize the material in writing without notes.  Teachers collect 
the summaries and begin the next class by identifying the main strengths and weaknesses of 
students’ notes.  They review the main points most often missed by students.  

4. Minute Papers:  
The strategy gives students the opportunity to learn something that remains unclear. For 

example, toward the end of a class, or at the beginning of the next class, teachers ask students to 
recall in writing one thing that they learned from the day's class and one thing that remains unclear, 
Teachers clarify the material that is still not being grasped. . 

5.  Attack the Text: 
The strategy encourages students to speak in class and develops critical analysis of the book 

rather than passive reading.  
For example, teachers ask students to find an image or passage in their text(s) which they 

feel accurately represents or misrepresents a key fact or concept; then have them explain why they 
chose that image or passage. [8]  

Conclusion  
Active learning strategies promote  developing good communication skills and retention of 

the material through teaching and discussion among small groups. Students enjoy the activity 
because they take an active role in medical analysis and discussion and are given an opportunity to 
develop their thoughts and opinions in conversation with peers. Teachers take pleasure in the 
enhanced lecturing because students become more responsible for their learning, actually read the 
text, and actively take part in debating medical topics. 
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Abstract 
 The perception of literature is related to the perception of language and style. Literary works are 
thought to live by virtue of a series of language contexts which mutually modify one another. Without 
subjecting D.H. Lawrence’s work to minute language analysis, certain points can be made that illustrates 
how language functions in his literary creations. 
 Consequently, our paper’s aim is to explore some of the miscellaneous dimensions of D.H. 
Lawrence’s language and style focusing on specifically chromatic effects of: his affectionate irony and 
transparent words; his highly sensuous adequate to paint language; his essentially visual, vivid and 
sometimes hard, violent style full of sensation and presentation; his mixed colloquial and formal style 
with a tone varying from the informal and intimate to the distant and abstract soft modulators; his almost 
impressionistic extravagance of colors, sounds and movements; his metaphorical, suggestive, stylistic 
ornamentation, etc. 
 We would also like to show that even a slight attempt to analyze  D.H. Lawrence’s language 
reveals the peculiar force and the uniqueness of his style.  
 
Key words: chromaticity, stylistic ornamentation, colloquial, dimension,  utterance  
Cuvinte cheie: cromaticitate, ornamentare, colocvial, dimensiune, rostire 
 

A general classification of Lawrence’s diverse works would comprise: novels, short novels, 
novelettes, short stories (ranging from curious psychology to virulent satire), travel books, poems, 
letters, essays, literary critics, each of these types having its own style and language.  
 The purpose of our paper is not to describe and analyze one work or another from this point 
of view, but to show the dimensions of  Lawrence’s language chromaticity without special, 
particular reference.  
 The diversity in originality, the versatility made Lawrence’s great literary output a 
remarkable one. Although the period in which he wrote and published was not very long, he was 
extremely fertile, attempting different kinds of writing, held together by the outstanding power of 
Lawrence’s unique temperament, personality and style. For instance, novels like Women in love, 
Sons and Lovers, The Rainbow, Kangaroo, The Plumed Serpent a.s.o. are reprezentative for the 
diversity of the themes and worlds they explore. On the other hand, the short novels and novelettes 
such as: The Captain’s Doll, St. Mawr, The Prussian Officer, England,my England, as well as the 
travel books such as: Mornings in Mexico, Twilight in Italy, Sea and Sardinia etc. may also be 
considered masterpieces in literature. Interested both in poetry and in prose, Lawrence succeeded to 
prove his great literary gift, showed in an intensely personal spontaneous and university manner of 
writing.  
 Unfortunately, his writings were not successful during his lifetime as Lawrence was known 
to the wide public only as the author of ”indecent books”, mainly because he stressed passion 
focusing on the idea that it should be brought into balance with intellect, which is, in fact, the 
central message of his work. 
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 We can find instances of interfusing of intense sensibility with the concrete world. He offers 
a firmly realized social dimension to the described situations. Speaking about Lawrence, Mark 
Schorer in his Technique as Discovery considered him „ a novelist who eschewed technique”, as 
one who did not „allow his technique to discover the fullest meaning of his subject”. [1] 
 Lawrence’s style is not a matter of wordchoice, it has something which makes us profoundly 
alive to the beauty and wonder residing within the most. Lawrence uses symbolic mode of style 
requiring a highly sympathetic imagination on the part of the reader, one that would make him 
understand correctly the message and realize the presence of the „unknown”. This points to a 
continuous but unnoticed correspondence between words and their essential value. 
 A change of words between characters does not end when the information is received: the 
information itself may influence the opinions, the ideas and the behaviour of the receiver of the 
message and therefore he can make up other messages which may continue or interrupt the 
communication. In other words the transfer of information becomes a process of communication in 
Lawrence’s dialogues only when the speaker’s aim is to produce a certain effect on hearer’s mind  
[2] 
 D.H. Lawrence’s abilities in communication are so special that he can communicate through 
a book or a discourse, using very many words or one word only, in a loud voice or keeping silent, 
making a gesture or even only taking a look. Sometimes the means of communication are carefully 
chosen; some other times the choice is spontaneous, almost unconscious. 
 Taking into account the diversity of Lawrence’s language communication, we may say that 
his characters are spiritual and funny or, on the contrary, boring, giving the impression that he 
despises the reader; one remark seems so misterious that it can’t be understood, while another one is 
dull but obvious. The language, form, characterization, or imagination touch upon, and indeed flow 
into one another, and  any discussion of Lawrence's  style must take into account these more 
familiar aspects of his art. It is not so difficult to describe Lawrence's expressive power and identify 
the subtle connections, the delicate filaments that link the verbal fabric before us to the immensities 
under the skin.  

Any attempt to an analysis of Lawrence’s language would shift the focus to specifically 
verbal effects. The peculiar force of Lawrence’s stylistic realism, its uniqueness lies just in the 
manner in which the verbal merges with and takes on the vitality of imaged life, and what we 
respond to is not the words as such, but their tone, of affectionate irony, and speaking about the 
vitality of imaged life, one can notice that  Lawrence’s style is almost all the time essentially visual. 
 His earliest works (Love among the Haystacks and The white Peacock) are rendered in a 
language that is almost transparent, while in Women in Love the language is highly sensuous, 
adequate to paint those lovely and wholesome pictures where Lawrence found his inspiration and 
meaning. 
 Lawrence himself admits the hard violent style, full of sensation and presentation of Sons 
and Lovers. Some passages are characterized by a quiet sober tone, achieved mainly through verbs 
that have veiled intransitive readings, suggesting either a pastoral languor or a mood of pleasurable 
sensation or an atmosphere that is congenital for contemplation. Lawrence indicated the difference 
between the “mob use of taboo words” and their private, individual definitions. He strongly 
believed that word-prudery was a kind of mob-habit which people needed to be shaken out of. In 
Sons and Lovers Lawrence  uses the symbolic mode of style with confidence. Here, as elsewhere in 
Lawrence, the symbolic mode refers to the vital relationship existing between the human and the 
natural as between single individuals and the circumambient universe. During those times when 
Lawrence uses the symbolic mode of style successfully, we become aware of a magic of suggestion 
behind every action and utterance. The symbolic mode does not manifest itself in the symbolic 
scenes alone. In his symbolic scenes, by using many strategies of form and language such as  
profound phrases of tentativeness, like "as if," "as though," "almost like," and "somewhat,"  
Lawrence makes a conditional evaluation of a situation or plot.  
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Sometimes Lawrence’s style shows a mixed plethora of colloquial (evident mostly in the dialogues) 
and formal language (evident mostly in the narratorial descriptions). Even the tone varies from the 
informal and intimate level to the distant, abstract, formal one. The language does not so much 
describe the exact contours of objects or persons, as offers an evocative impression of the soft 
modulation of their action. Lawrence’s language vividly captures the reader’s attention with its 
almost impressionistic extravagance of colours, sounds and movements. Moreover, the language of 
some paragraphs is full, of stylistic ornamentations or is overtly onomatopoeic. Sometimes his 
language becomes more and more methaphorical and suggestive, less and less certain about the 
exact nature of the reality that he attempted to articulate. And what is very surprising is that such 
„textual” extravagance carries meaning, proving one more time the dimension of Lawrence’s 
language chromaticity. 
  Sometimes we encounter something which almost trembles on the verge of expression, 
something which seems to refer to a lot more than the described events. For example, the similies, 
the stress-crowded units, the overall tome of urgency are part of his point of view with respect to 
war. In some cases the ironic vision transfers itself from fiction to a realized state in the reader’s 
mind. Irony comes as a vital and responsible challenge from art to the exaggerations of false 
aristocracy, to chronic personal pride, to artificial forms of life and influence.  The ironic mode of 
style is the expression of a significant aspect of Lawrence's personality as man and artist, and it 
enacts his real-life rejection of spurious and pretentious modes of behaviour. The tone of a large 
part of Daughters of the Vicar, for instance, has a certain harsh and reductive aspect that is rare in 
Lawrence, an aspect that appropriately reflects the minimal nature of the characters' connection with 
the deep and spontaneous sources of vitality and health. An ability to wonder at the mystery of 
commonplace things, to enjoy states of doubt and uncertainty, to move away from egoistic self-
assertion toward the profound impersonality of self-knowledge through self-criticism is what the 
vicar and his family have deprived themselves of. But the ironic mode also does a positive job for 
Lawrence. It suggests, in an indirect way, the sympathy with which he would like to treat his 
characters. The feeling of total frustration that haunts the members of the vicar's family is the direct 
and inevitable outcome of their complete lack of faith in the instinctive life, but it has something 
rather tragic about it also.  
To express his interest in human states, Lawrence chooses a rare existential intensity and a high 
poetic tone whose chromatic value is identified in author’s attempts to let the individual free from 
the limits of a anthropocentric vision. The vivid narration of the sensations represents a dominant 
part in Lawrence’s style and language. The author passes easily from a soul to another, from a 
situation to another with the intention to sabotage the character, to speak of alotropic states without 
deepening the poem of vitality. 
 Lawrence used to rewrite his works again and again, trying to offer an anti-intelectual vision 
upon vitalism. He changes not only some of his ideas but also his language style. He conceives life 
scenes, presented in a discontinuous manner, highlighting his obsession to make out of the need of 
comprehensibility, his heroes’ 
 final aim. Therefore his language balances between naturality, simplicity, Adamic freedom, and 
sophisticated, aesthetic, narcisist approaches, between the dark  and the light sides of his style. 
 His hesitations, re-phrasals, corrections, specific to some of his works, may be accepted 
from the communicative and language perspective. 
 His linguistic utterance, besides the information provided, offers chromatic  information  
(message) about language semantic dimension. Therefore the power of language overlaps the 
strength of event narration. Sometimes a character may be identified with Lawrence. He is either 
put to speak the language of educated people or a Midland dialect, which the author  himself would 
sink into when he felt anyone was snobbish. The sensitive educated style of a character corresponds 
to that of other Lawrencean male characters who are aware of the magnifiance of nature. Here is the 
place of impressive smart dialogues, full of figures of speech as basic language ornamentation. 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 68 

 Lawrence’s language is like a shaken dance on the edge of a knife. It can easily fall on either 
sides, simple or extravagant words, common words expressing the dull reality and effects of poetry 
such as “the continual slightly modified repetition”, which is admitted by Lawrence himself. 
 The kind of repetition used in his works is not the kind of writing ordinarily found in a 
business report or a scientific treatise, but a different result is desired. Lawrence wants to make the 
reader see a symbol emotionally and the movement of the writing, with the near-repeating of tune-
phrases helps to accomplish this. Lawrence’s language is not prolix, his impressionistic gift enables 
him to condense into a quick, vital image what more deliberate writers would take far greater space 
to describe, having none of the living and kinetic qualities that Lawrence has. 
 The flowing repetitions effects which are found in his prose are not a mark of carelessness. 
They are introduced deliberately to impress the reader, to give chromaticity to his language. 
In spite of the large variety of his literary styles, D.H.Lawrence considered himself as primarily a 
novelist „And being a novelist, I consider myself superior to the saint, the scientist „the philosopher, 
and the poet” – men who may be „great masters of the different bits of the man alive”, but never of 
the whole man”. He also admited that his „great religion is a belief in the blood, the flesh, as being 
wiser than the intellect. We can go wrong in our minds. But what our blood feels and believes and 
says is always true”. [3] 

Conclusions 
Lawrence seems to consider that literature is the autobiography of humanity, and therefore, 

imaginative literature focuses, as nothing else can, on the important elements that comprise the life 
of man. This is what Lawrence meant when he called the novelist superior to the saint,(…) and the 
poet; they cannot reach the whole man as the novelist can. Even his „blood-knowledge” ideas, 
whatever their moral status, were intuitional expressions of a symboliste kind. 
In Lawrence there is an abundance of poetry and language chromaticity to enjoy, not only in the 
lyrics, but also in the novels and stories, for in vision and language Lawrence was always 
essentially a poet. [4]. He succeeded to lend his linguistic style some of his own heightened 
sensitivity, using the medium of verbal language toward creating scenes or characters, evolving 
plots, or testing his own private beliefs against his "created" world of art.  
Considered a legend or even a prophet by some people, rejected or despised by many others, often 
re-evaluated by a lot of critics, Lawrence’s message has remained inaccessible even nowadays, and 
still Lawrence, with his manifold dimensions, is one of the richest reading experience of our time. 
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Abstract 

In the article of the well - known Romanian researcher and epigraphist Ioan Piso entitled 
“Les estampiles tegulaires de Sarmizegetusa”, published in Ephemeris Napocensis, VI, 1996, pp. 
153-200, were omitted at least two articles published in the same journal: “Civil or military 
stamps?” in Ephemeris Napocensis, I, 1991, pp. 173-177, and “New Interpretations of Some 
Tegular Stamps from Dacia” in Ephemeris Napocensis, III, 1993, pp. 185-188. The tegular 
materials that were omitted propose the reinterpretation of some stamps that: prove the presence of 
a vexillation of the Vth Legion Macedonica at Ulpia Traiana Sarmizegetusa, certify the existence 
of a new producer of tegular material at Ulpia, called Fanius, and decodes correctly the meaning 
of the tegular stamp PES, which is not civilian but a military one, and belongs to the PE(dites) 
S(ingulares) [Britannici], this military unit ensuring the guard of the governor of the province 
Dacia.  
 
Key words: military stamps, civil stamps, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Tegular Stamps from 
Dacia 
Cuvinte cheie: ștampile militare, ștampile civile, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, ștampile tegulare 
din Dacia   
 

Ştampilele tegulare de la Ulpia Traiana Augusta Sarmizegetusa, atât cele civile cât şi cele 
militare, au fost analizate de profesorul clujean Ioan Piso în articolul „Les estampiles tegulaires de 
Sarmizegetusa”, publicat în Ephemeris Napocensis, VI, 1996, pp. 153-200. Analiza respectivă s-a 
dorit – la momentul respectiv – a fi exhaustivă, urmând a completa datele cu caracter monografic 
care se regăsesc în numeroasele abordări publicate în decursul anilor de către cercetătorii clujeni şi 
nu numai, care îşi propun să creeze o imagine de ansamblu cât mai veridică despre rolul 
Sarmizegetusei în provincia romană Dacia. 

Articolul în cauză a omis din analiză cel puŃin două articole, publicate în aceeaşi revistă, 
însă în numere anterioare, fiind vorba de: „Ştampile civile sau militare?” (Ephemeris Napocensis, 
I, 1991, pp. 173-177), respectiv „Noi interpretări ale unor ştampile tegulare din Dacia” 
(Ephemeris Napocensis, III, 1993, pp. 185-188), semnate de subsemnatul. Dacă, două articole – 
care se încadrau în aria de analiză a profesorului Ioan Piso, publicate în aceeaşi revistă ştiinŃifică – 
cu puŃini ani înainte - nu au fost menţionate, atunci s-ar putea ca mult mai multe cercetări 
tangenŃiale să fi scăpat din atenŃie.  

Primul articol aduce în discuŃie posibilitatea ca, alături de Legiunea IV Flavia Felix şi 
Legiunea XIII Gemina - atestate prin ştampilele la Sarmizegetusa - să fie atestată şi Legiunea V 
Macedonica, prin reinterpretarea unui fragment de ştampilă, publicat în IDR, III/2, 570 (Fig. I., 1.) 
în capitolul „Tegulae privatae”. Fragmentul, care conŃine patru litere, este păstrat la Muzeul din 
Sibiu, publicarea acestui fragment fiind una veche, din 1890. Până de curând se sublinia faptul că 
cele patru litere „nu pot fi explicate” şi „dezlegate”, fiind considerate iniŃialele numelui unui 
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cărămidar civil ulpian. Literele, citite EC AI sau E CAL sunt publicate şi de N. Branga, ca fiind 
civile [1].  

 
Viziunea noastră este următoarea [2]: 

 
- ştampila în cauză nu este întreagă, este un fragment alcătuit din trei litere complete şi un 

fragment dintr-un al patrulea semn grafic; 
 

- nu este intact nici începutul, nici sfârşitul ştampilei; 
 

- primele două litere care se pot citi clar, sunt EC, mai precis EG; 
 

- al treilea semn complet nu este litera A, ci cifra V (quinta); 
 

- al patrulea semn nu este litera I, ci un fragment din litera M (hasta verticală  a literei 
inversate M), (Fig. I., 2.) 

 
În această situaŃie, propunem lectura: 

 
[L]EC V M adică [L]egio V (quinta) M(acedonica) 

 
(a se vedea Figura I, nr. 3 - ştampilă de la Potaissa, 

din castrul roman al Legiunii V Macedonica, pentru perioada 168–271/275) 
 

 
 

Fig. I. (După M. Grec, Ştampile civile sau militare?, în Ephemeris Napocensis, 
 I, 1991, p. 174, fig. 1a, 1b, 1c.)  

 
Acest tip de ştampilă (LEC Λ W) este o prescurtare a numelui legiunii întâlnită în Dacia 

(IDR, III/1, 72, 100, 102, şi p. 241), dar şi în Pannonia Inferior (CIL, III, 15174). La Potaissa sunt 
atestate 4 variante, două dintre acestea fiind fragmentare. Suntem în faŃa unei forme de prescurtare a 
numelui legiunii care apare în prima jumătate a secolului al II-lea, la Troesmis (106-168), aflându-
se la apogeu la Potaissa (168-274) [3]. Se pare că o vexilaŃie a Legiunii de la Potaissa ar fi trecut 
prin capitala Daciei, cu un scop încă necunoscut. 

În cel de-a doilea articol sunt aduse în discuŃie două situaŃii ale unor ştampile tegulare care, 
considerăm că nu au fost interpretate corect o perioadă îndelungată. În primul caz[4], este vorba 
despre o descoperire din villa suburbana de la nordul amfiteatrului, o ştampilă incompletă, fără 
început şi lipsind sfârşitul[5], citită IANV(arius) – nume frecvent la Sarmizegetusa sau chiar Iulius 
Valerius, numele lui Caius Iulius Valerius fiind bine reprezentat la Sarmizegetusa. Făcând o mică 
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comparaŃie cu o ştampilă civilă de la Drobeta, singura civilă de aici, citită FANIVS [6], putem 
constata frapanta asemănare. În concluzie am putea spune că Fanius,  producător de la Drobeta, 
vinde produse tegulare în capitala Daciei romane sau, poate mult mai aproape de realitate, Fanius – 
producător de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa - îşi vinde produsele şi la Drobeta. Este mult mai 
plauzibilă această din urmă ipoteză, având în vedere că este greu de crezut că cineva din capitală ar 
fi cumpărat material tegular de construcŃie din afară, când aici numărul producătorilor civili este 
foarte mare[7]. Se poate trage o concluzie de bun simŃ: Fanius este producător civil de la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, nu de la Drobeta, excluzându-se astfel existenŃa la Drobeta a unui atelier 
civil cu marca Fanius. 
 

 
Fig. II. 

1. Ştampilă de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 2. Ştampilă de la Drobeta; 3. Cele două 
ştampile alăturate. 

(După M. Grec, Noi interpretări ale unor ştampile tegulare din Dacia, în  Ephemeris Napocensis, 
III, 1993., fig. 1-3., p. 187.) 

 
Tot de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa provine o ştampilă întregă, fără chenar, care are în 

componenŃă trei litere PES. A fost considerată ştampilă civilă de majoritatea specialiştilor, 
căutându-se un „tria nomina” adecvat: P(ublius) E(gnatius) S…[8] sau P(ublius) [A]E(lius) 
S(trenuus).[9] 

 

 
 

Fig. III. Ştampilă de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
(După M. Grec, Noi interpretări ale unor ştampile tegulare din Dacia, în  Ephemeris Napocensis, 

III, 1993, fig. 4., p. 187) 
 

Ipoteza noastră a fost că ne aflăm în faŃa unei ştampile tegulare militare, care trebuie citită 
PE(dites) S(ingulares), unitate militară auxiliară, atestată în Diplomele Militare sub numele de 
Pedites Singulares Britannici[10]. Ştampile asemănătoare, ca prescurtare a numelui unităŃii 
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militare în cauză, au fost descoperite la Drobeta, PED(ites) S(ingulares)[11]. Unitatea a participat, 
sub această denumire la al II-lea război daco-roman, face parte mai apoi din garda Guvernatorului 
Daciei romane[12]. În a doua jumătate a secolului al II-lea îşi schimbă numele în Numerus 
Singularium Peditum Britannicorum, având garnizoana la Cigmău (Germisara, jud. Hunedoara). 
Este foarte probabil ca această unitate militară auxiliară să fi desfăşurat lucrări în construcŃii la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa în prima parte a seolului al II-lea, înainte de a-şi fi schimbat numele în 
Numerus. 

Facem aceste precizări în speranŃa că vom contribui la mai buna cunoaştere a ştampilelor 
militare şi civile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 
  
BIBLIOGRAFIE 
 
1. Branga N., Urbanismul Daciei romane, Timişoara, 1980, pp. 124-160. 
2. A se vedea articolul „Ştampile civile sau militare?”, în Ephemeris Napocensis, I, 1991, pp. 173-
175. Respectivul articol, întins pe 5 pagini, abordează mai multe situaŃii în care s-a pus în discuŃie 
caracterul civil sau militar al unor ştampile tegulare; este cazul unor asemenea situaŃii semnalate la 
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Porolissum sau Păuca (jud. Sibiu), respectiv sunt publicate 4 tipuri 
inedite de ştampile ale Legiunii V Macedonica, descoperite la Turda (Potaissa), acolo unde a 
funcŃionat castrul Legiunii V Macedonica în perioada dacică, 168-271/274; reamintim că problema 
ştampilelor Legiunii XIII Gemina de la Muzeul din Sarmizegetusa este lămurită, acestea fiind aduse 
acolo în epoca modernă, deci nu sunt descoperite în săpăturile arheologice de la Sarmizegetusa 
(Bădău-Wittemberger M., ConsideraŃii privind ştampilele legiunii a XIII-a Gemina de la Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, comunicare la Simpozionul „CivilizaŃie şi istorie”, Universitatea ”Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, 1988).  
3. Grec M., Imaginea Legiunii V Macedonica în inscripŃii, Arad, 2004, p. 65; Idem, TEGVLAE 
LEGIONIS V MACEDONICAE (cu toată bibliografia), Arad, 2006, pp. 39-41. 
4. Idem, Noi interpretări ale unor ştampile tegulare din Dacia, în Ephemeris Napocensis, III, 1993, 
pp. 185-187 (cu desenele aferente). 
5. IDR, III/2, 555a, cu Bibliografia; Branga N., op.cit., Timişoara, 1980, pp. 131-132. 
6. IDR, II, 112, cu Bibliografia; Branga N., op.cit., p. 143. 
7. Branga N., op.cit., p. 159. 
8. IDR, III/2, 553. 
9. Branga N., op.cit., p. 131. 
10. IDR, I, p. 73 (Diploma II), p. 77 (Diploma III), p. 115 (Diploma XV).  
11. IDR, II, 108; Tudor D., în SCIV, 16, 1965, 1, p. 183, fig. 4/6. 
12. IDR, III/3, p. 212. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 73 

 
HOLOCAUSTUL EVREILOR DIN TRANSILVANIA DE SUD ÎNTRE 

ANII 1940-1944 
 

THE HOLOCAUST OF SOUTHERN TRANSYLVANIAN JEWS IN THE  
1940-1944 PERIOD 

 
Stelean-Ioan BOIA 
Universitatea de Vest „Vasile Goliş”din Arad 
Facultatea de ŞtiinŃe Umaniste, Politice şi Administrative 
E-mail:steleanioanboia@yahoo.com 

 
Abstract 

„Southern Transylvania”was born as a concept after the Vienna Dictate in 1940,according to 
which Germany and Italy decided on a new frontier between romania and Hungary.Despite the lack 
of historical,geographical,economical or political reasons,Southern Transylvania consisted of three 
regions:the south and centre of historical transylvania,Crisana(including Arad County)and the 
Romanian Banat.        

In the 1930 Census,Southern Transylvania was inhabited by roughly 3.300.000 people of 
whom 54.338 were Jews.According tho the 1941 Official Census,the Jewish population in the area 
consisted of 40.937 persons representing 8,8% of the total Jewish population on the territory of 
Romania.The majority of the Jewish population was to be found in the following counties: Timis, 
Arad, Hunedoara, Brasov,Cluj, Turda, Alba.A year later,in 1942,the Jewish population had been 
reduced to 39.628 persons.  

In the period September1940-January 1941 the Jews population in confronted with a series 
of anti-Semitic legislative measures adopted by the shared dictatorship of General Antonescu and 
the Iron Guard.Based on the politics of „makingRomanian”the economy,the they decide to exclude 
Jews from getting and owning any real estate,and all jews landed properties were nationalized. 

In what concerns the labor force,Jews were fired,the right to practice for Jewish lawyers and 
doctors was limited and the military service was replaced by forced labor.In thr period 1941-
1942,Marshal antonescu continued the strategy of restraints and persecutions against the 
Jewishpopulation using such methods as:extortion of financial resources of the Jewish 
community,forced labor in group,evacuation of Jews from the Nazi Germany to resort to the „final 
solution”,and deport the Jewish population to the concentration camps of Poland became 
ominous,but it was finally abandoned. 

Under these circumstances the Jewish community in the Southern Transylvania was trying 
very hard to survice by keeping the synagogues open and maitaining the educational system.The 
community financed canteens,orphanages,asylums for the sick and the elderly,hostels for children. 

The overthrow of the Antonescu goverment on August 23,1944 lead to a dramatic situation 
for the Jews in Southern transylvania,many of them becoming victims of the Hungarian and 
German armies in places like Sărmaş,Luduş during September 1944.But,despite the losses and the 
suffering the Jews in Southern Transylvania managed to survive the tragedy of the Holocaust. 

     
Key words:holocaust,extermination,concentration camp,community,deportation 
Cuvinte cheie: holocaust.comunitate,exterminare,lagăr,deportare 

 
NoŃiunea „Transilvania de Sud”,în înŃelesul dat între anii 1940-1944,nu corespunde vreunei 

realităŃi istorico-geografice sau economico-politice din trecut. Ea s-a născut în urma celui de- al 
doilea Dictat de la Viena,în virtutea căruia Germania şi Italia au stabilit noua frontieră între 
România şi Ungaria,atribuind Ungariei Transilvania (Ardealul )de Nord. În alcătuirea 
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„Transilvaniei de Sud”intrau teritoriile rămase sub administraŃie românească la nord şi vest de 
MunŃii CarpaŃi şi cuprindea următoarele zone istorico-geografice: 

1.Partea de sud a Transilvaniei istorice,înglobând cu deosebire aşa numita zonă 
săsească,regiunea de podiş din Centrul Transilvaniei cu o parte din „hinterlandul”oraşului Cluj şi 
zona oraşelor miniere(judeŃul Hunedoara) 

2.Crişana(Ńinuturile aparŃinând înainte de 1918 de Partium)cuprinzând şi judeŃul Arad 
3.Banatul(exceptând Banatul Sârbesc atribuit în 1919 fostei Jugoslavii) 
După datele recensământului din 1930,Transilvania de Sud  cuprindea aproximativ 

3.300.000 de locuitori,din care 54.338 evrei.[1] 
Din totalul populaŃiei evreieşti din România Mare de 728.115 persoane, se declară evrei ca 

naŃionalitate 178.699 de persoane(24,5%) şi 3,2% din populaŃia totală a Transilvaniei (5.548.363 
persoane).Acest ultim procent este dublu(6,4%) în cazul Crişanei şi Maramureşului,dar sub cifra 
medie în Transilvania istorică (2,4%) şi Banat(1,2%).[2]La nivelul unităŃilor administrativ-
teritoriale componente ale Transilvaniei,cele mai populate cu evrei în cifre absolute sunt,în 
ordine,judeŃele Maramureş,Satu Mare,Bihor,Cluj,Sălaj şi Someş,care dau 68% din populaŃia 
evreiască totală a provinciei.[3]                

Deosebiri destul de importante existau între cele trei zone( regiuni istorice)componente cu 
privire la populaŃia evreiască din aceste teritorii.În plan economic,evreii din Transilvania istorică -
exceptând oraşele săseşti Braşov şi Sibiu- se aflau la un nivel mai scăzut în comparaŃie cu cei din 
Banat sau din zona Aradului(Crişana). În plan cultural,nivelul de instrucŃie şcolară este mai ridicat 
în Crişana şi Banat,unde din evreii cu şcoli absolvite,50%,respectiv 51% au absolvit şcoli secundare 
faŃă de numai 40% în Transilvania propriu-zisă Cei cu pregătire superioară reprezentau în Banat 
8%,în Crişana 5,8%,iar în Transilvania istorică numai 4,8%.[4] 

După Primul Război Mondial,tratatele de pace de la Saint-Germain(1919)şi Trianon(1920) 
au atribuit şi Transilvania de Sud României,generând şi pentru evreimea din acest spaŃiu o situaŃie 
complet nouă. Evenimentele politice din Ungaria şi îndeosebi aşa numitul „curs creştin”deschis 
antievreiesc care s-a impus din toamna anului 1919 a slăbit în mod dramatic legătura sentimentală 
între evrei şi maghiari. În noile condiŃii istorice ,mişcarea de autoafirmare naŃională a evreilor,care a 
avut ca lideri de seamă în secolul al XIX-lea pe avocatul Ioan Ronai ( Alba Iulia)şi rabinul 
Alexandru Iordan (Făgăraş)se intensifică după 1918. Timişoara devine astfel unul din bastioanele 
Uniunii NaŃionale a Evreilor din Transilvania şi Banat.Transilvania de Sud va deveni,alături de 
partea de nord a Ardealului şi de Bucovina,principalul suport al Partidului Evreiesc,care a 
desfăşurat o activitate susŃinută în Parlamentul României.[5] 

Dacă din punct de vedere economic,cu toate dificultăŃile de adaptare la administraŃia 
românească şi criza economică din anii 1929-1933,situaŃia evreimii este relativ stabilă,din punct de 
vedere politic,situaŃia s-a prezentat cu totul diferit. Mişcările antisemite, în general violente,tolerate, 
dacă nu sprijinite de partidele tradiŃionale-în special liberal-au creat şi în Transilvania o situaŃie de 
continuă incertitudine. Ascensiunea fascismului pe plan european după 1933 va încuraja aceste 
tendinŃe care se vor materializa începând din 1938 cu guvernarea Goga-Cuza,intensificându-se în 
timpul autoritarismului monarhic(1938-1940) şi cu deosebire în anii 1940-1944.Din 1938 este astfel 
deschisă calea de trecere spre o guvernare deschis antisemită,cu o influenŃă sensibilă şi asupra 
situaŃiei evreilor din Transilvania de Sud. 

Dar Decretul –lege cu cea mai profundă şi durabilă influenŃă asupra populaŃiei evreieşti a 
fost cel cu privire la „revizuirea cetăŃeniei”.[6] Decretul a avut efecte deosebit de grave în 
Basarabia,unde aproape 62% dintre evrei au fost radiaŃi din rândul cetăŃenilor români ; în 
Transilvania aproape 10 % iar în Banat 21,5% dintre evrei şi-au pierdut cetăŃeni.[7]Efectul negativ 
al legii s-a extins –cum era de aşteptat-şi asupra evreilor din Transilvania de Sud,fiindcă noua lege 
românească nu a mai Ńinut seama de prevederile Tratatului minorităŃilor de la Paris din decembrie 
1919 la care aderase şi România . Mai mult ,în aceste zone ,Decretul –lege a avut consecinŃe 
trgice,mai ales în rândul evreilor maramureşeni care se stabiliseră în aceste teritorii în decursul 
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anilor,cât şi al acelora care întâmplător proveneau din afara teritoriului actual al României.Numai la 
Timişoara,numărul evreilor la care revizuirea  a dus la anularea cetăŃeniei române în anii 1938-1939 
s-a ridicat la 1000.[8] 

Din cifrele recensămintelor din 1930 şi 1941,rezultă că numărul evreilor din Transilvania de 
Sud a scăzut de la 54.338 în 1930 la 40.937 în 1941.Considerăm că această reducere  a populaŃiei 
evreieşti se datorează în mai mică măsură deficitului nefavorabil al raportului  dintre indicatorii de 
natalitate şi mortalitate şi trecerii în alte teritorii ale României. Deşi nu beneficiem de datele 
necesare,se impune să pornim de la ideea că principala cauză a reducerii numărului evreilor în zonă 
trebuie să fi fost emigrarea,mai ales a evreilor deveniŃi apatrizi,spre SUA şi Ńările din Europa 
Occidentală. Există, de altfel,indicaŃii asupra unui val susŃinut de emigrare a unor evrei 
tradiŃionalişti originari din Maramureş spre Anvers(Antwerpen) din Belgia.[9] MulŃi evrei ,care în 
baza decretului –lege au devenit apatrizi,sunt nevoiŃi să rămână în Ńară,având în vedere condiŃiile 
nefavorabile emigrării în anul 1938,şi cu deosebire după 1940,devenind obiect de şantaj din partea 
organelor administrative şi poliŃieneşti abuzive,aflându-se în permanentă ameninŃare cu 
expulzarea.La Arad a rămas în memoria evreilor cazul  din 1942, când au fost transportaŃi în „Ńara 
nimănui” de la frontiera româno-maghiară sute de evrei consideraŃi a nu fi în legalitate cu actele de 
cetăŃenie. Numai în urma mituirii unor persoane de răspundere din poliŃie şi jandarmerie,acestor 
evrei li s-a permis să se întoarcă la domiciliile lor.[10] 

Un moment decisiv în trecerea la o legislaŃie antievreiască l-a constituit însă Decretul-lege 
nr.2650/8 august 1940 cu privire la situaŃia juridică a locuitorilor evrei din România.În aceeaşi zi a 
intrat în vigoare Decretul-lege nr.2651,prin care se interziceau căsătoriile între evrei şi „românii de 
sânge”,copie a legii naziste de la Nurnberg din 1935 cu privire la „protejarea sângelui şi onoarei 
germane”.[11] Legea stabileşte o categorie specială de evrei-aşa –numita categorie a II-a-alcătuită 
îndeosebi din cei care au servit înainte de 1918 în diferite războaie purtate de armatele 
române,cărora nu li se aplicau anumite prevederi cu caracter economic.Dar,în condiŃiile în care în 
Transilvania de Sud această categorie a fost reprezentată  de un număr foarte redus de evrei,veniŃi 
din Vechiul Regat după război şi stabiliŃi în Transilvania,Crişana şi Banat,facilităŃile acordate au 
avut o importanŃă practică modestă. 

În perioada aşa numitului „stat naŃional-legionar”(septembrie 1940-ianuarie 1941),are loc 
generalizarea şi implicit înrăutăŃirea legislaŃiei antievreieşti,deschisă de guvernarea Gigurtu 
,materializată prin numeroase acte samavolnice,nefondate pe vreo dispoziŃie legală,având drept 
consecinŃă imediată acapararea bunurilor populaŃiei evreieşti.  

Pe teritoriul Transilvaniei de Sud,ponderea populaŃiei evreieşti din mediul rural reprezenta 
în anul 1941,20% din totalul populaŃiei,iar în unele judeŃe ca Arad,Timiş,populaŃia evreiască deŃinea 
suprafeŃe întinse de terenuri agricole,păduri,respectiv bunuri industriale. Au fost expropriate de la 
evreii din mediul rural :56 de mori,18 fabrici de cherestea,20 alte diferite fabrici,461 hectare de 
terenuri viticole,20.991 hectare de pădure şi 23 hectare de bălŃi.[12] 

EvacuaŃi din iunie 1941 –cu puŃine excepŃii-din satele lor de obârşie ,evreii sunt obligaŃi să-
şi vândă la preŃuri derizorii,de multe ori pe nimic, terenurile agricole intravilane,imobilele şi uneori 
chiar obiectele de uz casnic,termenele legale de efectuare a vânzărilor prelungindu-se 
succesiv,ultimul datând din 15 august 1942.[13] Bunurile rămase nevândute au intrat în patrimoniul 
Centrului NaŃional de Românizare care le-a valorificat unor neevrei prin vânzări publice. 
Strămutarea evreilor din sate şi unele oraşe din Transilvania de Sud a fost complicată şi de o serie 
de factori decurgând din consecinŃele Dictatului de la Viena din august 1940 :trecerea unor oraşe 
mai mari cu statut de reşedinŃă sub administraŃie maghiară(Cluj,Oradea,Târgu Mureş) şi 
suprapopularea unor oraşe ca urmare a numărului mare de refugiaŃi români din Transilvania de 
Nord:Beiuş,Blaj,Deva,ReşiŃa,Alba Iulia,Turda,Caransebeş. În 1941,în Transilvania de Sud,erau 
puŃine oraşele care puteau absorbi mai uşor pe evreii evacuaŃi:Timişoara,Arad,Braşov,Sibiu şi 
Lugoj.La Turda numărul evreilor a crescut de la 796 la 1.865, Blaj de la 193 la 636, Deva de la 824 
la 1.496,HaŃeg de la 377 la  831 şi OraviŃa de la 120 la 401.[14] Pentru o anumită perioadă s-a creat 
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pericolul apariŃiei unor adevărate ghetouri la Blaj,Turda şi îndeosebi la Beiuş unde comunitatea 
evreiască a primit somaŃia de a construi barăci. 

Deosebit de aspru  a fost procedeul autorităŃilor din judeŃul Hunedoara,care pe lângă 
evacuarea evreilor din oraşele miniere Vulcan,Petrila şi Aninoasa au îndepărtat aproape 70% din tre 
evreiidin oraşul Petroşani. SituaŃia este asemănătoare în la ReşiŃa unde au rămas doar 35 de evrei 
din cei aproape 350.[15] 

În perioada 1940-1941,comunităŃile evreieşti au fost în acelaşi timp afectate de declanşarea 
unor acte de violenŃă,care nu puteau fi justificate  nici prin legislaŃia în vigoare. Astfel de acte 
samavolnice vizând exproprierea evreilor şi,în baza legilor privind românizarea 
întreprinderilor,înlăturarea lor din întreprinderile particulare,s-au săvârşit pe întreg teritoriul 
României,dar,din motive de ordin local,aceste acte au fost relativ mai numeroase în localităŃile cu 
comunităŃi evreieşti mai mici din centrul Transilvaniei:zona minieră Hunedoara şi ReşiŃa din Banat. 
Potrivit datelor publicate sub administraŃia antonesciană după înfrângerea rebeliunii din ianuarie 
1941,pe teritoriul Transilvaniei de Sud, evreii au fost obligaŃi în tot cursul anilor 1941-1944 să 
„vândă în mod voluntar”-se subînŃelege,forŃat-bunuri în valoare reală de 1.018 milioane lei la un 
preŃ de 216,7 milioane lei(circa 21% din valoarea reală),din care s-au plătit efectiv 52,1 milioane 
lei(circa 5 % din valoarea reală). Devenind regulă generală,presiunile,ameninŃările şi actele de  
violenŃă venite din partea autorităŃilor administrative sau poliŃieneşti locale legionare i-au obligat pe 
evrei să se declare de acord cu predarea proprietăŃilor sub paravanul unor vânzări fictive,fie  să se 
declare mulŃumiŃi cu vânzare de bunuri fără specificarea preŃului pe actul de vânzare sau la circa 10-
20 %din valoarea reală.Tipic pentru atmosfera de acoperire a ilegalităŃilor  din acea perioadă a fost 
cazul de la Arad,în care un procuror  care repusese în drepturi pe comercianŃii evrei alungaŃi din 
prăvăliile lor,a fost admonestat şi ulterior chiar revocat de către un procuror-şef de la Curtea de 
Apel.[16] 

La ReşiŃa ,29 de comercianŃi sunt obligaŃi să-şi vândă în asemenea condiŃii prăvăliile unor 
legionari,alŃi 8 evrei unor elemente naziste germane. La Deva,numeroşi evrei sunt arestaŃi şi siliŃi să 
„vândă”33 de întreprinderi comerciale şi 26 de imobile.La Orăştie,8 prăvălii sunt în „lichidare 
forŃată”şi 6 rămase închise,toŃi evreii fiind somaŃi să părăsească localitatea.ComercianŃii evrei din 
Caransebeş şi Lugoj sunt obligaŃi de asemenea să-şi vândă firmele în „mod benevol”.[17] În 
Braşov,bande de legionari au jefuit şi distrus clădirea comunităŃii evreieşti,cuprinzînd sinagoga şi 
şcoala.[18] După datele oferite chiar de literatura legionară,în Transilvania de Sud,violenŃele 
legionare s-au concretizat în 76 acte de maltratare,74 sechestrări de persoane,515 însuşiri de bunuri 
prin vânzări forŃate şi 502 confiscări de bunuri.[19] 

S-a remarcat numărul foarte mare de vânzări forŃate în oraşele din judeŃul Hunedoara(171) şi 
Alba(64),judeŃe în care organizaŃiile legionare par să fi fost deosebit de „active”,ca şi în 
Caraş(Banat) unde legionarii şi elemente din organizaŃia „etnicilor germani” au colaborat în această 
direcŃie. La capitolul „confiscări” au fost foarte numeroase cazurile în aceleaşi judeŃe:Alba(87) şi 
Hunedoara(69),ca şi în judeŃele Târnava Mică(66) şi Târnava Mare(57),unde parŃial a existat o 
„concurenŃă” între conducătorii legionari locali care nu dispuneau de mijloace financiare şi 
comercianŃii saşi care urmăreau să cumpere prăvălii evreieşti la un preŃ scăzut.[20] 

SituaŃia tinde să se schimbe complet începând din vara anului 1942,când ,în conformitate cu 
hotărârile Consfătuirii de la Wansee din ianuarie 1942,autorităŃile Germaniei naziste încep să 
pretindă participarea activă a României la „soluŃia finală” a problemei evreieşti. 

Andreas Hillgruber caută să acrediteze părerea că guvernul României este cel care ,probabil 
la mijlocul lunii iunie 1942,ar fi cerut ca serviciile germane să efectueze strămutarea evreilor din 
România;primul document referitor la această problemă este scrisoarea şefului PoliŃiei de SiguranŃă 
şi al Serviciului de SiguranŃă ,Rintelen,din 26 iulie 1942 adresată lui Luther,şeful de serviciu la 
Ministerul Afacerilor Externe german,anunŃând că”evreii români urmează a fi deportaŃi spre 
răsărit”.[21] Nu putem pune sub semnul întrebării,că la potenŃialele presiuni ale lui Rintelen asupra 
guvernului român,Mihai Antonescu,cu aprobarea mareşalului Antonescu s-a angajat în scris să 
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deporteze pe evreii români,începând cu cei din Transilvania de Sud şi să înceapă imediat cu cei din 
judeŃele Arad,Timiş şi Turda.Ceea ce  este dificil de dovedit,este justeŃea interpretării pe care 
germanii au dat-o scrisorii - angajament a lui Mihai Antonescu, mai concret stabiliea  direcŃiei 
deportării-Polonia sau Transnistria.  

Germanii urmăreau înlăturarea evreimii din România,iar ca primă fază(toamna anului 1942) 
a evreilor din Transilvania de Sud,urmând ca întreaga operaŃiune să fie încheiată în primăvara 
anului 1943. În condiŃiile verii şi toamnei anului 1942,când soarta războiului nu părea 
decisă,autorităŃile române urmăreau de asemenea înlăturarea evreilor din România,cu atenŃie 
„specială”pentru evreii din Transilvania de Sud consideraŃi mai puŃin loiali faŃă de statul român şi 
plasarea evreilor deportaŃi în Transnistria sub autoritate românească.[22] În cazul desfăşurării 
favorabile a războiului pentru Germania,deportarea evreilor putea fi continuată peste Bug,unde se 
ştia că sunt executaŃi de către germani,sau chiar în Polonia. Existau de acum  antecedente cum a fost 
cazul celor 10.000 de evrei deportaŃi şi exterminaŃi dincolo de Bug în 1941[23],precum şi cazul din 
1942 a altor 20.000 de evrei care urmau să fie deportaŃi peste Bug şi apoi „spre simplificare”au fost 
executaŃi la Pervomaisk pe Bug de poliŃiştii ucrainieni trimişi de către germani.[24] 

La 20 august 1942,Luther reprezentantul Ministerului Afacerilor de Externe german 
constata împreună cu Gh.Davidescu,secretar general al PreşedenŃiei Consiliului de Miniştri al 
României că „deportările pot să înceapă”.[25] Are loc în acest scop şi o vizită  la Berlin a lui Radu 
Lecca ,comisar pentru problemele evreieşti,iar Manfred von Killinger,ambasadorul Germaniei la 
Bucureşti,într-o notă verbală adresată guvernului României la 31 august 1942 transmite opinia 
guvernului  german că „pregătirile pentru deportarea evreilor sunt puse la punct”.[26] 

La 8 septembrie 1942,pentru a mai „arunca din balast”autorităŃile româneşti începuseră de 
fapt deportările,dar numai ale unui grup de 2.238 de evrei[27]de pe întreg teritoriul Ńării,cuprinzând 
elemente „suspecte” precum cei 598 care în 1940 ceruseră vize pentru a se strămuta în 
URSS[28],1046 consideraŃi  „comunişti”,inclusiv aproximativ 400 internaŃi în lagărul de la Târgu 
Jiu şi circa 600 de evrei învinuiŃi  de nerespectarea unor prevederi legale,mai ales în unităŃile de 
muncă forŃată. DirecŃia deportării a fost însă Transnistria şi nu Polonia. Nu cunoaştem cu exactitate 
numărul evreilor originari din Transilvania de Sud. Cunoaştem că 72 proveneau din Arad[29],circa 
100 din Timişoara[30],30 din Sibiu[31],5 din Braşov[32]şi 3 din Blaj[33]şi un număr nespecificat 
dintre cei care au fost internaŃi la Târgu Jiu. Din totalul de  2.238 de deportaŃi,cei 598 care ceruseră 
vize sau paşapoarte pentru URSS au fost supuşi unui măcel în Transnistria,rămânând doar 12 
supravieŃuitori.[34] Dintre cei originari din Transilvania de Sud,au dispărut 7 de la Arad[35],circa 
10 de la Timişoara[36],cel puŃin 5 din celelalte judeŃe.[37] 

Aceste deportări limitate sunt departe de a satisface pe germani.În consecinŃă,în septembrie 
1942,guvernul român va fi supus unei duble presiuni, din partea Germaniei care cere noi asigurări şi 
„trecerea la fapte”şi din parte AliaŃilor , a reprezentanŃilor populaŃiei evreieşti şi a unui larg cerc de 
români.Germanii,care constată că Radu Lecca venise la Berlin fără a dispune de împuternicirile 
necesare[38],înaintează mareşalului Antonescu prin G.Richter la 15 septembrie 1942 un plan 
detaliat pentru deportarea evreilor,pretinzând ca guvernul român să-şi precizeze poziŃia într-un 
document scris.[39] 

În aceeaşi perioadă ,mai exact la 24 septembrie 1942,devine cunoscută şi intervenŃia 
secretarului de stat al SUA,Cordell Hull,care avertizează prin intermediul guvernului ElveŃiei 
guvernul român asupra efectelor negative pe care le-ar avea orice fel de noi deportări.[40] În 
septembrie are loc la Bucureşti o intervenŃie bine organizată a reprezentanŃilor evreilor din 
Transilvania de Sud-mai ales din Arad şi Timişoara-care prin intermediul Rabinului -Şef al 
României, Al.Şafran, reuşesc să obŃină o intervenŃie favorabilă la Antonescu din partea 
mitropolitului greco-ortodox,Nicolae Bălan.[41] Dar ,cea mai eficientă acŃiune pare a fi fost 
activitatea corelată a două personalităŃi –baronul industriaş Francisc Neumann de Vegvar din Arad 
şi doctorul W.Fildermann care reuşesc să antreneze variate cercuri politice, şi nu în ultimul rând, o 
serie de miniştri din guvernul Antonescu.Manevrele LegaŃiei germane,care prin intermediul 
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agentului ei Willman din conducerea Centralei Evreilor încearcă să despartă pe evreii din Vechiul 
Regat de cei din Transilvania de Sud nu aduc rezultate,ca şi încercarea Gestapoului de a 
compromite pe baronul Neumann pe marginea unei afaceri de spionaj.[42] 

Guvernul român era, se pare, hotărât să efectueze la începutul lunii septembrie 1942 
deportarea evreilor din Transilvania de Sud în Transnistria,la care face aluzie Richter la 8 
septembrie[43],dar românii se lovesc de împotrivirea germanilor care insistă în continuare pentru 
planul lor.[44] În acest context,în care ofensiva de la Stalingrad bate pasul pe loc,administraŃia 
Antonescu se decide pentru o tactică de expectativă,cel puŃin până în primăvara anului 1943. În 
Consiliul de Miniştri din 13 octombrie 1942 s-a hotărât oprirea deportării evreilor.[45] În raportul 
lui Killinger din 28 noiembrie 1942,se citează textual hotărârea mareşalului Antonescu: „evacuarea 
evreilor din Ardeal(Transilvania de Sud-n.n.)va fi numai studiată.Executarea se amână şi va fi 
începută numai când e momentul mai prielnic.Până atunci se vor face din partea Ministerului de 
Interne pregătiri până la cele mai mici amănunte.”[46] 

Sistemul de muncă forŃată a evreilor în Transilvania de Sud ,ca şi pe întreg teritoriul Ńării,are 
ca punct de plecare Decretul-lege nr.2650din 8 august 1940,termenul de pestare de muncă de interes 
obştesc devenind prin Decretul-lege nr.2068 din 20 iulie 1941 „muncă obligatorie”.În toamna 
anului 1941  circa 1150 de evrei din Timişoara au lucrat pe 7 şantiere CFR şi cariere de piatră din 
Oltenia.[47] La detaşamentele de muncă din sectorul forestier al judeŃelor Arad şi Hunedoara s-a 
folosit în 1942 un număr de  552 de evrei.[48] În baza Ordinului Marelui Stat Major al armatei 
române din 5 iulie 1941,evreii care nu muncesc „conştiincios” în unităŃile de lucru  urmau a fi 
deportaŃi în Transnistria.Un număr de 594 de asemenea „contravenienŃi” au şi făcut parte din lotu de 
2.238 de evrei deportaŃi în septembrie 1942.[49] În unele unităŃi de muncă au avut loc abuzuri 
foarte grave;din cauza unor asemenea comportamente au ajuns în 1946 în faŃa justiŃiei,locotenent-
colonelul Nicolae Vitcu,comandantul detaşamentului de muncă nr.102-Ghioroc( Arad) şi căpitanul 
în rezervă,Gheorghe Teodorescu,comandantul detaşamentului nr.16-Homorod( Braşov).[50] 

În semestrul II 1943,dar mai ales în 1944,un mare număr de evrei din Transilvania de Sud 
provenind din detaşamentele de muncă de la Păuliş, Ghioroc,Pâncota,Şiria(judeŃul Arad) au fost 
concentraŃi pe linia Focşani-Nămoloasa din Moldova la construirea fortificaŃiilor pentru oprirea 
înaintării armatelor sovietice.Între anii 1942-1944 a crescut inegalitatea participării la muncă 
obligatorie,odată cu introducerea în 1942 a carnetelor de scutire de muncă. După evidenŃele de la 
comunitatea evreilor din Arad,din aproximativ 800 de evrei arădeni trimişi în anul 1942 la muncă 
obligatorie,un număr de 500 au executat într-un an peste 250 d zile.[51] La Timişoara,în perioada 
aprilie 1943-aprilie 1944 din 2.800 de evrei aflaŃi în evidenŃă,1.450 au executat peste 250 zile de 
muncă.[52] La 20 mai 1943,comunitatea evreilor din Arad a fost nevoită să intervină la Cercul 
Teritorial,pentru  a obŃine renunŃarea pentru un timp la repartizarea la muncă a 30 de evrei care până 
la 5 mai 1943 au lucrat peste 13 luni fără întrerupere.[53] 

Măsurile de prigoană antievreiască,intensificate după intrarea României în război(22 iunie 
1941) au pus pe primul plan necesitatea unor acŃiuni la nivel comunitar.În vara –toamna 
1941,FederaŃia Uniunilor de ComunităŃi Evreieşti din România condusă de dr.W.Fildermann a 
trecut efectiv la apărarea comunităŃilor evreieşti din Transilvania de Sud.Remarcabilă a fost în acest 
sens activitatea  comunităŃilor evreieşti din Turda,Beiuş,Deva,HaŃeg,Alba Iulia,Blaj. Comunitatea 
evreilor din Arad a acordat ajutoare importante în bani unor comunităŃi mai slabe pecum cele din 
Deva,Uioara,Blaj,Luduş. La Timişoara a fost înfiinŃat şi sprijinit de comunităŃile locale un birou al 
comunităŃilor evacuate,care s-a preocupat de evreii evacuaŃi dintr-o serie de comune din judeŃul 
Timiş.[54] Întrucât în baza Decretului –lege nr.3438/11octombrie 1940,elevii şi studenŃii evrei  au 
fost eliminaŃi din şcolile de stat de toate gradele,comunităŃile au acordat o grijă  deosebită 
menŃinerii şi chiar consolidării unităŃilor şcolare,cât şi înfiinŃării de noi unităŃi şcolare. La 
Timişoara,Liceul şi Gimnaziul Comercial evreiesc cu bogate tradiŃii,înfiinŃate încă din 1919,au 
primit drept cursanŃi sau la examene numeroşi tineri evrei din toate zonele Transilvaniei de Sud.La 
Arad a luat fiinŃă în octombrie 1941 un liceu evreiesc pentru băieŃi şi fete care a reuşit să depăşească 
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toate dificultăŃile inerente începutului. Intrarea armatelor germane în Ungaria(martie 1944) a creat 
un climat de nesiguranŃă între evrei.În Transilvania de Sud au început să sosească primii refugiaŃi 
venind dinspre Ungaria,respectiv Transilvania de Nord. Sub îndrumarea OrganizaŃiei InternaŃionale 
Sioniste se constituie la Bucureşti un comitet de ajutorare,ai cărui trimişi stabilesc contacte în 
zonele de frontieră cu Ungaria şi pun la punct o intensă activitate organizată de primire a 
refugiaŃilor  şi de transbordare a lor spre Bucureşti,pentru o ulterioară plecare spre Palestina. În 
acest scop s-au constituit grupe active de tineri evrei ,în două din cele mai nevalgice puncte-Arad şi 
Turda- la care se va adăuga ulterior Timişoara.   

Concluzii 
Răsturnarea regimului antonescian prin actul de la 23 august 1944 a creat iniŃial o situaŃie 

dramatică pentru evreii din unele zone ale Transilvaniei de Sud.Ofensiva armatelor germane şi 
ungare duce,între 12 şi 22 septembrie 1944,la ocuparea Aradului,unde se trece imediat la aplicarea 
legislaŃiei antievreieşti şi la pregătirea deportării evreimii locale. Se afla în zonă în acea perioadă 
însuşi Adolf Eichmann.Se introduce obligativitatea purtării stelei galbene şi se înregistrează victime 
în rândul evreilor din Arad şi din satele înconjurătoare. Şef-rabinul comunităŃii neologe,Nicolae 
Schonfeld,este adăpostit de episcopul ortodox al Aradului,Andrei Magheru.În cele din 
urmă,ofensiva trupelor sovietice şi române duce la eliberarea Aradului şi ,implicit ,la salvarea 
comunităŃii evreieşti.[55] 

În pofida pierderilor şi suferinŃelor îndurate în perioada anilor 1940-1944,evreii din 
Transilvania de Sud au supravieŃuit epocii Holocaustului,căutând împreună cu supravieŃuitorii din 
nordul Transilvaniei,refacerea unei vieŃi evreieşti într-un cadru nou pe care l-au sperat 
democratic.EvoluŃia istorică a Europei Centrale şi Răsăritene s-a dovedit însă potrivnică acestor 
speranŃe,instaurarea regimurilor totalitare comuniste creind probleme ce au impus căutarea şi 
găsirea altor soluŃii de către evreii din această parte a lumii. 
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Abstract 

The most important institution of the Eastern Banat in the XVIth-XVIIth centuries is the 
institution of banat. The appointment of the bans of Lugoj and Caransebes represented, in most 
cases, the result of the decision and will of the princes of Ardeal but almost always the princes took 
into consideration the interests of the Romanian aristocracy of Banat, the rank of banat being 
owned in most cases by Romanian nobles of Banat of the families Barcsai, Bekes, Garlisteanu de 
Rudaria, Palatici de Ilidia, Vaida de Caransebes, Tompa. 

There are situations when the same person holds the title of ban several times: Petru 
Petrovici of Suraklin (between 1548 and 1549; 1554-1557), George Berendy (1566; 1568-1569), 
George Palatici de Ilidia (1586-1588;1592-1594; May-June 1596), Paul Keresztessi de Nagy 
Magyer (1605-1606;1610-1613). Most bans kept their positions for a relatively short period (1-3 
years), notable exceptions being represented by the last two bans of Lugoj and Caransebes, Paul 
Nagy of Deva (June1617-June 1644) and Acatiu Barcsai (December 1644-September 1658), who 
enjoyed the trust of princes Gabriel Bethlen, Gheorghe Rakoczy I and II. 

The most important prerogatives of the bans of Lugoj and Caransebes, as the ones of the 
bans of Severin, were the military ones, Banat representing a buffer-area between the vilayet of 
Timisoara and the principality of Transylvania. Most bans proved military aptitudes before 
occupying this position. After being appointed in this position, the ban of Lugoj and Caransebes 
would obtain supreme military command upon the region. The ban can cumulate other important 
military functions, like Paul Nagy of Deva who held for more than 16 years (1627-1643) the 
position of captain of personal pedestrian guard of princes Gabriel Bethlen and Gheorghe Rakoczy 
I. Although he had in suborder a series of administrators of citadels and castellans with military 
attributions, the ban always initiated approaches for the fortification of the citadels of Banat 
(Caransebes, Lugoj, Jdioara, Mehadia), to obtain high quantities of armament and sufficient 
munitions and to maintain a high number of soldiers. 

The bans of Lugoj and Caransebes proved real military qualities during the campaigns in 
which they participated. Thus, during the Anti-Ottoman war of 1593-1606, the bans Borbely of 
Sima and Andrei Barcsai became famous through the victories they obtained in 1595-1596 and 
1598 against the Turks. The military role of the ban of Lugoj-Caransebes is comparable to the one 
of the great captain of Oradea, another important citadel from the strategic point of view, for the 
defense of Transylvania.  

 
 Key Words: bans, military, Banat, prerogatives, citadels 
 Cuvinte cheie: bani, military, Banat, prerogative, cetăŃi  
  

Cea mai importantă instituŃie din Banatul răsăritean în sec. XVI-XVII este instituŃia băniei. 
Numirea în funcŃie a banilor Lugojului şi Caransebeşului a reprezentat, în majoritatea cazurilor, 
rezultatul deciziei şi voinŃei principilor ardeleni dar aproape întotdeauna principii au Ńinut cont de 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 83 

interesele nobilimii româneşti bănăŃene, dregătoria de ban fiind deŃinută în majoritatea cazurilor de 
nobili români din Banat din familiile Barcsai, Bekes, Gârlişteanu de Rudăria, Palatici de Ilidia, 
Vaida de Caransebeş, Tompa 

 Banatul Lugojului şi Caransebeşului a fost menŃionat în documentele epocii prin diferite sintagme. 
Termenul de „Valahia” a fost utilizat cu precădere de misionarii catolici şi călătorii care au trecut 
prin zonă, fapt carec atestă incontestabil caracterul românesc al regiunii.[1] Actele de cancelarie ale 
principatului folosesc expresia „comitatus Karansebes” sau, mai des „districtus Karansebes”. [2] 
Titulatura banului a cunoscut puŃine variante : „banus et officialis Karansebesiensis” (1559), 
„districtum civitatumque Caransebes et Lugos banus” (1607), „banus (supremus) districtuum...” 
(1599, 1650), „Karansebessy es Lugassi ban” (1591), „districtum nostrorum Lughas et Karansebes 
bani” (1601) [3] etc. În unele cazuri alături de demnitatea de ban, apar precizate şi alte funcŃii 
îndeplinite în cadrul vieŃii politice a principatului Transilvaniei.. 

 După o lungă perioadă de vacanŃă, când şirul banilor de Severin este întrerupt timp de 10 ani (1526-
1536), prima informaŃie despre activitatea unui nou ban datează din 4 februarie 1536, când Mihai de 
Somlya era atestat ca titular al acestei dregatorii [4] iar peste doar un an (14 februarie-7 iunie 1537), 
documentele menŃionează şi existenŃa a doi vicebani, Ioan Floca şi Ioan Olah de Ulpar, ambii find 
subordonaŃi banului Mihai de Somlya.[5] 

  Numirea în funcŃie a banilor Lugojului şi Caransebeşului a reprezentat, în majoritatea 
cazurilor, rezultatul deciziei şi voinŃei principilor ardeleni, demnitatea fiind acordată „din 
milostivirea noastră, atât cât ne va fi plăcut”. [6] Aproape întotdeauna la desemnarea banilor, 
principii au Ńinut cont şi de interesele nobilimii româneşti bănăŃene, deoarece dregătoria de ban a 
fost deŃinută de mulŃi nobili locali (din familiile Bekes, Cherepovici, Gârleşteanu de Rudăria, 
Palatici de Ilidia, Petrovici, Vaida de Caransebeş, Tompa) sau din regiunea Hunedoarei (Barcsai de 
Bârcea Mare, Nagy de Deva). [7] În pofida numelor maghiarizate şi a confesiunilor protestante 
îmbrăŃişate (calvinism sau unitarianism), majoritatea banilor Lugojului şi Caransebeşului sunt 
români sau cel puŃin de origine românească : din 28 de bani, 16 sunt români. Nobilimea bănăŃeană 
avea posibilitatea reală de a solicita numirea unui ban, exprimându-şi cu această ocazie şi 
preferinŃele pentru o persoană anume. 

  Impunerea unui nou ban se putea realiza şi prin forŃă, de armate străine aflate pentru o scurtă 
periodă la conducerea principatului Transilvaniei. Astfel, în 1603, generalul George Basta, l-a 
impus ca ban de Lugoj şi Caransebeş peun nobil filohabsburgic, Simon Lodi de Troger. [8] Alteori, 
Habsburgii au fost înclinaŃi să respecte dreptul bănăŃenilor de a-şi alege singuri banul, acceptându-l 
în mai 1552 pe Ioan Gleşan în această demnitate, agreat fiind şi de generalul imperial Castaldo. [9] 
PretenŃiile nobilimii române bănăŃene de a-şi impune propriul candidat la funcŃia de ban sau măcar 
de a fi consultată în această privinŃă s-au manifestat chiar şi la sfârşitul secolului al XVII-lea, prin 
1695-1698, în timpul ocupaŃiei austriece. [10] 

 Numirea banului poate fi decisă chiar de însuşi sultanul otoman, fără consultarea prealabilă a 
autorităŃilor locale. Astfel, două rapoarte diplomatice din 27 martie şi 1 aprilie 1554, precizau actul 
de forŃă al sultanului Soliman Magnificul care l-a numit pe Petru Petrovici ca şi sangeakbei al 
oraşelor Lugoj şi Caransebeş („Imperator Turcarum [...] Petro Petrowyth dedit in zanzacatum 
oppidum Lugas et Karansebes”). [11] În această situaŃie, aşa cum a subliniat Cristina Feneşan, este 
vorba nu de crearea unor noi sangeacuri otomane în zona montană a Banatului, ci de conferirea unui 
berat de investire în funcŃie, însoŃit obligatoriu de un  steag (sangeak) ca însemn al puterii. Otomanii 
nu fac altceva decât să continue un obicei şi un drept firesc al recent dispărutei regalităŃi maghiare, 
în condiŃiile în care sultanul se considera protectorul Banatului, iar Transilvania se afla temporar în 
stăpânirea Habsburgilor. [12] 

  În situaŃii de criză politică, la conducerea Banatului , Lugojului şi Caransebeşului se aflau 
doi bani, reprezentând orientări politice şi divergente. Astfel, în vara anului1575, în contextul 
rivalităŃii dintre Gaşpar Bekes şi Ştefan Bathory, care-şi disputau tronul princiar, fiecare a numit 
cîte un ban, năzuind să obŃină sprijinul politic şi militar al românilor bănăŃeni pentru cauza proprie : 
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Ştefan Bathory l-a desemnat pe Ştefan Tompa iar Gaşpar Bekes (pretendent la conducerea 
principatului) pe Gaşpar Barcsai (partizanul său). [13]După victoria decisivă a lui Ştefan Bathory 
asupra armatei a lui Gaşpar Bekes la Sânpaul (9 iulie 1575), partizanii celui învins au fost eliminaŃi 
din structurile politico-administrative ale principatului. Drept urmare, Gaşpar Barcsai a fost 
înlăturat din demnitatea de ban, fiind menŃinut în această funcŃie Ştefan Tompa. [14] 

  Există situaŃii în care aceeaşi persoană deŃine demnitatea de ban  de mai multe ori: este cazul 
lui Petru Petrovici de Suraklin (între 1548-1549; 1554-1557) [15],  George Berendy (1556; 1568-
1569), [16] George Palatici de Iladia (1586-1588; 1592-1594; mai-iunie 1596) [17], Paul Keresztesi 
de Nagy Megyer (1605-1606; 1610-1613). [18] Cea mai mare parte a banilor s-au menŃinut în 
funcŃie pentru o perioadă relativ scurtă de timp (1-3 ani), excepŃii notabile fiind reprezentate de 
ultimii doi bani de Lugoj şi Caransebeş, Paul Nagy de Deva (iunie 1617-iunie 1644) [19] şi AcaŃiu 
Barcsai de Bârcea Mare (decembrie !664-septembrie 1658), [20]care s-au bucurat de încrederea 
principilor Gabriel Bethlen, Gheorghe Rakoczi I şi II, pe care i-au slujit cu credincioşie. 

  AtenŃia deosebită acordată Banatului, Lugojului şi Caransebeşului atât de către principii 
Transilvaniei, cât şi de stăpânitorii vremelnici ai Ńării (Mihai Viteazul sau comisarii imperiali 
habsburgi) s-a concretizat prin numirea în fruntea acestei zone expuse, direct învecinată cu Imperiul 
otoman, de mare importanŃă strategică, a unor persoane autorizate şi competente şi în acelaşi timp 
loiale. [21] Banii şi-au fixat ca principal obiectiv asigurarea liniştii şi secutităŃii teritoriului 
administrat atât prin mijloacele subtile ale diplomaŃiei, cât şi printr-o  tenace şi viguroasă rezistenŃă 
armată. 

  Cele mai importante prerogative ale banilor de Lugoj şi Caransebeş, la fel ca cele ale banilor 
de Severin, au fost cele militare, Banatul reprezentând o zonă de tampon între vilayetul Timişoarei 
şi principatul Transilvaniei, de mare importanŃă strategică şi militară. De obicei, în cazul banilor, 
experienŃa militară era dobândită şi etalată cu mult înaintea obŃinerii funcŃiei respective. Astfel, 
Petru Petrovici a cumulat, în 11548-1549, funcŃiile de comite ale Timişoarei, ban al Lugojului şi 
Caransebeşului şi căpitan al părŃilor sudice ale Ungariei. [22] 

AlŃi viitori bani şi-au dovedit aptitudinile militare fie la comanda unor corpuri de armată, fie 
în postura de administratori ai unor cetăŃi importante din Transilvania. Ioan Gleşan şi Nicolae 
Cherepovici au comandat forŃe militare în serviciul generalului habsburg Castaldo, în anii 1552-
1553. [23] Andrei Barcsai a fost căpitanul călăreŃilor ardeleni trimişi de principele Sigismund 
Bathory în ajutorul lui Ştefan Răzvan, în 1595. [24] În postura de castelani şi administratori sunt 
menŃionaŃi în documentele epocii Albert Lonay („Praefectus arcis Huszt” în 1587), [25] Andrei 
Barcsai („capitancus pracsidii Caransebesiensis” – între 24 iulie 1597 – 4 iulie 1598) [26] şi Petru 
Bethlen (căpitanul Lipovei la 18 iunie 1611). [27] 

  După numirea sa în funcŃie, banul Lugojului şi Caransebeşului dobândea comanda militară 
supremă a regiunii. Această realitate istorică apare consemnată într-un „registrum regni 
Transsylvaniae” de la începutul secolului al XVII-lea, unde la rubrica „capitaniei” apare, pentru 
Banat, „Karansebesi, lugosi ban”. [28] Banul poate cumula şi alte funcŃii militare importante, care 
demonstrează prestigiul şi competenŃa acestuia. Banul Paul Nagy de Deva, care a rămas cel mai 
mult în funcŃie (1617-1644), a deŃinut pentru mai mult de 16 ani (1627-1643) demnitatea de căpitan 
al gărzii personale pedestre a principilor Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rakoczi I. [29] Deşi are în 
subordine o serie de administratori de cetăŃi şi castelani cu atribuŃii militare, banul a iniŃiat mereu 
demersuri pentru fortificarea marilor cetăŃi (Caransebeş, Lugoj, Jdioara, Mehadia), pentru obŃinerea 
unor cantităŃi de armament şi muniŃie îndestulătoare şi pentru întreŃinerea unui număr important de 
soldaŃi. [30] 

  Banul Ioan Gleşan a supravegheat în 1552, operaŃiile de consolidare şi fortificare a cetăŃilor 
Lugoj şi Caransebeş, lucrări începute de inginerul italian Alessandro Cavolini da Urbino. [31] În 
anii 1579-1583, banul Toma Thornai a contribuit decisiv la buna aprovizionare a cetăŃenilor din 
Banatul estic, fiind administratorul celor trei cetăŃi (Lugoj, Caransebeş şi Jdiora) şi al veniturilor 
acestora. [32] În timp de război, buna aprovizionare a trupelor devenea una din cele mai importante 
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atribuŃii ale banului, deoarece principele ardelean nu poate aproviziana sistematic şi promt cetăŃile 
şi garnizoanele bănăŃene. 

  Izvoarele epocii ne oferă informaŃii şi în legătură cu numărul oştenilor Banatului, Lugojului 
şi Caransebeşului. În iunie 1595, banul George Borbely, în aşteptarea confruntărilior cu turcii 
dispunea de 4000 de soldaŃi, de tunuri, falconete, pulbere şi ghiulele. [33] Dar în 1598, banul 
Andrei Barcsai era îngrijorat de lipsa pulberii pentru armele pedestraşilor. [34] 

Însemnările, rapoartele diplomatice şi mărturiile călătorilor străini subliniază calitatea 
oştenilor români din Banat. În 1551, episcopul de Oradea, George Martinuzzi, menŃiona, probabil 
exagerând, existenŃa în această regiune, a 16.000 de militari de elită. [35]În 1584, Antonio 
Passevino remarcă existenŃa a 3.000  de oşteni în Banat, mai buni decât în oricare altă cetate din 
Ardeal. [36] 

Efectivele militare ale banilor de Lugoj şi Caransebeş puteau fi completate cu trupe trimise 
de principele transilvănean, pentru consolidarea sistemului defensiv al Ńării. Astfel, în 1626, 
izvoarele atestă că banul Paul Nagy de Deva Ńine în Caransebeş, câte 200 de călăreŃi şi pedestraşi şi 
în Lugoj câte 500. Dar acestor oşteni li se adaugă cei 1.000 de pedestraşi şi 1.100 de călăreŃi 
întreŃinuŃi de principele Gabriel Bethlen în cetăŃile de mare importanŃă strategică Lugoj şi Mehadia. 
[37] 

  Neplata la timp a soldelor avea drept consecinŃă dizolvarea oastei. O astfel de situaŃie s-a 
produs în aprilie 1.600, când un raport german consemna plecarea ostaşilor neplătiŃi din Caransebeş, 
Lugoj, Ineu şi Lipova. [38] Pentru a evita ca situaŃia să degenereze şi să pericliteze apărarea 
Banatului, Andrei Barcsai a fost dispus să cheltuie din averea sa 25.000 de florini pentru plata 
soldelor din Lugoj şi „pentru alte nevoi ale Ńării”. [39] În contrapartidă, în schimbul acestui ajutor 
financiar, principele Sigismund Bathory i-a zălogit banului Andrei Bacsai „ întreg castelul şi târgul 
nostru Lugoj şi de asemenea toate şi întregile moşii numite Lugojel, Mikefalva, Oloşag, Visag, 
Sacoşul Mare, Sinersig, Hodoş, Boldur, Sâlha, Biniş, Valea Lungă şi Serked, toate aflătoare în 
comitatul Severinului şi Ńinând până acum şi fiind stăpânite de amintitul castel Lugoj, dimpreună cu 
toate folosinŃele şi oricare pertinenŃe ale lor”.  

Cheltuieli şi demersuri pentru procurarea de tehnică militară au făcut probabil şi ultimii 
bani, căci Evliya Celebi remarca abundenŃa „materialelor de război şi de tunuri ungureşti 
strălucitoare ca aurul”, abandonate de creştini cu ocazia predării Caransebeşului, în 1658. [40] 

 Banii Lugojului şi Caransebeşului au dovedit reale calităŃi miliatare în cursul campaniilor la care au 
participat. Astfel, în 1552, în contextul declanşării ofensivei militare otomane spre Timişoara, Arad, 
Szolnok şi Eger, banul Ioan Gleşan a încercat să intervină în sprijinul garnizoanei asediate din 
cetatea Timişoarei, prin organizarea unui atac surpriză asupra unui corp de 2000 de ostaşi turci care 
însoŃeau un transport de armament (17-19 iulie), dar atacul a eşuat. [41] 

 După o lungă perioadă de pace, în 1593 s-au reluat din nou acŃiunile militare antiotimane, în 
contextul războiului iniŃiat de Liga Sfântă împotriva PorŃii, la care au participat şi cele trei łări 
Române. Banul Lugojului şi Caransebeşului era mereu informat şi la curent, în legătură cu 
pregătirea şi declanşarea ostilităŃilor. Astfel, la  8 noiembrie 1593 banul i-a trimis principelui 
Sigismund Bathory un raport, informându-l despre primele lupte cu turcii la Macău. [42] 

Principele Transilvaniei i-a folosit pe Francisc Geszty, căpitanul cetăŃii Deva şi pe George 
Palatici, banul Lugojului şi Caransebeşului, în pregătirea şi declanşarea mişcărilor populare 
antiotomane din eialetul Timişoarei în 1594. [43] Banul Palatiei de Iladia a stimulat acŃiunile 
antiotomane ale românilor şi sârbilor din eialetul Timişoarei, prin iniŃiative secrete, „când prin soli, 
când prin scrisori, când trimiŃându-le praf de puşcă” în acord cu voinŃa expresă a principelui 
Sigismund Bathory. 

Banul a sprijinit formarea şi organizarea cetelor de haiduci din rândul nemulŃumiŃilor din 
eialetul Timişoarei, îndemnându-i pe răsculaŃi să se folosească de ocazie, făgăduindu-le în numele 
principelui Transilvaniei dezlănŃuirea unei ofensive otomane, la care urmau să participe şi domnii 
łării Româneşti şi Moldovei. Banul Palatici de Iladia a primit însărcinarea principelui de a-l trimite 
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pe căpitanul Mihaly Vajda din Lugoj pentru a-i îndemna pe răsculaŃi să-şi continue lupta, atacând în 
1 iunie1594 cetatea Becicherec. Sprijinul militar redus (tunuri, care de război, muniŃii), mai mult 
simbolic, trimis de banul de Lugoj şi Caransebeş, nu avea cum să întreŃină capacitatea de rezistenŃă 
a răsculaŃilor din vilayetul Timişoarei, mai ales că nu se contura perspectiva unei victorii 
habsburgice în Ungaria. 

În contextul aceloraşi evenimente, marele domn Mihai Viteazul a trimis o solie, condusă de 
postelnicul Toma, la banul Lugojului şi Caransebeşului, George Palatici, un partizan de seamă al 
politicii antiotomane preconizate de principele Sigismund Bathory. Postelnicul Toma i-a oferit 
banului veşti despre situaŃia de la Poartă, informaŃii legate direct de soarta Banatului şi desfăşurarea 
operaŃiunulor militare din Ungaria. În vara şi toamna anului 1594, banul Palatici de Iladia a 
corespondat cu Mihai Viteazul în vederea coordonării acŃiunilor antiotomane. 

  Succesorul banului Palatici, Borbely de Sima (1595-1596) a condus cu succes războiul 
împotriva turcilor în Banat, obŃinând o serie de victorii, cucerind de la aceştia numeroase cetăŃi : 
Bocşa şi VârşeŃ (iulie 1595), Făget (13 august), Lipova (19 august), Ineu (21 octombrie), apoi Şiria 
şi Gyula. [44]Acelaşi ban Borbely s-a remarcat şi în acŃiuni defensive, ca de exemplu respingerea 
cu ajutorul lugojenilor a atacurilor otomane care vizau Lipova (mai 1596). Urmaşul său, banul 
Andrei Barcsai şi-a afirmat capacitatea militară organizând cu succes apărarea Lugojului în iunie 
1598, în faŃa unui nou atac turcesc. Într-un raport din 4 iulie 1598, Andrei Barcsai consemna că în 
doar câteve ore au fost ucişi 250 de turci şi capturaŃi prizonieri alŃi 100 de spahii şi zaimi.  

  În aprilie 1603, iniŃiativele banulu Petru Huszar pentru organizarea rezistenŃei antiotomane 
au eşuat. Banul urmărea să stopeze ofensiva trupelor lui Moise Secuiul (plecat din Timişoara cu 
sprijin otoman) spre Transilvania dar teama locuitorilor din Lugoj şi Caransebeş faŃă de o posibilă 
incendiere a oraşelor, precum şi atitudinea favorabilă a prim judelui din Caransebeş faŃă de 
pretendent, au determinat predarea celor două oraşe. Inclusiv banul Petru Huszar a fost predat 
turcilor, având un final tragic, fiind lichidat de otomani la Timişoara [45]  

Banii de Lugoj şi Caransebeş s-au remarcat şi prin sprijinul  militar oferit pretendenŃilor la 
tronul łării Româneşti în secolele  XVI - XVII.. Astfel, în 1544, Basarab Laiotă ocupă tronul łării 
Româneşti, alungându-l pe Radu Paisie cu ajutorul bănăŃenilor.  

La 1551, un alt pretendent muntean ducea tratative cu luptătorii din Caransebeş pentru 
înlăturarea lui Mircea Ciobanul. În toamna anului 1552, Radu Ilie, pornind din Caransebeş, cu o 
armată bănăŃeană, oferită de banul Ioan Gleşan, îl înfrânge pe Mircea Ciobanul la Măneşti (judeŃul 
Prahova) şi se instalează pe tron.  [46]Doamna Chiajna, văduva lui Mircea Ciobanul, încheie chiar o 
alianŃă dinastică cu banul Nicolae Cherepovici, căsătorind în 1563 pe fiul ei Petru cel Tânăr, 
domnul łării Româneşti, cu Elena Cherepovici, fiica banului de Lugoj şi Caransebeş. [47] În anul 
1566, căsătoria cu domnul muntean a fost desfăcută, iar Elena a revenit în Ardeal. În 1604 era în 
Timişoara, pretendentul Ştefan, fiul lui Petru Cercel. Acesta face apel la nobilii români din banatul 
Lugojului şi Caransebeşului prin „scrisori” să-l ajute la ocuparea tronului łării Româneşti. 

  Matei Basarab ocupă în 1632 tronul łării Româneşti cu ajutorul trupelor române din banatul 
de Lugoj-Caransebeş, conduse de castelanul de Caransebeş, Bona Vaida, cu acordul banulu Paul 
Nagy de Deva iar la 1673 încă, Matei Basarab mai avea în serviciul lui 500 de mercenari din Ńinutul 
Mehadiei pe care îi considera ca cei mai credincioşi slujitori ai lui. [48] 

Banii de Lugoj şi Caransebeş s-au afirmat nu doar în campaniile antiotomane ci şi cu ocazia 
bătăliilor în care au fost implicaŃi principii ardeleni. Toate acŃiunile militare ale banilor aveau ca 
obiectiv fundamental prezervarea existenŃei banatului Lugojului şi Caransebeşului. 

În perioada august 1553 – ianuarie 1556 o serie de documente de epocă surprind zvonurile 
referitoare la intenŃia lui Petru Petrovici de a pătrunde cu oastea banatului şi trupele vilayetului de 
Timişoara în Transilvania, pentru a alunga trupele generalului habsburg Castaldo. [49] Zvonurile şi-
au găsit confirmarea în 1556, când Petru Petrovici a reuşit cu concursul oştilor moldoveneşti ale lui 
Alexandru Lăpuşneanu şi munteneşti ale lui Pătraşcu cel Bun să reinstaleze la cârma principatului 
pe Ioan Sigismund Zapolya. [50] 
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În general, banii au fost fideli principilor, remarcându-se în acest sens, Grigore Bethlen, 
Petru Bethlen, Ştefan Tompa, Paul Nagy de Deva etc. Astfel, banul Grigore Bethlen a participat în 
fruntea a 300 de călăreŃi la campania principelui Ioan Sigismund Zapolya împotriva împăratului 
Maximilian de habsburg în 1565. [51] Peste doar 10 ani, bănăŃenii l-au sprijinit pe principele Ştefan 
Bathory în acŃiunea acestuia de înlăturare a rivalului său, Gaşpar Bekes, şeful grupării nobiliare 
prohabsburgice din Transilvania. 300 de călăreŃi şi 200 de pedestraşi au luptat alături de Ştefan 
Bathory, în frunte cu banul Ştefan Tompa, probabil şi datorită temerii că pretendentul Bekes îşi va 
respecta promisiunile făcute sultanului de a dubla tributul Transilvaniei şi de a le ceda părŃile 
bănăŃene, în schimbul recunoaşterii sale ca principe. [52] 

Există şi situaŃii politico-militare în care banii au „trădat”, au trecut de partea adversarilor 
principilor Transilvaniei. Un astfel de caz se întâlneşte în 1599 în contextul bătăliei de la Şelimbăr. 
Intrarea oştirii lui Mihai Viteazul în Ardeal în toamna anului 1599 l-a determinat pe banul Andrei 
Barcsai să pornească cu trupele din Banat în „sprijinul” cardinalului Andrei Bathory, însă ajutorul a 
sosit după încheierea bătăliei de la Şelimbăr (28 octombrie).  

Cronicarul transilvănean Szamoskozi nu şi-a ascuns regretul pentru defecŃiunea banului : 
„dacă ar fi sosit – bănăŃenii – altfel s-ar fi întâmplat lucrurile”.  [53] Nu ştim exact dacă întârzierea 
la locul bătăliei a fost voită sau întâmplătoare. Foarte probabil este vorba de un episod de 
solidaritate românească medievală, indiciu al unei conştiinŃe etnice. Cert esta că Andrei Barcsai s-a 
alăturat marelui domn unificator, păstrându-şi funcŃia de ban.  

Ulterior, în toamna anului1600, Mihai Viteazul a fost obligat să apeleze la sprijinul banului 
pentru a putea să-şi înfrângă adversarii. Cronicarul ardelean Francisc Miko a menŃionat că în 
preajma luptei de la Mirăslău (18 septembrie 1600), Andrei Barcsai a răspuns solicitărilor domnului 
român, adunând trupe din Ineu, Lipova şi Lugoj şi îndreptându-se spre Sebiş. [54] După înfrângerea 
lui Mihai Viteazul, banul s-a reorientat rapid spre familia Bathory pa care a servit-o cu devotament 
până în iunie 1602, fiind implicat în negocierile dintre principele Sigismund Bathory şi generalul 
George Basta pentru cedarea puterii în Transilvania Habsburgilor. După ultima abdicare a lui 
Sigismund Bathory (1602), Barcsai a fost înlăturat de Basta de la conducerea banatului Lugojului şi 
Caransebeşului. 

Fidelitatea banului faŃă de principe este demonstrată şi cu ocazia capturării rebelilor şi 
adversarilor politici. Un astfel de caz se iveşte în 1614, când Ştefan Vaida (fostul ban din 1607-
1608) a iniŃiat o energică opoziŃie faŃă de predarea cetăŃii Lipova, predare solicitată imperativ de 
Poartă. 

Noul principe al Transilvaniei, Gabriel Bethlen, de curând instalat la putere, a realizat 
gravele consecinŃe politice ce ar rezulta pentru Ńară în condiŃiile refuzului predării Lipovei turcilor. 
Drept urmare, principele a ordonat succesiv banului Petru Bethlen, ruda sa, să îi comunice locul 
unde se află rebelul (23 mai 1614), să facă pregătiri pentru a „duce cu vitejie treaba până la capăt” 
(2 iunie) şi în final, să-l captureze pe Ştefan Vaida (4 iunie). [55]IntervenŃia fermă a lui banului 
Petru Bethlen şi a oştirii princiare a determinat înfrângerea rebelului în iunie 1616, Lipova fiind 
ocupată şi predată turcilor. 

  Concluzii 
Cele mai importante prerogative ale banilor de Lugoj şi Caransebeş, la fel ca cele ale banilor 

de Severin, au fost cele militare, banatul reprezentând o zonă tampon între vilayetul Timişoarei şi 
principatul Transilvaniei. Cei mai mulŃi bani au dovedit aptitudini militare înainte de a ocupa 
această demnitate. După numirea sa în funcŃie,  banul Lugojului şi Caransebeşului dobândea 
comanda militară supremă a regiunii. Banul poate cumula şi alte funcŃii militare importante, ca de 
pildă Paul Nagy  de Deva, care a deŃinut pentru mai mult de 16 ani (1627-1643) demnitatea de 
căpitan al gărzii personale pedestre a principilor Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rakoczy I. Deşi are în 
subordine o serie de administratori de cetăŃi şi castelani cu atribuŃii militare, banul a iniŃiat mereu 
demersuri pentru fortificarea cetăŃilor bănăŃene (Caransebeş, Lugoj, Jdioara, Mehadia), pentru 
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obŃinerea unor cantităŃi de armament şi muniŃie îndestulătoare şi pentru întreŃinerea unui număr 
important de soldaŃi.  

  Banii Lugojului şi Caransebeşului au demonstrat reale calităŃi militare în cursul campaniilor 
la care au participat.Astfel, în cursul războiului antiotoman din 1593-1606, s-au afirmat, prin 
victoriile obŃinute în 1595-1596 şi 1598 împotriva turcilor, banii Borbely de Sima şi respectiv, 
Andrei Barcsai. Rolul militar al banului de Lugoj-Caransebeş este comparabil cu cel al marelui 
căpitan de Oradea, o altă cetate importantă din punct de vedere strategic pentru apărarea 
Transilvaniei. Rolul militar al banului de Lugoj – Caransebeş este comparabil cu cel al căpitanului 
de Oradea, o altă cetate importantă din punct de vedere strategic pentru apărarea Transilvaniei 
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Abstract 

Caius Lepa’s substantial contribution for the Romanian and European ethnomusicology is a 
theme of present interest. His prodigious doctorate, „Die Musikinstrumente der Südamerikanischen 
Indianer. Eine kulturhistorischen Untersuchung” - University of Viena, 1934 (unpublished 
manuscript), brings originality in the scientific fields of ethnology, organology, musical 
anthropology. The name „Caius Lepa”, his European spirit and his multidisciplinary researches 
have important potential for a future Romanian scientific brand. 
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„Drumul de constituire al unui ideal este lung şi întortocheat; concretizarea acestuia în 

forme concise, fără confuzii de linii şi contrarietăŃi interne, e rezultatul unei maturităŃi a 
experienŃei mântuite de neliniştea îndoielii.”                      

                                                                                     Caius Lepa 
 
Caius Lepa în conştiinŃa contemporaneităŃii 
Repunerea în drepturi a numelui lui Caius Lepa a început relativ recent. În 2002, an jubiliar 

pentru Liceul Pedagogic „Dimitrie łichindeal” din Arad, istoricul literar Anton Ilica nota faptul că 
„În perioada interbelică, liceul a fost încadrat cu profesori de bună calitate profesională şi culturală” 
[1]. În acest context, autorul îi dedică un elogios medalion fostului director Caius Lepa, „un dascăl 
exigent, un excelent organizator şi foarte devotat instituŃiei”.  

În anul 2009, scriitorul timişorean Duşan Baiski, directorul Proiectului cultural Rastko, 
punea în circulaŃie numele lui Caius Lepa prin intermediul paginii Banaterra, care îl recomandă ca 
„etnomuzicolog, specialist în domeniul organologiei, istoric, geograf, profesor, publicist. […] Până 
de curând, la Academia Română din Bucureşti numele său a fost cunoscut ca eminent geograf, 
discipol al profesorilor Simion MehedinŃi sau Vintilă Mihăilescu. Cu acesta din urmă a întreprins şi 
o expediŃie ştiinŃifică în Albania. Caius Lepa a fost unul dintre întemeietorii Touring Clubului 
Român (1936) filiala Arad” [2].  

La rândul său, Seminarul Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş, în materialul cu caracter 
istorigrafic Şcoala teologică din Caransebeş de-a lungul vremii, enumeră între absolvenŃii săi iluştri 
pe „profesorul şi etnomuzicologul Caius Lepa, doctor în filosofie la Universitatea din Viena” [3].   

În fine, o stradă din Arad a primit numele lui Caius Lepa, edilii oraşului înlocuind numele 
lui Vasile Roaită cu cel al eminentului om de cultură. Acest act reparatoriu pentru memoria unuia 
dintre cei mai nedreptăŃiŃi intelectuali români are şi o evidentă valoare simbolică, aşa cum vom 
vedea în paginile următoare.    

Demersul cel mai important însă, pe care se sprijină acŃiunea de recuperare a numelui Caius 
Lepa - pentru semnificaŃia sa deosebită în etnomuzicologie - se datorează muzicologului Ioan Tomi, 
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secretar muzical al Filarmonicii din Arad (1965-1969) şi al Filarmonicii „Banatul” din Timişoara 
(1976-1993), cadru didactic asociat la Facultatea de Muzică din cadrul UniversităŃii de Vest din 
Timişoara.  

Fost elev al lui Caius Lepa, Ioan Tomi a început după 1989 o serie de cercetări din care a 
rezultat monografia Caius Lepa, etnomuzicologul. În cele 135 de pagini ale cărŃii [4], pe lângă 
informaŃii privind omul şi viaŃa sa profesională, se regăseşte şi o antologie din textele originale 
semnate de dr. Caius Lepa. Descoperim aici consideraŃii de etnologie, precum şi evocări ale unor 
figuri de cărturari şi ale studenŃiei sale la Viena, luminând astfel puternica motivaŃie interioară de 
re-direcŃionare a geografului şi istoricului Caius Lepa spre domeniul cercetării muzicale.  

Am semnalat această carte în publicaŃia Focus Vest [5] şi apoi în revista Caiete de critică 
muzicală [6] a UniversităŃii de Vest din Timişoara, după care am recenzat-o în cadrul unei 
comunicări ştiinŃifice susŃinute la Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România [7]. 
ŞedinŃa a fost moderată de preşedintele Filialei Timişoara, compozitorul şi dirijorul Remus 
Georgescu, şi a beneficiat de prezenŃa foarte implicată a autorului, Ioan Tomi. Întâlnirea a căpătat 
un accent comemorativ prin prezenŃa ultimei descendente a familiei Lepa, doamna Raluca Juredie, 
ale cărei intervenŃii privind elemente inedite de viaŃă au contribuit, în plus, la cunoaşterea 
personalităŃii omului de cultură şi ştiinŃă Caius Lepa. 

Bazându-se pe datele furnizate de volumul amintit, studiul de faŃă aduce la cunoştinŃă câteva 
aspecte privind viaŃa, activitatea şi importanŃa cercetărilor lui Caius Lepa, înscriindu-se în acŃiunea 
de actualizare şi reconsiderare a numelui său.  

Remember „Magister” 
În prefaŃa cărŃii Caius Lepa, etnomuzicologul, criticul de artă Horia Medeleanu (de 

asemenea fost elev al lui Caius Lepa) semnează o evocare emoŃionantă a „magistrului”, text din 
care cităm: „Nu câte-au fost îmi vin în minte/Ci câte-ar fi putut să fie, aceste versuri ale lui Goga 
mi-au evocat mai adevărat şi mai profund, cum nici nu mi-am imaginat, figura fostului meu 
profesor de geografie de la Liceul „Moise Nicoară” din Arad, Caius Lepa. […] I-am cunoscut 
pătimirile, umilirile şi marginalizarea. Cel care era poate unicul profesor cu doctorat într-un oraş ca 
Aradul, […] a fost nevoit să rătăcească toată viaŃa pe o Via dolorosa purtând stigmatul unicei sale 
„vinovăŃii”, verticalitatea morală. Scufundat treptat în anonimatul unei modeste activităŃi didactice, 
cu momente de degradare şi umilinŃă profesională revoltătoare, el profesor doctor, era trimis în 
campanii de alfabetizare, în timp ce foştii săi colegi de la Institutul de Etnologie din Viena 
deveneau ilustre personalităŃi ale ştiinŃei mondiale” [8]. 

În desfăşurarea cărŃii urmează un segment intitulat „Stop-cadru”, în care muzicologul Ioan 
Tomi descrie persoana publică a lui Caius Lepa, „misteriosul, tăcutul, chiar ursuzul profesor de 
geografie”: „La începutul anilor ’80, pentru arădenii mai vârstnici Caius Lepa era venerabilul, 
severul şi incoruptibilul “dom’ director”. Pentru generaŃiile de vârstă medie trecea drept “profesorul 
nostru” de geografie Dr. Caius Lepa (probabil unicul profesor cu doctorat al Aradului acelor ani), 
un adevărat gentleman ca înfăŃişare şi atitudine, afişând un umor sec, caustic, dar nelipsit de o doză 
de căldură, întotdeauna bine disimulată. În anii când îşi purta cu demnitate însemnele senectuŃii, o 
anume lentoare pedantă în mişcări şi o distincŃie cuceritoare subliniată de bogata sa zestre capilară 
de un alb imaculat, figura sa părea, ca atitudine, uneori uşor teatrală, puŃin chiar donquijotescă”.  

Deducem apoi că ne aflăm în faŃa unui om pasionat de idei şi deosebit de cultivat: „Prin 
Nicolae Brânzeu era ataşat de viaŃa de concert a Filarmonicii. Avea păreri competente privind 
strategia repertorială a instituŃiei. Le făcea cunoscute la întâlnirile cu publicul. Din cursivitatea şi 
profesionalismul limbajului se remarca drept un bun cunoscător al marii literaturi muzicale. Se 
observa exerciŃiul scrisului, vorbea “ca la carte”. Dacă în discuŃii ocazionale erau atinse probleme 
de etnografie, antropologie sau mitologie, se deschidea, parcă, o adevărată cutie a Pandorei. 
ConversaŃia devenea monolog. Acapara pur şi simplu prin consistenŃa argumentaŃiei, 
surprinzătoarele analogii şi impresionanta sa memorie de nume şi fapte”.  
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Portretul creionat de Ioan Tomi înfăŃişează aşadar un Caius Lepa singuratic, preocupat în cel 
mai înalt grad de lectură şi cercetare, un destin de savant pierdut în anonimatul provinciei, 
marginalizat de regimul comunist şi, de ce nu, de propria-i discreŃie şi inapetenŃă pentru carierism: 
„Împăcat cu condiŃia celibatului, el s-a dedicat cu o devoŃiune rară, pasiunilor sale pe care a încercat 
să le împlinească cu seriozitate sacerdotală. PuŃinele realizări care au supravieŃuit unui dezastru - în 
aparenŃă lipsite de spectaculozitate - au lăsat totuşi urme asupra cărora ne aplecăm cu admiraŃie 
acum, când descoperim, cu perplexitate, importanŃa lor culturală” [9].  

Date biografice 
Caius Lepa s-a născut în Caransebeş (5 septembrie 1898), a trăit cea mai mare parte a vieŃii 

în Arad şi a murit în Timişoara (23 august 1978), unde este înmormântat. Între aceste date seci s-a 
consumat o viaŃă plină de pasiune, dedicată cercetării într-un domeniu de pionierat, precum şi 
învăŃământului arădean.  

O cronologie a perioadei de studii indică, pentru început, şcoala primară şi liceul Magyar 
Kir. Állami Fögimnazium (1908-1916), apoi Institutul de Teologie-Pedagogie din Caransebeş, unde 
l-a avut profesor de muzică pe reputatul Antoniu Sequens, cu care a studiat (în particular) pian, 
armonie şi contrapunct. În 1918 Caius Lepa se îndreaptă spre Bucureşti, pe aripile unui entuziasm 
euforic, împreună cu „floarea tineretului, în frenetica sa năzuinŃă de carte spre focarul de cultură al 
marii patrii”. A călătorit cu „trenul istoric, primul ce trecea CarpaŃii”, tixit „până la refuz cu 
studenŃimea culeasă de pe toate meleagurile transilvane” [10]. 

Ajuns în capitală, se înscrie la Facultatea de litere, în cadrul căreia a studiat geografia şi 
istoria, cu personalităŃi de prim rang, ascultând „cu nesaŃ logosul marilor titani ai gândirii istorice, al 
lui Pârvan, Onciul, Iorga, al lui Simion MehedinŃi, filosof-geograf, etnograf şi etnopedagog”. După 
absolvire (1923), în căutările sale încă nelămurite, Caius Lepa începe a doua facultate: 
Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti. Aici, tânărul însetat de cunoaştere şi 
capabil de eforturi intelectuale neobişnuite a întâlnit alte personalităŃi providenŃiale, care i-au 
alimentat dorinŃa pentru studiul aprofundat al muzicii, influenŃându-i destinul. După Antoniu 
Sequens, cu care studiase la Caransebeş, Caius Lepa i-a avut drept mentori muzicali pe Ion Nonna 
Otescu, Alfonso Castaldi, Dimitrie Cuclin, Dumitru Georgescu Kiriac. Mai apropiaŃi i-au fost Ioan 
D. Chirescu, George Breazul şi Constantin Brăiloiu. În perioada studiilor bucureştene Caius Lepa a 
fost, în paralel şi/sau succesiv, profesor suplinitor şi bibliotecar la Academia Română.  

Sub influenŃa lui George Breazul şi după vacanŃa din anul 1929 (când a întreprins o vizită de 
documentare prin Europa), Caius Lepa a decis să ia drumul Vienei. Deoarece fusese numit, în 1930, 
profesor titular la catedra de geografie a Şcolii normale „Dimitrie łichindeal” din Arad, solicită un 
concediu de studiu pentru doi ani (care se va prelungi cu încă doi), pentru a urma Facultatea de 
filosofie a UniversităŃii din Viena.  

După patru ani de studii (1930-1934) - perioadă cu privaŃiuni materiale, dar plină de 
efervescenŃă intelectuală şi emoŃională - Caius Lepa susŃine un doctorat strălucit, cu un subiect mai 
puŃin obişnuit şi cu concluzii surprinzătoare, a căror valoare ştiinŃifică şi culturală va fi confirmată 
în timp.  

În toamna aceluiaşi an 1934, în care comisia vieneză îl declara doctor în etnomuzicologie, 
Caius Lepa îşi ia în primire postul de profesor, şi apoi, de director al Şcolii Normale din Arad 
(1935). Se va dedica acestei funcŃii administrative cu multă seriozitate, timp de 15 ani, deşi 
reprezenta o adevărată „calamitate pentru el, în schimb fericire pentru generaŃiile pe care le-a avut 
sub mâna lui şi pe care le-a îndrumat pe calea binelui” (după cum notează sora sa, Boni Lepa, într-o 
schiŃă biografică).  

Foarte activ în viaŃa culturală a oraşului, Caius Lepa se lansează şi în popularizarea muzicii 
româneşti. Montează cu corul şi orchestra şcolii tabloul La seceriş de Tiberiu Brediceanu 
(reprezentaŃie la care a participat însuşi compozitorul), apoi organizează un festival de coruri (la 
care a participat chiar George Breazul) şi începe să scrie în publicaŃiile arădene, pe teme legate de 
cultura populară românească. De asemenea, a condus Sindicatul profesorilor secundari şi a înfiinŃat 
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SecŃia din Arad a Touring-Clubului României (1936), atrăgând participarea unui mare număr de 
membri.  

Pe lângă profesorat şi responsabilităŃile de conducere, Caius Lepa continuă să întreŃină 
legătura cu foştii săi profesori şi colegi din Viena, încercând să se menŃină într-o zonă cât mai înaltă 
a informaŃiei din domeniul care îl pasionează.  

Schimbarea regimului politic îi aduce transferul la Liceul „Moise Nicoară” (1947), unde este 
tratat „cu superioritate de mai marii zilei, chiar şi de unii colegi. Este umilit fără ruşine. Un profesor 
cu Doctorat devine obligat ca în cadrul normei sale didactice să Ńină cursuri de alfabetizare, în loc să 
facă cercetare ştiinŃifică” [11]. 

A rămas însă foarte respectat de către elevii săi. Enumerăm câŃiva dintre aceştia, aşa cum 
sunt prezentaŃi de Ioan Tomi: Traian Mârza („titular al catedrei de folclor de la Conservatorul 
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca”), Ioan T. Florea („folcloristul Filarmonicii de Stat din Arad, un 
valoros culegător şi cercetător pentru zona folclorică a moŃilor, a łării Zarandului şi a Văii 
Mureşului, cursul inferior”), criticul de artă Horia Medeleanu şi muzeograful Dan Demşea („care nu 
ezită să sublinieze şi să se mândrească, oricând au ocazia, că au rămas recunoscători şi îndatoraŃi 
profesorului lor Caius Lepa”), Dimitrie Emandi („fost profesor universitar la Facultatea de muzică 
din Timişoara şi decan la Universitatea Tibiscus, Facultatea de etnomuzicologie”), Mircea Emandi 
(„prim solist al operei timişorene”), Ioan Tomi („muzicolog şi compozitor, titularul cursului de 
Istoria muzicii româneşti la Facultatea de Muzică a UniversitaŃii de Vest din Timişoara, 
consultantul artistic al Filarmonicii “Banatul”) şi violonistul Octavian S. Iuga („membru al 
orchestrei simfonice a Radioteleviziunii din Madrid”). 

După pensionare, în 1972, la 74 de ani, Caius Lepa a primit, în sfârşit, paşaport pentru un 
turneu de documentare în bibliotecile din Viena, Köln şi Paris. Se întoarce în Ńară fericit, cu o 
cantitate apreciabilă de material documentar, de care nu apucă să se bucure prea mult, deoarece a 
fost distrus, în mare parte, de un incendiu.  

Deprimat şi bolnav, Caius Lepa părăseşte Aradul şi se mută în Timişoara, în preajma 
ultimilor membri ai familiei. IntenŃiona să-şi transcrie teza de doctorat în limba română şi să-i 
adauge actualizările adunate de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, unde mergea în 
fiecare iarnă, pentru documentare. Moare însă în vara anului 1978, la 80 de ani, lăsând în urmă un 
nume respectat de comunitatea ştiinŃifică internaŃională şi un proiect de terminat, pentru 
comunitatea muzicală românească… 

Primul titlu de doctor în muzică obŃinut în străinătate de un român  
Alături de domeniile istoriei, geografiei, antropologiei şi cosmogoniei, muzica a fost pentru 

Caius Lepa o pasiune constantă, integrată celorlalte domenii. Din alchimia acestei pregătiri 
multidisciplinare, din pasiunea şi erudiŃia sa de tip renascentist, a apărut Die Musikinstrumente der 
Südamerikanischen Indianer. Eine kulturhistorischen Untersuchung (Instrumentele muzicale ale 
indienilor din America de Sud. Un demers cultural-istoric), lucrarea sa de doctorat (1934), susŃinută 
la Facultatea de Filosofie a UniversităŃii din Viena. Potrivit cercetărilor lexicografului Viorel 
Cosma, ne aflăm în faŃa primului titlu de doctor în muzică obŃinut în străinătate de un român.  

La schimbarea „de macaz” a studiilor sale vieneze (centrate iniŃial pe geografie) a contribuit 
în mod decisiv planul de cursuri pe anul 1930-1931 al UniversităŃii, căci iată ce notează Caius Lepa 
în amintirile sale: „În excelentul prospect de studii al FacultăŃii de filosofie am descoperit etnologia 
ca ramură a istoriei culturii. Ceea ce m-a bucurat a fost faptul că muzicologia (Musikwissenschaft) 
putea intra la doctorat în combinaŃie cu etnologia, ca specialitate conexă, după natura tezei de 
doctorat” [12]. 

 Căutând să descifrăm geneza amplelor cercetări întreprinse de Caius Lepa, aflăm că 
„Necontestat, slăbiciunea mea pentru civilizaŃia mezoamericană, inclusiv pentru cele andine din 
America de Sud, îşi are obârşia şi în iniŃierea plină de suflet a lui Fritz Röck, care mi-a dezvăluit 
perspectivele nebănuite ale acelei lumi, sub al cărei voal se ascund încă multe mistere nerelevate” 
[13]. Pe de altă parte, autorul mărturiseşte şi cât de importantă în alegerea subiectului a fost 
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influenŃa profesorului său, Simion MehedinŃi: „Prin incursiunile pe care le făcea MehedinŃi în 
etnografia continentelor, deşi cu finalităŃi antropogeografice, mi s-a deschis o vagă instrospecŃiune 
în lumea stranie a culturilor primitive, care aveau să mă obsedeze mai târziu” [14]. 

În alt loc, Caius Lepa notează: „Cultivam în taină o atracŃie pentru arheologia 
mezoamericană, izvorâtă şi dintr-un sentiment de admiraŃie pentru uluitoarele civilizaŃii 
precolumbiene, aşa cum se dezvăluiesc în creaŃiile de cultură, în mit şi în calendar, în succesiunea 
stilurilor în ceramică şi în întreaga revărsare de valori închisă cunoaşterii. […] Destinul tragic 
împărtăşit de aceste civilizaŃii, cum mi l-a evocat în tinereŃe, în formă romanŃată, Ed. Stucken sau 
istoricul William Prescott, şi astăzi mă urmăreşte. Te întrebi ce blestem s-a abătut asupra acestor 
civilizaŃii, în anumite privinŃe sumbre şi neliniştitoare? Să fi ajuns la etapa “fatală” în concepŃia 
organicistă spengleriană, după care prăbuşirea este inevitabilă?” [15]. 

Din articolul semnat de Caius Lepa reiese şi metodologia folosită în cercetările sale: „Ceea 
ce mi s-a impus în primul rând a fost fundamentarea principiilor metodologice pe interpretarea 
obiectivă a materialului faptic scos la iveală de investigaŃiile etnografice locale şi excluderea 
speculaŃiilor evoluŃioniste şi psihologizante în explicarea corespondenŃelor culturale, în scopul unei 
reconstrucŃii istorice şi a pătrunderii sensului profund şi original al fenomenului cultural. Cercetarea 
legăturilor cauzale şi stabilirea unei cronologii chiar de o estimaŃie relativă, ca scop final al 
etnologiei istorice îndeosebi, corespundeau aspiraŃiilor mele ca unul care aveam la bază studii de 
istorie şi geografie. A trebuit să mi se reveleze şi determinaŃiunile şi sensurile extra-estetice ale 
muzicii în culturile primitive ca să întrezăresc, ca printr-o străfulgerare, cu toată claritatea, în 
finalitatea ei, coordonatele spirituale ale disciplinei mult căutate” [16].   

În plus, însuşi hazardul i-a venit în întâmpinare: „Fericita ocazie de a putea studia bogata 
colecŃie de instrumente muzicale primitive aflătoare în colecŃiile Muzeului de etnologie m-a decis la 
abordarea temei unei istorii culturale a instrumentelor muzicale primitive din America de Sud, cu 
accentul pe difuzarea lor spaŃială şi valorificarea lor istorico-culturală, în perspectiva cercurilor de 
cultură valabile pentru condiŃiile culturale din America de Sud. […] Constatând că instrumentele 
muzicale ale populaŃiilor primitive din America de Sud nu au făcut obiectul vreunei investigaŃii 
sistematice nici din punct de vedere organologic, necum etnologic, m-am decis pentru o istorie 
culturală a lor în cadrul unei monografii” [17].  

Precizăm că pentru strângerea datelor necesare, doctorandul Caius Lepa a primit şi o 
recomandare de studiu suplimentar, la Berlin, pentru un semestru. MenŃionăm şi un „amănunt” 
deloc neglijabil: pentru a intra cât mai „în inima” subiectului, studentul Caius Lepa (aflat la a doua 
tinereŃe, căci avea la acea vreme 34-35 de ani) a urmat şi un curs de învăŃare a limbii aztece, la 
aceeaşi universitate vieneză. 

Caius Lepa, promotor al etnomuzicologiei româneşti 
Prin cea de-a doua studenŃie, de la Viena, Caius Lepa îşi împlinea mai vechea sa năzuinŃă, 

„pur subiectivă”, pentru muzică: „Studiile de la Conservator aveau să mă apropie de coprehensiunea 
fenomenului artistic dezvăluit de muzică, totuşi, explicarea lui, în toate aspectele sale multiple, care 
mă urmărea ca o idee fixă, îmi rămânea încă ascunsă multă vreme” [18]. 

Caius Lepa vorbeşte şi despre frământările omului multitalentat: „Eram în Viena ca să 
studiez geografia, deoarece în acest scop mi-a acordat Ministerul InstrucŃiunii Publice concediu de 
studii pentru străinătate. […] Mă tentau însă şi prelegerile lui Strygowski asupra istoriei artei, ale 
istoricului Srbik şi câte altele. […] Cumpăna balanŃei, cu rang de întâietate, înclina spre mult 
râvnitul Musikwissenschaft”.  

Această dilemă a atins cotele unei adevărate drame personale, căci „năzuinŃele mi se 
polarizau în jurul a două aspiraŃii fără contingenŃe vizibile. Alternativa de a mă dedica definitiv 
uneia sau alteia dintre înclinaŃii rămânea nesoluŃionată şi după terminarea studiilor mele 
universitare. Eram într-o chinuitoare căutare a unei linii de contact între două domenii, istoria-
geografia de o parte, muzica de altă parte”.  
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Ajuns după doi ani de studii în faŃa alegerii subiectului de doctorat, Caius Lepa a fost 
susŃinut în ideea unei tematici muzicale atât de către Lucian Blaga (cu care se vizita şi care se 
interesa de studiile sale de etnologie), cât şi de profesorul său de geografie, academicianul Simion 
MehedinŃi.  

Iată ce îi scria acesta, de la Bucureşti: „Etnologia şi etnografia (îndeosebi latura care ne 
priveşte pe noi) sunt sigur că va câştiga de pe urma muncii dumitale. Nu uita capitolul muzicii 
româneşti. În lucrarea mea Coordonate etnografice am atins chestia numai în treacăt. E datoria 
dumitale să cartografiezi materialul şi să-l studiezi. MuzicanŃii vor fi ştiind ei ce vor fi ştiind, dar 
etnografii şi etnologii au mijloace de investigaŃie care dau la iveală o altă latură, capabilă să 
lumineze problemele istorice şi culturale de cea mai mare însemnătate” [19].         

Cum vom vedea, îndrăzneala vizionară a lucrării de doctorat semnate de românul Caius 
Lepa - lucrare care a contribuit la înnoirea unei întregi viziuni de cercetare academică europeană - îl 
îndreptăŃeşte pe muzicologul Ioan Tomi să-i aşeze numele „printre promotorii noii discipline a 
secolului XX: etnomuzicologia”. Deoarece cercetarea sa a adus date preŃioase „în cunoaşterea 
genezei etnomuzicologiei, ca nouă disciplină din primele decenii ale secolului”, concluzia vine de la 
sine: locul lui Caius Lepa este „alături de prietenii săi din perioada studiilor bucureştene, Constantin 
Brăiloiu şi George Breazul” [20]. 

Recunoaşterea internaŃională 
Personalitatea omului de ştiinŃă şi cultură Caius Lepa a fost multă vreme ignorată în 

România, realizările sale fiind mai cunoscute în cadrul comunităŃii ştiinŃifice internaŃionale decât în 
propria-i Ńară. Referindu-se la importanŃa activităŃii ştiinŃifice a lui Caius Lepa şi la popularizarea 
numelui său, muzicologul Ioan Tomi atrage atenŃia asupra faptului că „Rezultatele cercetărilor lui 
Caius Lepa, cu mijloace noi de investigare (pentru acele vremuri), a impus un nume nou în lumea 
ştiinŃifică naŃională, care, din păcate, abia acum e pe cale a fi recunoscut, după ce-l găsim citat în 
importante studii de profil publicate în afara graniŃelor” [21]. 

Noutatea demersului interdisciplinar întreprins de Caius Lepa prin teza sa de doctorat constă 
inclusiv în verificarea - prin demonstraŃie - a principiilor metodologice fundamentale ale 
etnonologiei cultivate la Universitatea din Viena. Iată cum apare prestigioasa instituŃie - prin 
atitudinea profesorilor săi - a căror Ńinută profesională şi morală se deduce inclusiv din onestitatea 
cu care au primit acurateŃea ştiinŃifică (contrariantă) a cercetărilor unui simplu doctorand: „În urma 
unor confruntări de opinii, vrând-nevrând, concluziile mele au fost acceptate fără obiecŃii atât de 
profesorul Koppers cât şi de profesorul Schmidt. Oricât s-ar acuza şcoala vieneză de intransigenŃă, 
aceasta nu a mers până la subordonarea eforturilor de investigaŃie obiectivă a postulatelor, a căror 
lipsă de legitate avea să o dovedească viitorul. Azi s-a renunŃat la conceptul de cerc cultural a cărui 
inconsistenŃă a fost dezvăluit şi în sânul şcolii vieneze, unde principiile metodologice au fost supuse 
unui curs de restructurare” [22]. 

Din acelaşi text deducem că marele său succes a fost cu atât mai valoros cu cât a fost obŃinut 
în „inima” Europei ştiinŃifice: „Vor trece mai bine de 20 de ani până când tot din această generaŃie a 
mea de colegi se vor formula obiecŃii şi critici constructive care au dus la abandonarea teoriei 
cercurilor culturale chiar în sânul şcolii etnografice vieneze. S-a ajuns la concluzia că ea a 
reprezentat o etapă de pionierat în metoda istorică a etnologiei, azi infirmată de noua stare de 
lucruri. Aşa s-a ajuns la revizuiri atât în ce priveşte problemele fundamentale, cât şi în sfera de 
cercetare a obiectivelor urmărite. […] Revizuirea a însemnat o purificare a structurilor de excesele 
hiperdifuzionismului, favorabile perspectivelor apriorice şi iluziilor istorice ipotetice”. 

Prin importanŃa realizărilor sale, Caius Lepa, profesorul modest dintr-o Ńară închisă în 
secretomania de tip totalitar, era foarte apreciat de elita ştiinŃifică mondială. Deşi trăia „dincolo de 
zid”, nu a fost uitat. Dimpotrivă. Era solicitat la congresele internaŃionale, numai că invitaŃiile 
trimise de colegii săi nu puteau fi onorate, fie din lipsă de fonduri, fie pentru că soseau după ce 
evenimentele avuseseră loc…  



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 96 

În aceste condiŃii, foştii săi colegi de la Universitatea vieneză au apelat la tot felul de 
subterfugii şi gesturi de solidaritate cu confratele lor oprimat. Vorbind despre vizita la Arad, în anul 
1967, a lui Walter Hirschberg, profesor la catedra de africanistică a Institutului de Etnologie din 
Viena, sosit anume ca să-l viziteze pe Caius Lepa, criticul de artă Horia Medeleanu scrie în prefaŃa 
cărŃii: „Nu pot să uit afecŃiunea cu care l-a îmbrăŃişat pe Caius Lepa! I-am condus pe Valea 
Mureşului unde profesorul vienez dorea să vadă câteva sate vechi româneşti. În ciuda părului 
argintiu, Caius Lepa şi Walter Hirschberg păreau doi tineri studenŃi care făceau un schimb de idei, 
ca şi când continuau o discuŃie întreruptă cu câteva zile în urmă. Am înŃeles atunci ce înseamnă o 
mare prietenie bazată pe pasiunea neistovită pentru ştiinŃă” [23].   

În acelaşi an 1967, Masao Oka - directorul Institutului pentru studiul limbilor şi culturilor 
din Asia şi Africa de la Universitatea din Tokio şi preşedinte al Uniunii InternaŃionale pentru ŞtiinŃe 
Antropologice şi Etnologice, a organizat la Bucureşti o conferinŃă UNESCO, anume pentru a 
facilita întâlnirea comunităŃii ştiinŃifice internaŃionale cu fostul lor coleg de facultate, românul Caius 
Lepa.  

Despre vizita de documentare în străinătate permisă lui Caius Lepa abia în anul 1972, 
acelaşi Horia Medeleanu consideră că a reprezentat o recuperare a timpului pierdut, primită cu 
entuziasm şi imensă bucurie, chiar dacă cel invitat trecuse deja de 70 de ani: „Nu pot să-i uit chipul 
transfigurat de pasiune şi încredere. Dorea cu toată fiinŃa lui să aducă lucrarea sa de doctorat la zi. 
Cu ajutorul bunilor săi colegi şi prieteni din marile centre culturale europene, Caius Lepa s-a 
înfundat în bibliotecile din Viena, Köln şi Paris, căutând să culeagă informaŃiile acumulate de 
cercetarea ştiinŃifică în domeniul etnologiei, în ultimele decenii. S-a întors din lungul său periplu 
studios cu un geamantan de fişe şi xerocopii”.  

Concluzii 
Activitatea ştiinŃifică a profesorului arădean Caius Lepa reprezintă pentru muzicologia 

românească un subiect neaşteptat de important, cu conotaŃii surprinzător de ramificate. Numele său 
a rămas totuşi într-un cvasi-anonimat, lucrarea sa de doctorat fiind tradusă parŃial (există trei 
exemplare, în limba germană, doar în manuscris dactilografiat, dintre care unul singur în Ńară).  

ExplicaŃia întârzierii în (re)cunoaşterea avangardismului reprezentat de cercetările 
etnomuzicologului Caius Lepa ar putea fi căutată şi în faptul că „În primele decenii ale secolului 
XX termenul de etnomuzicologie, care exprimă exact demersul lui Caius Lepa, nu era folosit” (în 
universităŃile occidentale, cercetările de etnomuzicologie erau asimilate, la acea vreme, 
muzicologiei comparate).  

Privind înapoi, din perspectiva cercetărilor actuale, credem că „fenomenul Caius Lepa” se 
poate explica inclusiv prin dubla sa pregătire, respectiv prin supracalificarea care i-a permis 
lansarea într-o zonă de joncŃiune interdisciplinară mai greu accesibilă celorlalŃi cercetători, calificaŃi 
în domenii delimitate.  

Prin cartea Caius Lepa, etnomuzicologul, drumul spre lumina tiparului şi spre publicul de 
specialitate a fost, în sfârşit, deschis, aşa cum constată şi criticul de artă Horia Medeleanu: „Printr-
un gest ce poate părea temerar unor necunoscători, Ioan Tomi îl aşează pe un piedestal care i se 
cuvine, în ştiinŃa etnomuzicologică românească. Modestul nostru dascăl este mai mult decât un 
precursor. El poate fi considerat mai degrabă un întemeietor şi un deschizător de drumuri, chiar 
dacă în patria sa nu a fost, sau, a fost prea puŃin cunoscut” [24]. 

Sperăm aşadar în finalizarea cu succes a acestei aventuri culturale, prin traducerea, tipărirea, 
respectiv preluarea critică şi comparată a lucrării lui Caius Lepa, pentru a duce la împlinire opera sa 
ambiŃioasă şi a pune în lumină spiritul european al ilustrului profesor arădean. Întreprindere în 
realizarea căreia ne vom aduce în continuare sprijinul, prin reluarea şi actualizarea subiectului.   
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Abstract 

The aim of this paper is to demonstrate that translation is a process which facilitates access 
to the world culture.  Source texts (ST) are a huge cultural asset for the translator in his or her 
attempt to bring along useful and precious knowledge to the target language (TL), thus making the 
target language readers benefit from that valuable heritage. The extra-linguistic information and a 
very good knowledge of the social context are extremely precious tools for the translator seeking to 
break down every possible barriers existing between the SL and the TL.  
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The aim of this paper is to demonstrate that translation is a process which facilitates access 
to the world culture.  Source texts (ST) are a huge cultural asset for the translator in his or her 
attempt to bring along useful and precious knowledge to the target language (TL), thus making the 
target language readers benefit from that valuable heritage. The extra-linguistic information and a 
very good knowledge of the social context are extremely precious tools for the translator seeking to 
break down every possible barriers existing between the SL and the TL.  

Besides the good command of the working languages resulting into the inter-linguistic 
transfer, the translator also needs an exceptional mastering of the extra-linguistic context, both of 
the TL and of the SL texts. Even though the translator doesn’t necessarily have to be a native 
speaker of the SL, one must consider the fact that the translator’s role is to naturalize, to 
accommodate, to facilitate knowledge and understanding, always taking into account that different 
languages reflect different values and cultures; in this attempt to mediate different languages, values 
or cultures, translations “nearly always contain attempts to naturalize the different culture to make 
it conform more to what the reader of the translation is used to” (Lefevere: 1999).  

As translators, we all know that complete equivalence between source texts and target texts 
is almost impossible sometimes, due to various constraints, among which the social context plays an 
important role. Consequently, the translation equivalence to its original is often left aside, for the 
sake of producing independent items of literature (Bassnett: 1980). In other words, according to this 
target-oriented approach, translation becomes a cultural product of the TL. Considering these 
aspects, some critics to this approach would argue that translators can sometimes be called as 
traitors (ital. traditore) for not being able to simply keep their translation within the boundaries of 
the target culture. This actually seems to be a good translator’s big challenge and difficulty at the 
same time: how to introduce and maintain the translated version inside the target context? This is 
exactly what we currently mean by breaking down barriers and cultural differences.  

It is probably worth mentioning here the cultural role played by some important Romanian 
translators who have actually succeeded to make the cultural differences fade away. Their mission 
has been to bring in values and assets from a SL culture as the French, English or Italian languages 
into the Romanian language, thus making a real difference for the Romanian readers which, in this 
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case, are the TL public. I mainly refer here to consecrated translators such as Frida Papadache, 
Mihai Miroiu, Petru Cretia, Antoaneta Ralian, Dan Dutescu, Leon Levitchi, who have striven to 
bring the English literature closer to the Romanian audience by producing remarkable translations 
still praised some 50 years after their first versions. Irina Mavrodin, Gabriela Melinescu and of 
course, several important literary translators from different other source languages have had a 
strong influence in bringing peoples, cultures and languages closer together, thus breaking down 
cultural barriers and differences.  

This shortlist including some important Romanian contributors to the translation field allows 
us to make a brief remark on Professor Olimpia Iacob’s role in guiding English readers through the 
Romanian poetry labyrinth, by her remarkable translations of the Romanian poet Nichita Stănescu’s 
poems into English, and, similarly, by making Romanian readers acquainted with the English 
contemporary poetry. This translation work includes rendering into the Romanian language the 
volume The Boy and the Lion’s Head,  verses by Peter Thabit Jones. The translator’s efforts to 
annihilate social barriers still existing between the two cultures has been rewarded, among others, 
by the warm welcoming addressed by the informed TL audience through the voice of a well-known 
critic and professor, Al. Zota, in the critical article to the excellent translated version, that we shall 
refer to hereinafter.  

Except for the facilitator role played by these translators, translation in general plays another 
important role, closely connected with the previous one. Translation is a refreshing and 
consolidating agent for the national cultures, reviving the national discourse in general by the 
foreign participation. This brings us back in time to the year 1827, when Goethe noted that 
“flagging national literatures are revived by the foreign”, attempting to describe the translation 
mechanism which seems to be a mirroring of the SL into the TL (specular mechanism, a term 
coined by Venuti 1998: 77):  

 
“In the end every literature grows bored if it is not refreshed by foreign participation. What 

scholar does not delight in the wonders wrought by mirroring and reflection? And what mirroring 
means in the moral sphere has been experienced by everyone, perhaps unconsciously; and, if one 
stops to consider, one will realize how much of his own formation throughout life he owes to it.” 
(Berman 1992:65) 

 
 Translation allows the forming of domestic subjects through this process of “mirroring”, or 

self-recognition: the foreign text becomes intelligible when the reader recognized himself or herself 
in the translation by identifying the domestic values that motivated the selection of that particular 
foreign text. The self-recognition is in fact an acknowledgement of the domestic cultural norms and 
resources that make up the self, that define it as a domestic subject. Critics have argued that this 
process is in a way a narcissistic one: the reader identifies with an ideal projected by the translation, 
usually values that have achieved authority in the domestic culture and dominate those of other 
cultural constituencies. (Venuti 1998: 77) 

This being said, it is legitimate to question whether translation is a science, an art, a practical 
tool for achieving good communication or is it just another independent product of culture? The 
answer is, of course, a multifaceted one. We shall simply refer here to translation perceived as an 
intercultural shift, as a transfer of knowledge into a different cultural space and social framework. 
By achieving both the inter- and extra-linguistic transfers, translation is actually an open window to 
the universal culture, a most important globalization tool extremely useful in order to produce 
valuable pieces of art. 

Our contribution as facilitators and agents of bringing one source culture into the national 
culture is a most exquisite mission. We are now illustrating this by quoting Professor Al. Zotta in 
his preface to the Romanian translation done by Professor Olimpia Iacob to the aformentioned The 
Boy and the Lion’s Head :  
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Our belief is that this is exactly what the translator is achieving by his or her mirroring, 
transferring of images and sounds from one SL into an SL: spiritual enlightenment of the human 
being! May we go further on quoting from the same article: 

  

 
 

We cannot simply put an end to this paper without bringing forth the opinions of the author 
himself about this bridge created between the two cultures (English and Romanian) by the means of 
translation. Barriers are fading, as stated before, through the enduring translation process, which in 
the end makes both SL and TL become strengthened and consolidated:   

 
“One of the most rewarding and enduring collaborations with other countries has been with 

Romania, via the diligent and wonderful translator Dr. Olimpia Iacob, who has translated two of 
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my books into Romanian (one with New York critic, poet and biographer Vince Clemente, who is 
also American Consultant Editor of my magazine) and many of my articles, and work by many 
poets who have appeared in THE SEVENTH QUARRY.  She invited me twice to Satu Mare, and out 
of our friendship and partnership VOICES OF ROMANIA, a new section in my magazine, has been 
created. It is a section devoted to Olimpia’s translations.  For me, it is a desire to strengthen the 
bridge between our two countries, between our two cultures and literatures.” 

 
Peter Thabit-Jones, author of The Boy and the Lion’s Head, published by Citadela 

Publishing House, Romania, bilingual edition (Romanian and English), translated by Dr. Olimpia 
Iacob 
 

These words certainly reflect the solid evidence that the translator’s voice is quite strong in 
breaking down the former barriers existing between two foreign languages and surely one 
remarkable proof that the world culture is definitely not going to die! 
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Abstract 

The article coagulates around the transcultural innovative concept, whose emergence in the 
contemporary thinking builds up a new type of rationality, fertile in developing a humanism based 
upon core values in the spiritual development of every human being: tolerance, dialogue and 
openness. Postulating the axioms of a transdisciplinary methodology, we will enlighten the 
ontological, logical and complexity links that the hermeneutic scale generate at the interference of 
different cultural and linguistic horizons, encapsulated in multiple translations and commentaries 
of the Gospel of Thomas. 

 
Key words: transcultural, transdisciplinary methodology, hermeneutic scale 
Cuvinte cheie: transcultural, metodologie transdisciplinară, scară hermeneutică 

 
Premise metodologice transdisciplinare 
Situarea ab initio a studiului Evangheliei după Toma în orizontul transdisciplinarităŃii se 

îndreaptă în direcŃia constituirii unui demers fundamental disciplinar, cu largi deschideri spre 
multiple zări conceptuale şi bazat pe un pluriperspectivism niciodată complet dar delimitând direcŃii 
investigaŃionale diferite şi unitare în acelaşi timp în dialogarea intimă dintre artă, ştiinŃă şi tradiŃie. 

„Transdisciplinaritatea priveşte, cum o indică prefixul trans-, ceea ce este în acelaşi timp 
între discipline, înăuntrul diferitelor discipline şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa o 
reprezintă înŃelegerea lumii prezente, unul dintre imperativele ei constituindu-l unitatea 
cunoaşterii.”[1] 

Evanghelia după Toma este unul dintre manuscrisele copte descoperite la Nag Hammadi în 
1945, inclusă în Codex II şi în care pot fi găsite „cuvintele tainice” ale lui Isus, sub forma unei 
antologii de 114 logii. „Evanghelia” îi este atribuită lui Dydymos Iuda Toma, o figură apostolică cu 
mare rezonanŃă în creştinismul siriac. 

Integrând firesc şi vital noile principii logice în abordarea transdisciplinară a Evangheliei 
după Toma, potrivit viziunii hologramice nu se poate concepe întregul fără părŃile componente şi 
nici acestea fără a se concepe întregul. Fideli acestui umanism deschis, vom încerca să nu reducem 
profunzimea şi bogăŃia de sens a logion-urilor la interpretări unilaterale şi închise, care ar anula 
complexitatea viziunii pe care Isus ne invită să o descifrăm şi mai mult, să o trăim. Astfel, acest 
studiu nu va urma traseul identificării şi analizei în text a dimensiunii gnostice şi nici a unor 
posibile pasaje care se regăsesc atât în Evangheliile canonice cât şi în heterodoxiile creştine. 
Pornind de la premisa că, Evanghelia după Toma poate conŃine interpretări ale unor texte sacre 
creştine, alegorii, homilii, pilde sau reflexe ale unui curent gnostic, dar fără să le reducem la 
însumarea şi explicitarea acestora, vom considera textul ca un loc de întâlnire şi dialog într-un 
context de gândire comunitar. Într-o astfel de perspectivă, orice căutător de sens poate să parcurgă 
drumul propriu, autentic al devenirii de sine.  
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Evanghelia după Toma este altceva. Ea valorifică dinamismul personal al căutării sensului 
în cuvintele lui Isus dar şi tulburarea găsirii acestuia. Poetica, hermeneutica, filosofia, teologia sau 
orice altă disciplină nu sunt decât punŃi către saltul spre acest altceva, dincolo de ele. Poetica in 
vivo, circumscrisă unor principii logice neconvenŃionale şi contradictorii, descrie diversitatea 
infinită de căutare a adevărului, exprimată în pluralitatea experienŃelor căutării sale. Poetica in vivo 
suspendă orizontul disciplinar, deschizând un nou spaŃiu de cunoaştere: al dialogului. 

ExistenŃa creatoare survine în locul unde se întâlnesc arta, religia şi gândirea. Caracterul 
originar al legăturii dintre artă, religie şi gândire este perfect reflectat de gnoză, care încearcă o 
depăşire a religiei doctrinare prin forjarea unei căi proprii de cunoaştere şi împlinire spirituală, 
având drept fundament poetizarea FiinŃei şi salvarea poeziei. Astfel, limbajul ca act sau exerciŃiu 
spiritual îşi potenŃează statutul ontologic prin trans-figurarea cunoaşterii poetice, presupunând 
comuniunea, respectiv co-naşterea într-o altă ordine existenŃială, cea creată de poezia însăşi. 
Creativitatea specifică Evangheliilor gnostice este, de aceea, în chip paradoxal, şi de esenŃă 
translingvistică (sau supralingvistică), nu numai de factură lingvistică, având un caracter heterogen 
- experienŃă poetică şi experienŃă spirituală, operând, în sufletele celor receptivi, mutaŃiile spirituale 
deja trăite ori doar căutate de sacerdotul poet.  

OpŃiunea de limbă în perspectiva unui dialog transcultural 
Traducerea în franceză a Evangheliei după Toma de către Jean-Yves Leloup reprezintă 

opŃiunea de limbă a acestui studiu, alegere justificată atât prin motivaŃii de natură metodologică şi 
lingvistică, dar şi care Ńin de o afinitate interioară. Neavând competenŃele lingvistice necesare 
pentru a avea acces direct la originalul din limba coptă, se impunea cu necesitate un discernământ 
riguros şi pertinent al diverselor variante de traducere ale textului apocrif. Acest fapt nu neagă în 
nici un fel validitatea şi bogăŃia de sens pe care traducerile în limba română le dezvăluie pe deplin 
oricărui căutător de sens aflat în aventura cunoaşterii. De aceea, considerăm că limba pentru care 
am optat în traducerea acestor logia este importantă pentru o înŃelegere cât mai autentică a 
Evangheliei după Toma. 

Argumentele lingvistice se referă la subtilităŃile semantice, la nivel textual, care au un rol 
decisiv în orientarea modului în care lectorul poate să se raporteze, să integreze şi să interpreteze un 
logion. Aceste incompletitudini ale sensului care Ńin de sfera hermeneuticii transdisciplinare vor fi 
evidenŃiate prin decantarea unor concepte metodologice intuite deja la palierul contrastelor de 
traducere. ReŃinem un detaliu fundamental al traducerilor care a fost hotărâtor în alegerea variantei 
franceze a Evangheliei după Toma, tradusă şi comentată de Jean-Yves Leloup: conceptul de 
hermeneutică, centrul de gravitaŃie al investigaŃiei noastre. 

• Şi El a spus: „Cel care va găsi tâlcul acestor spuse nu va gusta moartea.”[2] 
• Şi El a spus: „Cel ce va desluşi tâlcul acestor cuvinte nu va gusta moartea.”[3] 
• Il disait: Celui qui se fera l’herméneute de ces paroles ne goutera plus de mort.[4] 
Argumentele metodologice vizează deschiderea conceptuală pe care particularitatea unei 

traduceri o încapsulează şi care face posibilă o integrare coerentă şi firească a postulatelor 
metodologiei transdisciplinare. O traducere se poate realiza fie dintr-o anume perspectivă 
disciplinară, cu legi, norme şi principii specifice, legate indisolubil de domeniul de interes al 
traducătorului şi reflectând viziunea şi preocupările acestuia, fie poate capta multiple niveluri de 
înŃelegere. Exemplificând, traducerea, studiile introductive şi notele lui Anton Toth, accentuează şi 
explicitează ca un criteriu de selecŃie al celor patru lucrări descoperite la Nag Hammadi, 
dimensiunea gnostică, titlul sub care el reuneşte aceste manuscrise fiind grăitor: Evanghelii 
gnostice.  

Pentru Anton Toth, relevanŃa acestor texte este legată de faptul că „a făcut posibilă 
cunoaşterea nemediată şi exhaustivă a principalelor linii ale gândirii gnostice care, până la acea 
dată, erau înfăŃişate doar indirect şi fragmentar în scrierile ereziologilor creştini.”[5] Orizontul de 
spiritualitate în care situează Evanghelia după Toma este acela al gnosticismului secolelor II-III, 
prezentat însă fără a-l raporta la multiplele semnificaŃii atribuite cuvântului gnoză: „Prin introduceri 
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şi notele complementare la fiecare text, încercăm să descriem un context de gândire comunitar, deşi 
toate aceste lucrări subscriu curentului gnostic, diversificat însă prin şcoli de gândire.”[6]. 

Traducerea lui Radu Duma a studiului lui Henri-Charles Puech, Evanghelia după Toma 
respectă în esenŃă viziunea autorului, de a descifra aceste logia din perspective diferite, în consens 
cu sursele iudeo-creştine de provenienŃă ale textelor şi cu compararea diferitelor versiuni existente, 
pe criteriul substratului lingvistic dar şi din punct de vedere tematic: gnostic, esoteric, mistic, 
hermetic, eshatologic. Identificând nuclee diferite de gândire şi accentuând complexitatea şi bogăŃia 
unor elemente culturale diverse, prezente mai mult sau mai puŃin explicit în subsidiarul textului 
apocrif, cercetătorul francez degajă un principiu metodologic care merită toată atenŃia noastră: 
„supunerea Spuselor din documentul nostru la o dublă lectură, a le citi şi a încerca de fiecare dată să 
li se sesizeze savoarea şi înŃelesul în planuri sau pe registre diferite, dar de valoare egală.” [7]  

Având un pluriperspectivism de lectură, degajarea sensului nu poate fi decât un rodnic 
proces de confruntare a văzutelor, a certitudinilor, a analizelor descriptive, a structurilor, a 
organizării sistemice, după cum o indică subtitlul lucrării Încercare de interpretare sistematică. 
Unde integrează însă fiinŃa, singularitatea urcuşului interior? Cum suntem interogaŃi de ceea ce este 
pentru totdeauna ascuns? Planuri sau registre diferite, dublă lectură,  nu înseamnă altceva decât 
faŃete multiple ale uneia şi aceleiaşi viziuni disciplinare. În consecinŃă, acest postulat de cercetare 
corespunde unei cunoaşteri ştiinŃifice, fragmentare şi introduce o privare de sens, ignorând 
cunoaşterea experenŃială, implicarea subiectivă. Rămâne deschisă întrebarea: „Sans en nier les 
compétences, mais tout en se gardant des querelles du savant et de l’ésotériste, est-il possible de lire 
l’Évangile de Thomas aujourd’hui?”[8] 

Argumente hermeneutice  
Traducerea Evangheliei după Toma în limba franceză a lui Jean-Yves Leloup este 

complementară comentariilor, deoarece lectura acestuia este un eveniment singular care include 
anumite valori umaniste revendicate pe deplin de asumarea unui nou gen de inteligenŃă: echilibrul 
între mental, sentimente şi corp „….est-il possible de lire l’ L’Évangile de Thomas aujourd’hui afin 
que ces logia fassent leur chemin dans l’esprit, le coeur et le corps de l’homme, le conduisant de 
métamorphose en métamorphose vers la pleine réalisation de son être?”. [9]  

Jean-Yves Leloup este hermeneutul propriei deveniri în oglinda Evangheliei. El reiterează 
creator, gestul originar al trans-scrierii Spuselor, aplecându-şi urechea către Sursa inaudibilă a 
Secretului: Evanghelia după Toma este şi Evanghelia după Jean-Yves Leloup, dar fiecare este în 
acelaşi timp altceva. Am fost interpelaŃi în cercetarea noastră de această traducere şi comentariile 
aferente fiecărui logion, tocmai datorită incompletitudinii şi deschiderii pe care autorul le inspiră, 
lăsând loc autotransformării în spiritul unei noi arte de a trăi: „nous n’avons nullement la prétention 
de présenter ici une «version définitive» de L’Évangile de Thomas. Il s’agit d’une interprétation 
parmi d’autres qui se veut fidèle au souffle autant qu’à la lettre de ces «paroles» [10]. Punând 
accentul pe interogaŃia permanentă şi mai puŃin pe elucidarea unor răspunsuri care se limitează la o 
mică parte a realităŃii, l’infatigable marcheur construieşte punŃi între multiple domenii ale 
cunoaşterii, integrând fiinŃa umană în totalitatea ei ireductibilă.  

Traducerile în limba română mai sus menŃionate se înscriu într-o logică binară, a lui a şti 
sau a nu şti, ancorată în formalizări de tipul unor grile de lectură construite din afară şi ulterior 
aplicate pe text. Scara hermeneutică leagă lăuntrul cu ceea ce este în afară, urmând apoi să fie 
Ńesute în voalul Realului. Traducerea şi comentariile lui Jean-Yves Leloup  reflectă căutarea unei 
coerenŃe între unicitatea experienŃei subiective, abordarea ştiinŃifică şi cunoaşterea terŃului tainic 
inclus: „Sans trop l’épaissir des gloses de la critique textuelle ou du délire subjectif, est-il possible 
de le laisser parler, de s’en inspirer?...”[11]. RezonanŃa acestor trei forme de înŃelegere ale textului 
apocrif este convergentă cu obiectul fundamental al hermeneuticii transdiciplinare: reconstrucŃia 
unităŃii cunoaşterii în descătuşarea sensului în interiorul, între şi dincolo de nivelurile de Realitate 
ale Subiectului şi ale Obiectului. 
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Focalizându-ne investigaŃia pe o lume a Sensului ca sursă a interogaŃiilor spirituale, cu 
accent pe conŃinutul lor metafizic, atenŃia noastră se îndreaptă spre diversele traduceri ale primului 
logion.  Astfel, identificăm mai multe variante de traducere ale primului logion:  

• Şi El a spus: „Cel care va găsi tâlcul acestor spuse nu va gusta moartea.”[12] 
• Şi El a spus: „Cel ce va desluşi tâlcul acestor cuvinte nu va gusta moartea.”[13] 
• Il disait: Celui qui se fera l’herméneute de ces paroles ne goutera plus de mort.[14] 
 La un prim nivel de explicitare semantică, verbul a găsi, la diateza activă, semnifică a 

descoperi, a afla, deci implică cu necesitate existenŃa la nivel sintactic a unui complement de obiect 
direct, în acest caz, tâlcul - înŃeles, sens, rost, semnificaŃie. A descoperi sensul spuselor este o 
modalitate de înŃelegere şi interpretare textual-discursivă, specifică diverselor discipline 
hermeneutice, cu aplicabilitate în domenii distincte ale cunoaşterii: religie, literatura, filosofie. 
Elucidarea şi trasarea unor limite epistemologice ale conceptului de sens, devine un imperativ 
esenŃial pentru a putea purcede la experienŃa dez-mărginirii sensului. Putem desprinde un obiectiv 
major al sondării noastre hermeneutice, şi anume re-considerarea conceptului de sens dintr-o 
perspectivă nouă: transdisciplinaritatea.  

Verbul  a desluşi are în acest logion, înŃelesul de a explicita, a clarifica, a lămuri, a edifica, 
a limpezi „tâlcul cuvintelor”. Ambele versiuni captează în sfera semantică a potenŃialităŃii de 
semnificare, o posesivitate a sensului, o dez-tăinuire, o în-avuŃire prin a avea, un orgoliu a lui a 
putea, o mândrie a lui a şti, o întrecere cu un singur concurent: omul şi limitele cunoaşterii sale. 

Însă deşertăciunea acestor vanităŃi epistemologice se iveşte timid şi cu candoare prin cheia 
de lectură pe care ne-o deschide tăinuit cel de-al doilea logion:  

• Iisus a spus: Cel ce caută, să caute până va găsi. Găsind, se va tulbura. Când se va 
tulbura, se va uimi, şi va domni peste Tot.[15] 

• Iisus a spus: Cel ce caută, să nu înceteze să caute până când nu va afla, şi când va afla, 
el se va tulbura, şi tulburat fiind, el va fi uimit şi va stăpâni peste Tot.[16] 

• „Jésus disait: / Que celui qui cherche, / soit toujours en quête / jusqu’à ce qu’il trouve, / 
et quand il aura trouvé, / il sera dans le trouble, / ayant été troublé, il s’émerveillera, / il régnera 
sur le Tout. ”[17] 

A căuta şi a găsi reprezintă numai o etapă în itinerariul personal al cunoaşterii de sine sau 
mai adânc, al conştiinŃei, ca fiind parte integrantă a Totului.  Însă a se tulbura, a se uimi şi a stăpâni 
peste Tot sunt experienŃe interioare care implică subiectul, aflat dincolo de orice disciplină. 
Utilizarea reflexivă a acestor verbe care dau chip fiinŃei, indică orientarea către pulsaŃiile spiritului.  

Astfel, a găsi / a desluşi tâlcul – varianta de traducere din limba română, semnifică doar o 
cunoaştere fragmentară, căreia îi lipseşte parcurgerea acelor etape fundamentale ale conversiei 
interioare descrise esenŃializat în cel de-al doilea logion şi pe care o captează pe deplin traducerea în 
limba franceză a lui Jean-Yves Leloup: celui qui se fera l’herméneute. Devenirea hermeneutică este 
consubstanŃială unei scări hermeneutice: căutarea, găsirea, tulburarea, uimirea, stăpânirea Totului. 
Ca urmare, putem distinge două componente fundamentale ale cercetării Evangheliei după Toma:  

- componenta multidisciplinară – poetică, filosofică, teologică, care vizează Obiectul, în 
cazul nostru cuvântul / spusa /la parole sau nivelul limbajului şi  

- elementul trăirii, al experienŃei interioare, al Subiectului hermeneut care se află dincolo 
de orice disciplină sau nivelul de interpretare. 

„ Découvrir dans L’Évangile selon Thomas, un guide magistral dont la vigueur et la sobriété, 
excluant toute complaisance littéraire et toute inflation suspecte, exigeait du chercheur un effort de 
recherche assidu, pratiqué sans distraction au coeur même d’une humble vie quotidienne. Et c’est 
précisément l’importance du vécu, de l’expérience directe et vivante du monde phénoménal qui, à 
l’exclusion de toute idéologie, de toute morale imposée du dehors, confère à l’enseignement de 
Jésus son authenticité.” [18] 

O analiză riguroasă a Obiectului este indisolubil legată de modul în care este înŃeles şi 
utilizat conceptul de cuvânt/ spusă/  la parole în Prolog. Pentru a clarifica această opŃiune de 
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cercetare transdisciplinară şi relevanŃa pe care traducerea în limba franceză o are pentru investigaŃia 
noastră, vom încerca în continuare să confruntăm hermeneutic varianta din limba franceză cu 
traducerile prologului din limba română:  

• Acestea sunt cuvintele tainice pe care le-a rostit Iisus cel Viu, şi pe care Didymos Iuda 
Toma le-a aşternut în scris.[19] 

• Iată cuvintele tainice pe care Iisus cel Viu le-a rostit şi pe care Didim Iuda Toma le-a 
aşternut în scris.[20] 

• Voici les  paroles du Secret - / Jésus, le Vivant, les a révélées - / Didyme Jude Thomas 
les a transcrites.”[21] 

Având valoare adjectivală, tainic este un epitet din punct de vedere stilistic şi exprimă o 
însuşire a cuvântului, cu accent pe conŃinutul său epistemologic: ceva neînŃeles, necunoscut, neştiut 
de alŃii. Implicit, cuvântul şi tainicul aparŃin aceleiaşi realităŃi: lingvisticul cu dimensiunea sa 
constitutivă: intersubiectivitatea. Cuvintele, tainice sau nu,  sunt în posesia noastră şi deci, le 
utilizăm după cum dorim. Ele rezistă cunoaşterii noastre, imaginilor, descripŃiilor, reprezentărilor 
noastre. Cu această variantă de traducere, ne situăm într-o logică binară, a polarităŃilor semantice: 
ştiut / neştiut, înŃeles /neînŃeles, cunoscut / necunoscut.  

Jean-Yves Leloup traduce Prologul într-un spirit radical diferit. Tainicul nu mai este o 
caracteristică a cuvântului, ci ceva cu totul distinct, nu numai din punct de vedere epistemologic, 
dar şi ontologic şi metafizic, având ca marcă vizibilă majuscula întemeietoare: Iată, cuvintele 
Tainicului. Le Secret aparŃine Realului, rămânând voalat pentru totdeauna cunoaşterii noastre. 
ReŃinem din explicaŃiile multiple ale cuvântului tainic, sensul de tăcut şi închis ca o posibilă 
configurare simbolică a  Realului. Aceste distincŃii hermeneutice, observabile în confruntarea 
traducerilor diferite ale Evanghelia după Toma, impun cu necesitate introducerea unor concepte 
transdisciplinare pe care le considerăm inerente: Realitate şi Real, nivel de Realitate – nivel de 
limbaj, în cazul Obiectului şi nivel de interpretare, privitor la Subiect.  

Devenirea hermeneutică îşi asumă instrumentele de investigaŃie ale hermeneuticilor 
disciplinare, le traversează şi trece dincolo de ele prin prezenŃa a ceea ce scapă raŃionalizării, dar 
este raŃional, Le secret.  Puntea dintre cuvânt şi cel care trăieşte experienŃa acestuia este posibilă 
numai printr-un al treilea element: le Secret, un mediator voalat între Obiect şi Subiect. În 
consecinŃă, este fundamentală postularea unei logici ternare care să includă prezenŃa unui terŃ 
ascuns. 

Conceptul de scară hermeneutică, integrează coerent conexiunile ternare implicite 
metodologiei transdisciplinare: subiect, obiect, terŃ ascuns. Nu mai suntem posesorii Sensului, ci 
traversăm şi suntem traversaŃi de Sens. Suntem în mişcare. În consecinŃă, Evanghelia după Toma 
reprezintă un caz hibrid de  text şi experienŃă, între care se instaurează un dialog posibil numai în 
prezenŃa unei metodologii, care să permită accesul la un nou domeniu de cunoaştere: 
transdisciplinaritatea. Scara hermeneutică nu este o grilă de lectură, deoarece nu are aplicabilitate 
repetitivă, standardizată de principii, legi sau norme disciplinare care rezidă într-un tip de 
cunoaştere ştiinŃifică.  

Niveluri de interpretare şi scara hermeneutică 
Jean-Yves Leloup interpretează logion-urile care au formă parabolică pe trei niveluri de 

interpretare: literar-istoric, psihologic  şi metafizic, acesta din urmă fiind convergent cu distincŃiile 
pe care le realizează între nivelurile de fiinŃă. Între aceste trei posibile căi de lectură ale Evangheliei 
după Toma, nu există nici un fel de punte, ele fiind prezentate ca alternative hermeneutice ce se 
revendică mai degrabă de la coagulările disciplinare din jurul problematicii sensului. Scara 
hermeneutică privilegiază legăturile, puntea, traversarea nivelurilor de conştiinŃă în care rezonează 
unificant nivelurile de fiinŃă ale hermeneutului şi nivelurile de materialitate încapsulate ternar în les 
paroles du Secret. 

Rigoarea conceptuală încapsulată de coerenŃa la nivelul logicii ternare între limbaj şi 
reprezentare / interpretare, poate elimina confuziile survenite pe parcursul decantării acelor focare 
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de sens care coagulează o hermeneutică transdisciplinară a Evangheliei după Toma. Ternarul 
ontologic unificare-unitate-unicitate, dă seama cu rost şi cu temei despre vigilenŃa hermeneutică cu 
care trebuie utilizate în traduceri aceste trei concepte, pentru a capta distincŃiile fundamentale la 
nivelul viziunii şi ale metodologiei aplicate în cercetare. De aceea, vom explicita consecinŃele care 
pot deturna sensul autentic al spuselor lui Isus, alegând cu facilitate exprimări ca:  unul şi acelaşi 
lucru / unu / într-unul singur /, deloc convergente şi nerezonante cu spiritul Evangheliei după 
Toma. De asemenea, aceste fine contraste semantice şi noŃionale nu-şi au justificarea, fără o 
argumentare solidă şi clară a conceptului de unicitate, esenŃial în postulatul de complexitate al 
metodologiei transdisciplinare. 

Distingem în urcuşul hermeneutic un ternar fundamental: 
• Instrumentele disciplinare care se referă la integrarea epistemologică  a nivelurilor de 

Realitate ale Obiectului – „ les  paroles du Secret” – sau în termenii lui Jean-Yves Leloup, „des 
gloses de la critique textuelle”: o hermeneutică în căutarea Sensului. 

• ExperienŃa subiectivă, implicând nivelurile de percepŃie ale hermeneutului – „le délire 
subjectif”: un hermeneut în căutarea unui Sens.  

• ExperienŃa sacrului, implicând dimensiunea spirituală, a medierii ascunse între Subiect şi 
Obiect, „est-il possible de le laisser parler, de s’en inspirer?...”: Sensul în căutare hermeneutică - 
Sens în urcuş pe scara hermeneutică, un spaŃiu-timp dintre hermeneutul aflat la poalele Sensului şi 
întruparea Sensului. 

Jean-Yves Leloup depăşeşte canoanele de interpretare ale hermeneuticii sacre şi filologice, 
re-inventând (în sensul de in venire, care semnifică a aduce la lumină) într-o viziune originală, de 
mare profunzime, drumul căutării sensului, prin rezonanŃa arhetipală pe care o conferă 
hermeneuticii: „Certains traduisent « paroles apocryphes», paroles cachées ou secrètes. Il y a plus. 
Jésus vient nous révéler les Paroles du Secret de l’homme et du Secret de Dieu – Dieu dans 
l’homme et l’homme en Dieu, Le Secret de l’Être et de l’Amour. . Jésus, le Vivant, l’Éveillé, nous 
révéle par ses paroles, sa vie, ses actes, le secret que tout homme peut atteindre et manifester. (…) 
Didyme Jude Thomas, « le jumeau »(didymos en grec), l’ami intime, a recueilli ces paroles. Il les a 
écrites, qu’il s’agisse de l’ Apôtre Thomas ou d’un autre auteur qui se met sous le patronnage de 
l’apôtre des Indes, l’important pour nous, c’est de remonter à partir de ces Écritures vers la Parole. 
Entendre la voix du Vivant en nous et son Secret.” [22].  

Dimensiunea arhetipală a textului Evangheliei după Toma, descifrată atât de subtil de Jean-
Yves Leloup, chiar din prolog, în rezonanŃă cu tema de adâncime a logion-urilor, căutarea unui 
Adevăr misterios şi sublim, confirmă situarea textului sub semnul atemporalităŃii: „Unicitatea 
adevărului, o aspiraŃie justă în căutarea cunoaşterii, aşa cum o percepem astăzi, este un orizont care 
nu anulează în plenitudinea sa eshatologică pluralitatea experienŃelor căutării sale”. [23] 

Grila de lectură este un concept reducŃionist prin sensul de bază pe care îl are cuvântul grilă, 
acela de a separa, de a despărŃi, de a se intercala, mai degrabă legat de închidere, de interzicere a 
accesului către ceva. Astfel, această modalitate de întâlnire cu textul îngreunează şi face imposibilă 
cuminecarea veritabilă dintre Subiectul şi Obiectul cunoaşterii. grila de lectură este prin ea însăşi 
disciplinară, deci algoritmică, nesingulară, repetitivă, asociată fiind unui singur nivel de Realitate. 
Simplificare nu simplitate.  În contrast, dar nu în opoziŃie, scara hermeneutică leagă, uneşte, 
construieşte punŃi, mediază, permite accesul la dialog. O simplitate prin complexitate. Scara 
implică evoluŃie, mişcare, legături, viziune holistică. Aşadar, scara hermeneutică depăşeşte vastul 
domeniu al cunoaşterii, integrând firesc componenta metafizică şi ontologică, aspirând către 
totalitate.  

Evanghelia este o carte închisă. Putem citi Evanghelia şi ea să rămână totuşi închisă. Avem 
nevoie de cineva care să ni-o deschidă. Analogia urcuşului interior cu scara este străveche, 
reflectând un simbolism arhetipal al înŃelegerii sacrului ca temei al fiinŃei. Evocându-i pe Hugues de 
Saint-Victor cu cele trei moduri de viziune ale sufletului: cogito, meditatio, contemplatio şi pe 
Guigues II le chartreux care distinge patru etape ascendente spre uniunea cu Dumnezeu: lectura, 
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meditaŃia, rugăciunea şi contemplaŃia, Jean-Yves Leloup mărturiseşte că aceştia l-au învăŃat să 
citească mai bine CărŃile Sfinte: „ Il ne suffit pas de les «cogiter», de les scruter, de les analyser. 
C’est pourtant le point de départ: apprendre à lire. La lectio, puis méditer, passer de l’exégèse à l’ 
herméneutique, casser l’écorce pour découvrir l’amande derrière les épaisseurs de la lettre, 
découvrir le sens, puis enfin contempler, devenir un avec ce que l’on a découvert, adorer ce qui 
demeure inconnaissable: cette pratique de l’échelle m’accompagnera lorsqu’il me sera demandé de 
traduire et d’interpréter l’Évangile de Jean et l’Évangile de Thomas.” [24]. Extinzând intuiŃia 
acestei „thème des trois modes ou des trois yeux de la connaissance”, Jean-Yves Leloup surprinde 
cu îndreptăŃire bogăŃia sensurilor din spusele lui Isus care, captând universalitatea, luminează 
dimensiunea transreligiosului în oglinda sacralităŃii: „ Actualité étonnante de ces grands textes 
traditionels!” [25].  

Ceea ce ne atrage atenŃia, în special, este locul pe care Leloup îl conferă hermeneuticii în 
această scară triadică: experienŃa hermeneutică ca meditaŃie, pune în relaŃie analiza intelectuală cu 
spiritul contemplativ. Conexiunile posibile pe care le putem face şi care ne vor ajuta pe parcursul 
demersului nostru sunt acelea dintre scara triadică cogito, meditatio, contemplatio şi nivelurile de 
cunoaştere din hermeneutica transdisciplinară: cunoaşterea ştiinŃifică, cunoaşterea experienŃială şi 
cunoaşterea terŃului tainic inclus. Dacă tandemul cogito-cunoaştere ştiinŃifică şi meditatio-
cunoaştere experenŃială este pe tărâmul logicului, atunci contemplatio-cunoaşterea terŃului tainic 
intră în sfera alogicului: „adorer ce qui demeure inconnaissable”. ExperienŃa hermeneutică este 
compatibilă cu conceptul de incompletitudine: limitarea posibilităŃii de cunoaştere totală, completă. 
Temeiul comun al acestor două viziuni este nonseparabilitatea celor trei elemente: realizarea uneia 
dintre ele este posibilă fiindcă există celelalte două, iar interacŃiunea lor naşte de fiecare dată 
noutatea. Implicit o formă de cunoaştere este şi una şi alta în acelaşi timp. RelaŃie. Paradoxul 
scărilor. Actualizarea şi potenŃializarea se prind în horă. Ritm. Măsură. Timpi. Dinamism. Deci 
mişcare. RezonanŃa lor creează muzică, generează energie. Triada energie-mişcare-relaŃie unifică 
cele două episteme. O cale de regăsire a singularităŃii.  

Încercarea noastră se întemeiază nu pe un transfer al unor concepte înlăuntrul cărora 
vibrează profunzimea gândirii lui Jean-Yves Leloup, ci pe înŃelegerea unicităŃii lor în dialog cu 
conceptele-pilon ale hermeneuticii transdisciplinare. Un imperativ al demersului nostru este şi acela 
al unei aproximări (şi nu o definire) a lor în deschiderea metodologiei transdisciplinare. O întâlnire 
cu elucubraŃiile spiritului lui Leloup nu poate decât contribui cu prisosinŃă la ivirea noutăŃii în 
intimitatea tainică a propriilor căutări. Jean-Yves Leloup deschide zări. Ne trebuie doar un ochi al 
zăririi. Complementar acestor noduri vizionare, scara hermeneutică cu cele trei niveluri, cogito, 
meditatio şi contemplatio, induce complexitate traducerii şi comentariilor Evangheliei după Toma.  

Un dialog autentic se construieşte prin întrebări, generate de incertitudini şi discontinuităŃi. 
De aceea, vom enumera câteva interogaŃii survenite în lumina intuiŃiilor lui Jean-Yves Leloup 
vizând conceptul de hermeneutică:  

Care este legătura dintre Sens şi Sursă? 
În ce rezidă experienŃa unităŃii cu Sensul? 
Cum trăim paradoxul PrezenŃei Increatului la nivel ontologic? 
Cum se realizează rezonanŃa dintre nivelurile fiinŃei – corp, inteligenŃă, inimă şi Viul? 
Cum orientează Sensul triada unificare-unitate-unicitate? 
Cum traversează Sensul nivelurile scării hermeneutice: cogito, meditatio, contemplatio? 
Care este miza hermeneutică a jocului dintre căutătorul de Sens şi Viul? 
Concluzii 
Jean Yves Leloup intuieşte cu justeŃe consecinŃele majore ale confuziei pe care opoziŃia 

cultură-spiritualitate o poate genera, în ceea ce priveşte dialogul necesar între tradiŃie şi 
modernitate. 

„ Les paroles du Secret”, nu îşi revelează deplinele lor potenŃialităŃi decât prin înŃelegerea 
legăturii lor cu arta căutării sensului, hermeneutica. Evanghelia după Toma este actuală şi 
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interpelantă pentru contemporaneitate tocmai prin deschiderea sa multiplă: spiritualitate („Voici les  
paroles du Secret - / Jésus, le Vivant, les a révélées - / Didyme Jude Thomas les a transcrites”) şi 
cultură ( „Il disait: Celui qui se fera l’herméneute de ces paroles ne goutera plus de mort”). 

„Lutter contre l’ignorance et le mépris qu’entretiennent souvent dans leurs rapports culture 
et spiritualité, c’est notre façon de prier Dieu que son Régne vienne, que vienne la Joie…et que la 
Paix, qui est intégration et non-dissociation des contraires, habite le coeur de l’homme»…(Werner 
Heisenberg)”[26]. Fiecare dintre cele două domenii de cunoaştere are importanŃa sa, acordul posibil 
între spiritual şi cultural, constituind una dintre notele originale ale acestei Evanghelii, hărăzită a 
trezi dorinŃa de transformare interioară a omului, de metamorphosis: „Il ne s’agissait pas de tout 
mélanger, ni de tout opposer, mais de rester fidèle à cet écho dans notre vie quotidienne et dans 
notre méthode de travail de la christologie chalcédonienne: «distinguer – unir - ne pas confondre – 
ne pas séparer»!”[27].  

Punctul-sursă, focar al transculturalului, este acea zonă de universal în care putem rezona 
împreună şi care, în exerciŃiul nostru hermeneutic, face posibilă experienŃa traducerilor. Nevoia de o 
nouă spiritualitate care să concilieze ştiinŃa cu înŃelepciunea TradiŃiei, constituie un semn interior 
grăitor al unităŃii transcendente a culturilor. Transculturalul integrează pe deplin dialogul autentic 
între culturi şi spiritualităŃi diverse, mediind prin zona de nonrezistenŃă a terŃului ascuns, accesul la 
ceea ce omul are cel mai de preŃ: umanitatea sa.  Astfel, putem recunoaşte cu luciditate şi în spiritul 
raŃionalităŃii constitutive unităŃii deschise, următoarele postulate imperative ale unui dialog veritabil 
între culturi diferite, atât de necesar în lumea în care trăim azi: 

• Suspendarea prejudecăŃilor de orice natură 
• Fuziunea orizonturilor culturale 
• Traversarea împreună a diverselor niveluri de Realitate 
• Transmiterea informaŃiei prin terŃul inclus şi prin deschidere spre terŃul ascuns 
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TRANSLATION FROM ROMANIAN INTO SWEDISH 
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Abstract 

This article focuses on the translation process, from Romanian into Swedish, of the Păltiniş 
Diary by Gabriel Liiceanu, both concerning the text discourse, and the network of human relations 
surrounding the transformation of a literary work from one language to another: in other words, a 
micro and a macro perspective of the act of translation. The difficulties that appeared in this 
special case were on the one hand of a strict textual, linguistic nature. On the other hand, it is also 
possible to sense how other problems, such as differences concerning mentalities, historical 
background and culture, played a significant role for the final outcome of the Swedish version of 
this book.  
 
Key words: Diary, Păltiniş, Liiceanu, Noica, translation, Swedish, Romanian, trap, translater, 
phrase, message, source language, target language, skepticism, love, West, original             
Cuvinte cheie: Jurnal, Păltiniş, Liiceanu, Noica, traducere, suedeză, română, capcane, traducător, 
expresie, mesaj, limba sursă, limba Ńintă, scepticism, iubire, Occident, original 
 

În toamna anului 2009 a fost publicată traducerea în suedeză a Jurnalului de la Păltiniş de 
Gabriel Liiceanu. Traducătoarele: subsemnata, Åsa Apelkvist, şi Liliana Donose-Samuelsson, o 
româncă stabilită de mult în Suedia. 

Cât durează o asemenea traducere? CâŃi bani ai câştigat? Acestea sunt cele mai frecvente 
întrebări pe care le-am auzit cu ocazia publicării. Ele au fost puse mai ales de suedezi care, în 
general (şi din păcate), nu ştiu foarte multe informaŃii despre România, şi cu atât mai puŃin despre 
cultura sau literatura ei. În plus, pentru un suedez, orice muncă trebuie să fie avantajoasă din punct 
de vedere financiar. Pe scurt, aş putea răspunde: a durat trei ani şi am primit 2500 de euro pentru 
traducere. Dar ce relevanŃă au aceste două precizării?  

Există un fragment din Jurnalul de la Păltiniş în care Noica îl îndemna pe Gabriel Liiceanu 
să-şi cumpere, cum spune el, „faimoasa ediŃie Kant”, în unsprezece volume, a lui Bruno Cassirer. 
Adeptul lui Noica întreabă atunci cât costă, ceea ce îl supără şi dezamăgeşte enorm pe filozof[1]. 
După Noica, chestiunea banilor nu are nici o importanŃă. Pentru el, este vorba de ”un sacrificiu cu 
valoare simbolică”. În cazul meu, am obŃinut o bursă pentru traducere de la ICR. Chiar dacă 2500 
de euro în trei ani nu poate fi socotită o sumă suficientă, eu consider că această muncă mi-a adus 
alte benificii. Deci profitul nu se raportează neapărat la câştigul material – este de altă natură. Şi aici 
am atins deja unul dintre cuvintele din titlu, şi anume „împliniri” referându-mă acum în primul rând 
nu la traducere, ci la persoana din spatele acesteia: la traducătoare.  

Verbul „a se împlini” poate însemna „a (se) perfecționa”, dar are şi semnificaŃia „a realiza”. 
Vorbind acum despre mine, şi nu despre carte, aş putea spune că am perfecŃionat şi am realizat ceva 
prin această traducere. Mai ales mi-am perfecŃionat cunoştinŃele asupra limbilor suedeză şi română, 
dar de asemenea şi asupra unei societăŃi, a unei mentalităŃi foarte departe de cele nordice. Însă 
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aceste cunoştinŃe nu au fost obŃinute doar prin citirea şi recitirea cărŃii în sine, prin infinite căutări în 
tot felul de dicŃionare, prin studii.  

Lucrând la acest proiect de a traduce una dintre cele mai importante şi cunoscute exprimări 
literare în limba română, eu am avut o experienŃă copleşitoare – atât pe plan profesional cât şi 
personal. Pentru a descrie această experienŃă care ar interesa şi un public mai larg, voi încerca să 
schiŃez ce înseamnă, de fapt, o traducere, din punctul de vedere al „trecerii” unui text dintr-o limbă 
în altă dar şi al relaŃiei lor umane ce se stabilesc obligatoriu între persoanele prinse în această 
muncă.  

La nivel aşa-zis tehnic, o traducere înseamnă gramatică, sintaxă, lexeme, expresii, cu alte 
cuvinte un discurs scris şi transpunerea lui într-o altă limbă. Cu această activitate, traducătorul este 
singur în faŃa cuvântului scris; dificultăŃiile apărute sunt legate de limbă care, la rândul ei, reflectă 
probleme culturale, sociale. Pe plan uman, însă, o traducere implică mai multe persoane şi relaŃii, 
iar atunci apar, în mod natural, alte probleme. Pe de o parte (şi în primul rând), există scriitorul, 
apoi editorul operei sale şi cel care pregăteşte pentru publicare lucrarea unui autor, şi anume 
redactorul[2]. Pe de altă parte – dacă persoana care efectuează traducerea operei respective nu este 
scriitorul însuşi – îi găsim pe traducător, pe eventualii co-traducători, pe editorul variantei traduse, 
pe corectorul şi redactorul noilor edituri. Toate aceste relaŃii ar putea fi ilustrate printr-o diagramă: 

 

             AUTOR               EDITOR (original)         EDITOR (traducere) 

                      
 
                      
                       REDACTOR                                     TRADUCĂTOR      COTRADUCĂTOR  

             
 
                REDACTOR            CORECTOR             

 

BineînŃeles că există şi autori care au toate drepturile asupra operelor lor, şi atunci legătura 
între editorul originalului - editorul(traducerii) va fi altă, şi anume autorul - editorul(traducerii).  

Când, în vara 2006, am început să caut o editură în Suedia pentru Jurnalul de la Păltiniş în 
suedeză, am făcut în acelaşi timp o probă de traducere din carte pentru Gabriel Liiceanu care, cum  
bine se ştie, este atât autor cât şi editor. Această probă a fost examinată de către Liliana Samuelsson 
care, după cuvintele lui Liiceanu „locuieşte în Suedia de peste 30 de ani, fiind perfect integrată 
social şi lingvistic în societatea suedeză (este profesoară de engleză şi franceză la un liceu din 
Stockholm). Dna Samuelsson a tradus din suedeză în română peste şapte volume ale literaturii 
clasice suedeze,volume apărute la edituri româneşti prestigioase.”[3]                

Având încredere deplină în prietena lui care „a apreciat în mod deosebit fluenŃa traducerii 
făcute de Asa Apelkwist” dar care, totodată, a descoperit „nu puŃine ,capcane' ale limbii române pe 
care tânăra traducătoare suedeză nu le-a putut evita”, Gabriel Liiceanu ne-a sugerat, mie şi doamnei 
Samuelsson, să formăm o echipă de traducători. După autor „ar avea de câştigat, neîndoielnic, 
traducerea finală în suedeză” şi, în plus, eu aş ”face o experienŃă minunată şi profitabilă.”[4]  

De altfel, eu am fost de acord să lucrez în echipă cu această doamnă, dar nu a trecut mult 
timp până când mi-am dat seama că nu era vorba de o echipă în care toŃi membrii au locul şi 
funcŃiile lor. Doamna Samuelsson nu s-a oprit la „capcanele”[5] mele din limba română, ci a extins 
sarcina ei şi la corectarea formulărilor mele în limba suedeză.  
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Cu siguranŃa, orice traducător face, uneori, erori de exprimare în propria limbă, orice 
traducător greşeşte pe parcursul muncii – errare umanum est – şi m-a corectat, co-traducătorul din 
această echipă, de mai multe ori pe bună dreptate. Şocantă a fost, însă, încăpăŃânarea ei legată de 
structuri, formulări sau nuanŃe la care eu, ca vorbitor nativ de limba suedeză, de fapt, aveam acces 
direct, neintermediat şi un simŃ mai profund şi mai „corect” al limbii mele materne decât ea. Nu 
ezita să-mi spună că o anumită topică sau o anumită sintagmă era incorectă când, de fapt, nu era 
cazul; nu s-a dat în lături să mă corecteze greşit. (În limba germană se spune despre acest fenomen, 
în glumă, „verschlimmbessern”.)   

Până la urmă, după o periodă lungă de neînŃelegeri şi frustrări, eu am căzut de acord cu 
propunerea ei (amândouă dându-ne seama că o colaborare era exclusă) ca eu să traduc toată cartea, 
fără nici un ajutor din partea ei, şi ca ea să aibă „ultimul cuvânt” în varianta finală. Aceasta după 
multe discuŃii prin mail între ea şi mine, între mine şi autor, între autor şi ea, între ea şi editorul 
suedez şi între mine şi editorul suedez.  

Dar, ce s-a întâmplat de fapt? Traducerele mele în limba suedeză erau atât de proastă, atât de 
greşite? Cum este posibil să ştie autorul în cauză, un filozof, un intelectual de mare anvergură, că 
varianta traducerii în limba suedeză făcută de către o româncă stabilită în Suedia ar putea fi mai 
bună, decât cea propusă de o suedeză venită în România? Este posibil să aibă un autor desăvârşit 
control asupra traducerilor operelor sale dacă nu le traduce singur? Instinctiv, am înŃeles că altceva 
era în joc aici, lucruri pe care eu le-aş numi „prietenie” şi „scepticism”. Acest ultim termen se referă 
la o anumită neîncredere faŃă de capacitatea oamenilor din Occident de a înŃelege ce se întâmplase 
în România înainte de 1989. O neîncredere ce de altminteri există astăzi şi printre nemŃii din fosta 
Germania de Est faŃă de cei din Germania de Vest.  

În nici un caz, nu vreau să spun că n-ar exista anumite lucruri pe care noi din Occident 
niciodată nu vom fi capabili să le înŃelegem prin simplul fapt că nu le-am simŃit pe pielea noastră. 
Nici nu vreau să spun că nu înŃeleg dorinŃa autorului de a-şi asigura o  traducere impecabilă a cărŃii 
sale, sau una cât se poate mai bună şi corectă. Nici nu afirm că traducerile în limba română ale 
celuilalt membru din această echipă nu sunt foarte bune, sau că experienŃele şi cunoştinŃele ei în 
domeniul cultural sau lingvistic nu sunt mari şi extrem de valoroase şi importante.   

La una dintre fazele acestei colaborări nereuşite, autorul îmi scrie: „cred că toŃi avem 
dreptate: dumneavoastra să vă simŃiŃi dintr-o dată inconfortabil în propria limbă; dna Samuelsson să 
considere că a traduce în limba maternă presupune un grad extrem de înalt de cultivare în scris a ei; 
eu să-mi păstrez dreptul de a avea o garanŃie asupra rezultatului final prin intermediul unei persoane 
cu o excelenŃa cunoaştere culturală a celor două limbi, română şi suedeză.”[6] Reiese foarte clar că 
încrederea în colega sa de bancă, prietena de 30 ani, este totală. Dar, ce să spunem despre 
încrederea în cititorul suedez? Şi acum intrăm pe o scenă mai mare, ne referim la modul de 
receptare al publicului. Nu există nici o garanŃie ca un suedez să înŃeleagă ce s-a petrecut la Păltiniş 
între martie 1977 până în mai 1981, chiar dacă el ar fi citit o traducere fără cusur (dacă aşa ceva 
există). Dar, cu siguranŃă, şansele cresc dacă cititorul se simte „acasă” în limba pe care o citeşte. 
Altfel spus, eu sunt convinsă că mesajul transmis printr-o traducere poate fi primit dacă textul este 
adaptat, transformat în concordanŃă cu contextul cultural respectiv. Lucrul acesta nu a fost posibil 
prin această din urma înŃelegere între mine şi co-traducător, controlată de către autor. 

Dacă vom apela din nou la diagramă, ar arăta aşa:    
 

                  AUTOR/EDITOR (original)                            EDITOR (traducere) 

                                
                
                                                       TRADUCĂTOR           CO-TRADUCĂTOR 
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RelaŃiile obişnuite legate de o traducere nu mai există. Ceea ce avem, în schimb, este o 
încercare a autorului de a prelua controlul asupra translatărilor într-o altă limbă printr-un 
intermediar care stă sub semnul prieteniei. O prietenie solidă este, în sine, ceva foarte frumos, dar 
întrebarea este, dacă prietenia în acest caz nu a fost să fie una oarbă care, până la urmă, în loc de a 
asigura succesul Jurnalului de la Păltiniş în suedeză, a pus beŃe în roate acestuia.   

Dar, habent sua fata libelli: Printr-o întorsătură neaşteptată, beŃele acestea au putut să fie 
scoase. În mai, anul trecut, îmi scrie editorul suedez şi mă roagă să fac ultima corectură la Dagbok 
frăn Păltiniş, care este titlul în suedeză. Textul avea mare nevoie de a fi „periat”: gramatical, 
sintactic şi stilistic şi să fie refăcute foarte multe pasaje. Aşa s-a întâmplat că mi s-a dat o a doua 
şansă de a transmite mesajele din Jurnalul de la Păltiniş în limba suedeză. Dar mai presus de toate, 
consider această întorsătură un extraordinar prilej de a găsi efectiv explicaŃii profunde la ce noi 
traducătorii, de obicei, motivăm prin expresia „nu sună bine”.     

Acum doresc să vă dau două exemple de acest gen de dificultăŃi.  
În primul exemplu este vorba de o analiză filozofică făcută de Noica pe marginea unei 

expresii româneşti: ”Limba, care este întotdeauna mai înŃeleaptă decât noi, ştie să spună: «s-a să-
vârşit din viaŃă», care este un fel de «s-a desăvârşit vieŃuind», «s-a împlinit». Orice moarte bună 
este forma unei desăvârşiri, a unei isprăvi cu cap şi coadă.”  

Corectându-mă pe mine, varianta  doamnei Samuelsson sună: 
„Språket som alltid vet bättre, som är mycket klokare än vi, säger om en människa som dött 

att ”hon gick fullbordad ur tiden”, som på något sätt betyder att hon blev fulländad genom att 
leva sitt liv. En bra död är en form av fulländning, en bedrift med en början och ett slut.” 

Această variantă redă o expresie în limba Ńintă (suedeză) împreună cu un adverb de mod, 
„fullbordad” care înseamnă „în mod îndeplinit/realizat/terminat/finalizat”. Tradusă înapoi în limba 
română ar fi: „a ieşi îndeplinit/realizat/finalizat din timp”. Prima problemă aici este că Noica 
tratează expresia ca atare şi nu o foloseşte ca pe un mijloc stilistic într-un text literar. De aceea, în 
traducerea expresiei nu putem adăuga un adverb oarecare, aceasta situaŃie creeând un fel de licenŃă 
şi modificând sensul de baza al expresiei. Dar dacă ar fi fost folosită expresia „hon gick ur tiden” ca 
atare, fără adverb, se pierdea sensul analizei, care astfel devine forŃată. Pe de altă parte, 
traducătoarea tratează adverbul „fullbordad” drept sinonim cu „fulländad”, cuvânt care are şi o altă 
semnificaŃie: „a duce ceva la bun sfârşit”, ”a termina cu bine”, şi anume a termina ceva cu 
desăvârşire. În felul acesta cititorul ar fi obligat să accepte o idee foarte profundă pornind de la o 
expresie lipsită de aceste conotaŃii. 

Varianta a doua îmi aparŃine mie: 
„Språket som alltid vet bättre, som är mycket klokare än vi, säger om en människa som dött 

att ”hon ändade sina dagar” som ett sätt att ’bli fulländad genom att leva klart’, ’att förverkligas’. 
En bra död är en form av fulländning, en bedrift med början och slut.” 

În această a doua variantă găsim o expresie în limba Ńintă, care luată ad literam/tradusă mot à mot 
seamănă cu expresia românească ”a-şi pune capăt zilelor”, echivalentă cu expresia ”a se sinucide”. Aici este 
posibil să avem de a face, cum se spune, cu un „fals prieten”, cu alte cuvinte: o capcană? În limba suedeză 
expresia ”att ända sina dagar” înseamnă ”a muri/a deceda”. Ceea ce câştigăm prin folosirea acestei expresii 
este reprezentat de faptul că verbul ”ända” (a termina) reprezintă rădăcina pentru verbul ”att fullända” (a 
termina cu desăvârşire, a desavârsi). În acest moment, analiza ce urmează prinde sens chiar dacă discursul lui 
Noica nu s-a putut păstra cu desăvârşire din cauza lipsei unei expresii perfect echivalente în limba Ńintă. 

Exemplul numărul doi în original sună: „În prima zi de izolator nu primeai nimic de mânca-
re şi erai Ńinut dezbrăcat. A fost deci dezbrăcat şi dus la izolator.” Co-traducătorul a folosit aici o 
expresie în suedeză pentru a traduce dezbrăcat, şi anume ”spritt språngande naken”, semănând cu 
expresia românească „în pielea goală”, care nu mi s-a părut reuşită. De ce? Neluând în considerare 
ortografia incorectă (a scris „sprit sprängande naken”), care în sine este interesantă deoarece „sprit” 
înseamnă băutură tare şi „sprängande” dinamitând, în suedeză expresia aceasta este folosită pentru a 
descrie situaŃii mai mult sau mai puŃin haioase, nostime, sau penibile. Dar Ńinutul dezbrăcat al lui 
Mircea Vulcănescu în închisoare (ceea ce ni se comunică în text) nu poate fi luat drept o glumă. 
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Dimpotrivă, avem de a face cu o tragedie şi de altfel ar fi fost mai potrivit să folosim un cuvânt sau 
o expresie fără nici o conotaŃie, ceva neutru. 

Concluzii 
Prin cele două exemple de acest gen, nu s-ar putea spune că riscul de a cădea în capcane a 

fost destul de mare şi în limba Ńintă? Încă o dată sunt tentată să interpretez această încăpăŃinare a ei 
drept o îndoială  în privinŃa stăpânirii limbii materne a co-traducătorului ei[7]. 

Cu toate că (grăbită fiind) nu am corectat această expresie din exemplul dat (sau altele 
asemănătoare) decât din punct de vedere ortografic, aş vrea să cred că, până la urmă, colaboararea 
aceasta mai aparte a fost una valoroasă pentru cartea Dagbok från Păltiniş: prin faptul că, în ceea ce 
mă priveşte, nu numai capcanele privitoare la neînŃelegerea originalului, ci şi cele legate de 
neînŃelegerea variantei suedeze au fost, în cele din urmă, descoperite şi, în mare parte, corectate.      

În sfârşit, aş vrea să citez un mail pe care l-am scris atunci, la începutul traducerii, către 
domnul Liiceanu. În acest mail îmi exprim gândurile asupra Jurnalului de la Păltiniş, îi explic de 
ce, în realitate, am simŃit nevoia să-l traduc. Este datat 23 noiembrie 2006: 

„Stimate domnule Liiceanu, 
Îmi iau inima în dinŃi scriindu-vă acum ceea ce aş fi vrut să vă răspund la întrebarea dvs. de 

alaltăieri. Am vorbit atunci despre responsabilitatea noastră morală (a traducătorilor de exemplu) de 
a introduce cartea, şi tot ce reprezintă ea, în diferite Ńări ale Occidentului. Fără o iluminare a 
perioadei întunecate din istoria României, societatea suedeză (printre altele) nu poate cu adevărat să 
îmbrăŃişeze toată Europa din care este numai o parte. Pe lângă această semnificaŃie culturală şi 
istorică a politicii, a literaturii şi a filozofiei, Jurnalul are şi o putere dincolo de istoria specifică pe 
care o înfăŃişează Şcoala de la Păltiniş, dincolo de cadrul în care a fost gândit, trăit şi povestit. Mă 
refer la „paricidul spiritual”. Pentru mine această crimă divină, fără sânge şi fără violenŃă, reprezintă 
adevărată naştere a unei fiinŃe umane. Numai Pallas Athena a beneficiat de o naştere liberă, 
deasupra biologiei şi psihologiei noastre care ne obligă la crimă. (S-ar putea spune totuşi, că i-a fost 
furat privilegiul unei autoafirmări autentice.) Este exrem de important, chiar necesar, ca oamenii să 
dea naşterea propriului lor spirit într-o lume unde valorile de ieri încă nu au ajuns să aibă conŃinutul 
sau forma de mâine, cum este, după părerea mea, cazul Europei de astăzi. Însă, fără iubire şi fără 
încredere ne este greu. Paricidul nu poate fi făcut fără încrederea şi iubirea adevărată a unui maestru 
faŃă de discipolul său, dar nici fără iubirea şi încrederea discipolului faŃă de maestru. În fond, nu ştiu 
dăcă vreu să vă spun că prin cartea dvs. daŃi imboldul simultan al unei ucideri şi al unei iubiri.” 
 
BIBNLIOGRAFIE 
 
1. Din Jurnalul de la Păltiniş, pag. 253: În schimb, este die höchste Zeit pentru a-Ńi începe incursiu-
nea profundă în idealismul german. Vei lăsa deci totul deoparte şi iată ceea ce îŃi voi cere să faci. 
Ştiu pe cineva care are faimoasa ediŃie Kant, în unsprezece volume, a lui Bruno Cassirer. O vei 
cumpăra şi timp de doi ani o vei citi din scoarŃă în scoarŃă.“ Am făcut imprudenŃa să-l întreb — era 
o simplă curiozitate — cât costă. Faptul acesta l-a iritat teribil. „Cât costă? Ai să vezi imediat cât 
costă! Însă mai întâi am să-Ńi spun cui i-a aparŃinut ediŃia: lui Mircea Vulcănescu. Ai să te duci şi ai 
să o cumperi — dar numai pentru doi ani — cu cinci mii de lei. Ai aflat acum cât costă? Cinci mii 
de lei ca să le poŃi citi şi avea vreme de doi ani. Când Pitagora şi-a creat teorema, a jertfit, ştii bine, 
o sută de boi. Dacă nu vei da cei cinci mii de lei ca să citeşti această ediŃie, Kant nu va intra în 
capul tău şi tu nu-Ńi vei face niciodată peratologia. ÎŃi cer să faci un sacrificiu cu valoare simbolică. 
Aici e vorba de un transfer între generaŃii, de un act aproape iniŃiatic. Trebuia să înŃelegi asta şi nu 
să mă dezamăgeşti, punându-mi întrebarea vulgară «cât costă?».   
2. Ar putea fi extinsă această enumerare prin publicul. 
3. Citat dintr-un mail personal de către Gabriel Liiceanu datat 24 septembrie 2006. 
4. Dintr-un alt mail de către Gabriel Liiceanu datat 24 septembrie 2006. 
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5. Nu am avut posibilitatea să cuget asupra acestor greşeli pe care le-am făcut la probă, dar pe 5 
noiembrie îmi scrie autorul: „Îmi pare tare rău că nu am păstrat pagina cu observaŃiile făcute de 
Liliana Samuelsson. ÎnŃeleg cît de mult aŃi fi dorit să le vedeŃi. ReŃin doar un loc în care cuvîntul 
"s(ch)oŃie" (scris cu sch românesc, şi care înseamnă ispravă făcută de un copil, glumă pusă la cale 
de un băiat nu prea cuminte, "poznă", "năzbîtie") era confundat cu "sotzie" (nevastă). Exact aceeaşi 
greşeală a făcut-o, în traducerea franceză (dar am observat-o), Marie-France Ionesco. E un cuvînt 
mai special.” 
6. Dintr-un mail de către Gabriel Liiceanu datat 27 aprilie 2007. 
7. Ultimul mail, din 27 aprilie 2007, al co-traducătorului către mine legat de colaborare: ”Nici 
pentru mine nu a fost usoară această colaborare. A trebuit să lucrez mult mai intens decât poate mă 
aşteptasem. Faptul că tu nu ai acceptat nici o singură dată că în unele situaŃii aş cunoaşte suedeza 
mai bine decât tine, sau că în alte situaŃii redarea în suedeză este defectuoasă datorită neînŃelegerii 
originalului - în ciuda impresiei că l-ai fi înteles - a creat tensiuni între noi. Cu toate acestea, având 
în vedere că o astfel de treaba necesită multă linişte şi calm, mi-am făcut treaba cu remarci în limita 
rezonabilului. […]Dar tot nu accepŃi că există lacune în limba ta maternă. În încheiere aş dori să-ti 
spun cum se defineşte limba maternă. Este limba pe care o vorbeşti la 10-12 ani. Pe urmă e vorba în 
primul rând de studiu. Studiu de-a lungul tuturor anilor de şcoală. Cel puŃin, dacă viitorul înseamnă 
folosirea ei.” 
Lucrare de referinŃă: 
Liiceanu, Gabriel (2005): Jurnalul de la Păltiniş, Bucureşti, Editura Humanitas. 
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Abstract  

Mircea Dinescu is, undoubtedly, a master of pamphlet in Romanian literature. From 
stylistic point of view, his pamphlets imply an ingenious combination of several levels, especially of 
the vocabulary. For example, in his work, neologisms are wonderful combined with common 
vocabulary. They seem made to maintain a continuous laughter, but also to cruelly hit the neighbor 
unworthiness. Mircea Dinescu’s pamphlets contain sense sequences, having a poetics sometimes 
serious in its simplicity, and other times excessively ornamented. The pamphlet is being usually 
built on an epic that can be understood both by the ordinary man and by the cocky parliamentarian.  

 
Key words: pamphlet, history, vocabulary, metaphor, fiction, art 
Cuvinte cheie: pamflet, istorie, vocabular, metaforă, ficŃiune, artă 

 
   Motto: „Materia primă a artistului e libertatea.” (Mircea Dinescu) 

 
„A «înjura» e o artă literară tot atât de spinoasă ca şi lauda, în acátiste, în sonete sau 

la...«notiŃe». Până astăzi, intelectul omenesc nu a depăşit unicele sale două resurse: admiraŃia şi 
repulsia – şi în aceste două extreme spiritul trebuie să se comporte cu o egală putere. Omul 
sentimental e un degenerat dacă nu ştie, iubind frumos, să urască admirabil...” (Tudor Arghezi) 

„Lasă-i să spună orice pe socoteala dumitale, lasă-te batjocorit, condamnat, închis, lasă-te 
spânzurat, dar publică ce gândeşti. Nu-i un drept, ci o datorie, stricta obligaŃie a oricui vrea să-şi 
exprime gândurile şi să le scoată astfel la lumină pentru binele comun. Adevărul este, în întregimea 
lui, al tuturor. Nu poŃi trece sub tăcere ceea ce ştii că este folositor şi că trebuie să fie cunoscut de 
fiecare.” (Paul-Louis Courier) 

 
În jurul ideii de pamflet   
Pamfletul e un act literar-jurnalistic, cultural, civic, de un curaj uneori greu de înŃeles. 

FiinŃele comode, obişnuite a se delecta în propria lor inerŃie, nu vor intui niciodată forŃa de torent 
lexical, elocvenŃa nimicitoare şi critica insistentă, practicate, cu bună ştiinŃă, în limitele pamfletului. 
Această specie rară, care aparŃine deopotrivă stilului jurnalistic şi celui literar, se adresează, în 
primul rând, celor care vor să audă şi, eventual, să devină părtaşi la sclipirea de inteligenŃă a 
scriitorului. 

Istoria pamfletului. Cum se naşte? În ce perioadă? Probabil că odată cu oratoria. Marii 
oratori au fost, cu siguranŃă, şi mari pamfletişti. Pentru a persuada, pentru a capta atenŃia mulŃimii, 
ei erau obligaŃi să afişeze şi un spirit combativ. Care sunt marii pamfletişti ai lumii? Aş spune că 
sunt vedetele culturii universale, filozofii, prozatorii, poeŃii şi chiar unii politicieni, înscrişi pe o 
hartă a dezvoltării umanităŃii, de la epocile clasice şi până-n zilele noastre. Numai ei au avut tăria de 
a mustra artistic, de a arăta cu degetul ce e rău, prost dispus într-o societate. Pamfletul aparŃine mai 
cu seamă vremurilor tulburi, încordate şi fără prea multe repere, din istoria umanităŃii. Spiritul 
critic, aciditatea şi virulenŃa discursului, dar şi o fină ironie la adresa unor personaje efemere (sau 
nu) ale istoriei sunt trăsături de bază ale acestor texte orale sau scrise. Pamfletul, ca atare, are, în 
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general, o existenŃă efemeră. Piere dimpreună cu personajul şi evenimentul la care face referire. M-
aş hazarda în a zice că a fost şi este, în continuare, scris cu precădere de bărbaŃi. Nu cunosc în 
istoria literaturii universale spirite feminine cu adevărat pamfletare. Polemica, satira, caricatura Ńin, 
într-o mai mare sau mai mică măsură, de tehnica războiului. Or, femeia e o adeptă a echilibrului, a 
armoniei. Războaiele erau purtate de bărbaŃi, femeile pot fi considerate, mai degrabă, victime ale 
cruzimii războiului. Pamfletiştii lansează săgeŃi în direcŃia unor adversari reali, în carne şi oase, 
semeni de-ai lor, aşezaŃi vremelnic în funcŃii înalte. Este catalogată, în mod tradiŃional, în dicŃionare 
şi enciclopedii, ca o „specie literară (în versuri sau în proză), cu caracter satiric, în care scriitorul 
înfierează anumite tare morale, concepŃii politice retrograde, negative ale realităŃii sociale, 
trăsături de caracter ale unei persoane etc. Pamfletul se distinge prin forŃa expresiei, uneori prin 
violenŃa limbajului, ca şi prin caracterul direct al atacului conŃinut. În literatura română au scris 
pamflete D. Bolintineanu, B.P. Hasdeu, N.D. Cocea, Tudor Arghezi, Camil Petrescu, Geo Bogza 
etc.” [1]  Şi atâŃia alŃii: Ion Neculce, I.L. Caragiale, Ion Vinea, Zaharia Stancu, M. Eminescu, N. 
Iorga, Ion Barbu, Eugen Ionescu, Mihail Sebastian, Pamfil Şeicaru sau Pascal, Montaigne, Emile 
Zola, la noi şi la ei... Aproape că nu există spirit creator care să nu fi fost tentat de a scrie astfel de 
texte vii şi virile. DefiniŃia cea mai plină de substanŃă e dată, cum e şi firesc, tot de scriitori. Iată 
cum înfăŃişează pamfletul, cum îl prezintă la judecata cititorului de ieri şi de azi, contestatarul 
Arghezi: „Să stabilim regula sumară a unui pamflet. Înnainte de toate pamfletul trăieşte prin sineş, 
ca romanul, epopeea sau satira – şi poate fi cultivat pentru frumuseŃea lui, ca un ficat într-un bocal. 
E un gen literar jumătate actual şi jumătate etern. Încape în ele actualitatea, atât cât Margareta 
încape în Faust. E un gen iute şi viu. Apar o mie de poeme frumoase şi abia se citează un pamflet 
suportabil. Cititorul pe care pamfletul jigneşte înnainte de a-l interesa nu poate să aprecieze nici pe 
Beethoven sau Puvis de Chavannes; el trebuie să-şi facă educaŃia deprinderilor frumoase. El e 
jignit de idee, şi, ceea ce-i mai comun şi mai grosolan, de cuvinte, fără să perceapă supervaloarea 
lor, fără să pipăie fraza în care cuvântul, cu doza lui relativă, e urzit.” [2] Revendicat, aşadar, de 
istoria literaturii universale, pamfletul tinde, în ultimele decenii, să devină, tot mai mult, cum am 
încercat să precizez încă de la începutul studiului, şi un atuu al stilului jurnalistic. Oricum ar sta 
lucrurile, pamfletul nu i-a stârnit pe exegeŃi în chip considerabil. În cultura românească, atacarea 
acestui subiect apare sporadic şi nu întotdeauna cu mize mari. E previzibil, dacă ne gândim că, 
înainte de 1989, era aproape imposibil să scrii pamflet la vedere, adică publicabil. Scriitorii care s-
au încumetat să sfideze legile comunismului prin pamflet au avut de suferit. La scurt timp după 
revoluŃie, pamfletul a devenit însă, cum era de aşteptat, o armă incontestabilă de luptă împotriva 
nedreptăŃilor de tot felul, un instrument de sancŃionare a politicii nefaste şi limitate. Drept replică, 
încep să apară, în paralel, lucrări centrate pe acest mod liber şi curajos de exprimare. Putem semnala 
faptul că-n 1994, George NiŃu publică Pamfletul în literatura română la Editura de Vest din 
Timişoara. În 2001, un alt autor, Ştefan Melancu, aduce în faŃa cititorului avizat Apocalipsa 
cuvântului, „o exegeză ferventă asupra pamfletului arghezian”. [3]  De asemenea, în 1999, Cornel 
Munteanu publică studiul Pamfletul ca discurs literar, studii consistente care pot să-l intereseze atât 
pe filolog, cât şi pe jurnalist, atât pe literat, cât şi pe politician.  

Paul-Louis Courier – pamfletarul prin excelenŃă 
Un mare pamfletist a fost Paul-Louis Courier, tradus la noi, acum câŃiva ani, în condiŃii 

excelente. La el, în epoca napoleoniană, se vede foarte bine cât de greu e să scrii, să faci cultură, 
atunci când totul în jur îŃi e potrivnic. Courier aparŃine acelor intelectuali, puŃini la număr, care au 
făcut detenŃie pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume. Se pare că termenul pamflet apare 
oficial în 1824, în opera acestui scriitor, mai precis în Le pamphlet des pamphlets. Nu va fi ştiut, 
probabil, la acea vreme, neînfricatul Courier cât de mult va însemna în cultura umanităŃii acest 
cuvânt. Nu mă pot împiedica să citez, în continuare, un fragment exemplar din pamfletele sale care-
au făcut înconjurul lumii, demonstrând că, prin perseverenŃă şi inteligenŃă creatoare, cu eforturi şi 
fără orgoliul de a pune în faŃă interesele propriei persoane, binele şi adevărul înving întotdeauna. 
„Şi iezuiŃii strigau împotriva lui Pascal şi l-ar fi numit pamfletar, dar cuvântul nu exista încă; îl 
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numeau aŃâŃător la drăcească gâlceavă, ceea ce înseamnă acelaşi lucru în stil făŃarnic şi bigot. Asta 
înseamnă încă un om care spune adevărul şi se face ascultat. (...) Batjocura, fina ironie a lui Pascal 
au făcut ceea ce nu putuseră face decretele şi edictele, adică i-au izgonit de pretutindeni pe iezuiŃi. 
Aceste fiŃuici atât de uşoare au doborât marele corp. Un pamfletar, jucându-se, pune la pământ 
colosul de care se tem regi şi popoare. IezuiŃii nu se vor mai ridica, în ciuda oricărui sprijin, şi 
Pascal rămâne mare în amintirea oamenilor, nu prin lucrările sale savante, nu prin ruleta şi 
experienŃele sale, ci prin pamfletele sale, prin ale sale petites lettres. (...) 

Nu Tuscalanae disputationes i-a adus renumele lui Cicero, ci discursurile sale, adevărate 
pamflete. Ele au apărut pe foi volante, nu răsucite în jurul unei baghete, cum se făcea pe atunci, ba 
chiar cele mai multe şi cele mai frumoase nu au fost rostite. Al său Caton ce altceva era decât un 
pamflet împotriva lui Cezar, care îi răspunse cum nu se poate mai bine, aşa cum ştia numai el să o 
facă şi ca un om de spirit, vrednic a fi ascultat, chiar şi după Cicero? Un altul, feroce, şi neavând 
nici pana şi nici sabia lui Cezar, maltratat într-o altă foaie, drept răspuns puse să fie ucis pamfletarul 
roman. Surghiun, persecuŃie, iată răsplata celor care îndrăznesc să spună ceea ce fiecare gândeşte. 
Tot astfel înaintea lui pierise marele pamfletar al Greciei, Demostene, ale cărui Filipice au rămas 
modele ale genului. Greu auzit şi de puŃină lume într-o adunare, dacă s-ar fi mulŃumit doar să le 
rostească, efectul lor ar fi fost mic; dar fiind scrise, erau citite, şi aceste pamflete, după însăşi 
mărturia Macedoneanului, îi dădeau acestuia mai mult de furcă decât armatele Atenei care, învinsă 
fiind, îl pierdu pe Demostene şi pierdu libertatea.” [4] 

Ca gen de scriitură, pamfletele sunt, de obicei, texte scurte, lapidare, percutante, care să 
poată fi uşor reŃinute şi, eventual, perpetuate pe calea oralităŃii. Corespondentele pamfletelor de azi, 
strămoşii lor, sunt, în variantă orală, filipicele, prin care, în Antichitate, Demostene îi instiga pe 
greci la luptă. Pamflet este, la origine, un cuvânt grecesc, cu semnificaŃia „a arde tot”. 

Mircea Dinescu. Pamfletul ca modalitate de a sfida temporalitatea  
Mircea Dinescu este etichetat ca un om-spectacol, un show-man care, prin verb şi 

gesticulaŃie, induce auditoriului o stare de bine, de relaxare, dar şi de stimulare intelectuală. E 
printre puŃinii intelectuali români care, după 1989, iese cu scrisul său în stradă, îşi lansează cărŃile în 
pieŃe sau în porturi, arătând lumii că literatura e a tuturor, nu doar a elitelor, a unei intelectualităŃi de 
mult obosite, blazate. E genul de scriitor carismatic, atipic, capabil să ridice masele, să le incite, să 
le propună un alt fel de a trăi, de a se aşeza în univers. 

„Mircea Dinescu, considerat un fel de Statuia LibertăŃii a românilor, este cel care apare la 
televizor în ziua de 22 decembrie 1989 şi anunŃă, înecându-se de fericire, căderea dictaturii.” [5] La 
Mircea Dinescu, care-şi publică pamfletele în propria revistă de artă, satiră şi umor, Plai cu boi 
(înfiinŃată în 2000) sau în excentricele reviste înfiinŃate tot de el, Aspirina săracului (2003) sau 
Academia CaŃavencu [6], tematica e intim legată de politică, în general, de politica actuală, în 
special, înŃelegând foarte bine că această specie literară are multe în comun cu genul oratoric şi, mai 
mult decât atât, cu atemporalitatea literaturii. Pamfletele de azi nu sunt altceva decât continuarea 
celor de ieri. „În cursul anului 1989, când Ceauşescu era încă la putere, la postul de radio Europa 
Liberă au fost citite câteva pamflete ale lui Mircea Dinescu la adresa dictaturii. În mod surprinzător, 
ele n-au provocat ascultătorilor un sentiment de zădărnicie, ca atâtea alte luări de atitudine, reale sau 
imaginare. Toată lumea şi-a dat seama, dimpotrivă, că susŃinătorii regimului nu aveau nicio şansă 
în disputa cu poetul! În zadar dispuneau de televiziune, radio, ziare şi reviste, pe care puteau să le 
utilizeze după plac, ca pe un megafon uriaş, pentru a-şi amplifica strigătele de furie. Poetul, aşa 
vulnerabil cum era, izolat într-o casă păzită zi şi noapte de Securitate, domina situaŃia, folosindu-se 
doar de un pix şi o foaie de hârtie. Un singur om, şi încă unul fragil, graŃios, se dovedea mai 
puternic decât o armată de gorile. Un armament în valoare de doi lei avea mai mare eficacitate decât 
un arsenal de mijloace represive valorând miliarde.” [7] Pâinea şi circul, Mamutul şi literatura sunt 
texte ce datează din acea perioadă, intrate pe uşa din faŃă a istoriei (literaturii). Scriitor carismatic, 
Dinescu îşi citeşte pătimaş pamfletele ori de câte ori are ocazia. Aşa a procedat dintotdeauna şi cu 
poemele sale care, prin rostire, n-au decât de câştigat la nivelul expresivităŃii. Situat de istoria 
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literară în paradigma şaptezeciştilor, Dinescu a fost, la început, după cum spune Nicolae 
Manolescu, cu un deceniu înaintea poeŃilor congeneri, de aşa-zisă generaŃie literară. Criticul literar 
merge mai departe cu ideea, spunând că optzecismul ar trebui să-l considere, pe drept cuvânt, un 
precursor. „Dacă privim de sus peisajul poetic de la începutul deceniului 8, nu ne vine deloc greu să 
observăm că, printre poeŃii „delicaŃi”, „abstracŃi”, ermetici şi de un  încântător rafinament ai acelor 
ani, Mircea Dinescu face o figură cu totul aparte, ca o oaie rătăcită de turma ei adevărată şi, dacă 
pot spune aşa, nenăscută încă.” [8] EvoluŃia sa ca scriitor este interesantă. Nu a renunŃat niciodată la 
poezie, dar începe să cultive, după 1989, şi genul jurnalistic, cu precădere pamfletul, în arta şi 
deliciile căruia s-a încercat neînfricat şi pe timpul dictaturii. Poezia sa împrumută adesea din 
virulenŃa pamfletului, tot ce era metaforă cuceritoare se preschimbă-n fier înroşit, poetul stropindu-
şi literele, precum unele specii de şerpi, cu venin autentic. Descendent parcă al lui Geo Bogza din 
perioada avangardistă, dar şi al publicistului Tudor Arghezi din „Bilete de papagal”, Dinescu se 
descătuşează, la propriu şi la figurat, după revoluŃie. Toate frustrările, toate cuvintele şi ideile 
cenzurate, tot ce nu a fost spus, din uitare sau din aparentă pudoare, năvăleşte acum ca un torent în 
pagini de ziar şi revistă. Lui Dinescu nu îi este frică de nimeni şi de nimic. Este asemeni actorului în 
căutare de mereu alte forme şi formule de exprimare. Scriitura sa câştigă, nu pierde în fermitate şi 
expresivitate. E un tip de scriitură care se mulează perfect pe spiritul secolului în care trăim. 
Refuzul canonului, de orice fel ar fi acesta, inspiraŃia nudă şi axarea permanentă pe profilul unui 
real în derulare sunt atuurile scriiturii sale postdecembriste. Greu de receptat la adevărata sa valoare 
deoarece ne aflăm mult prea aproape de sursă. Depărtarea ideală se va produce în timp şi va da 
măsura unei receptări adecvate. „Destul de greu de situat teoretic, aş înclina să consider pamfletul o 
specie a genului oratoric, cu toată preponderenŃa caracteristicilor lui scripturale, căci, în mod deloc 
paradoxal, pamfletul cizelează scriptic un proiect de oralitate, fiind, în fond, un aspru rechizitoriu cu 
o Ńintă precisă şi un public imaginar foarte apropiat ca adresă, un public-martor imediat.” [9] O 
imagine, un gest pot funcŃiona ca pretext al pamfletului. Ceea ce multora nu li se fixează pe retina 
memoriei devine pentru pamfletist fapt cu potenŃial semantic negativ. Urcarea potenŃialilor alegători 
în autobuze, canalizarea lor, de voie, de nevoie, spre urne sau tunderea unei oi de către preşedinte, 
în plină campanie electorală, par două secvenŃe desprinse dintr-un real din ce în ce mai absurd.  

Crochiu la arta pamfletului mirceadinescian 
Nu orice text care incriminează o realitate se transformă în pamflet. E nevoie de unele 

ingrediente greu accesibile, cele pe care le cultivă, prin talent, de sute de ani, adevărata literatură. 
De aceea, dacă ar fi să adunăm toŃi pamfletiştii postdecembrişti laolaltă, vom vedea că ei sunt 
extrem de puŃini. Mircea Dinescu ar sta, desigur, la loc de frunte, pentru că e posesorul unui arsenal 
imaginativ impresionant. UşurinŃa cu care scrie pamflet, inventând ipostaze, cuvinte, expresii, Ńine 
de o naturaleŃe generică. Iată un exemplu de pamflet dinescian, în care asemănarea cu realitatea 
proximă nu surprinde, nu derutează aproape defel, ci stârneşte un amuzament amar: 

„La o baie comunală ce forfotea de muşterii, cineva dădu într-o zi uşa de perete strigând 
din toŃi bojocii: „Să iasă prostul din baie!” Stalactitele trase în glazura clăbucilor de săpun au 
încremenit preŃ de câteva secunde în aburul primordial, până când o voce mieunată a destrămat 
misterul: „Da’ de ce să ies, domnule, ce, eu n-am plătit?” Cam asta-i povestea numită „a sări ca 
prostul din baie”. În loc să tacă chitic, domnul Boc a Ńâşnit din ceaŃa autobuzelor cu drept de vot, 
dându-se rănit de parcă douăşpe mii de cauciucuri l-ar fi călcat pe-o bătătură închipuită. 
Carevasăzică, cineva strigă „Foc! Foc!” şi pompierul Boc, în loc să vină cu tulumba şi să stingă 
incendiul, îşi scoate băŃul de chibrit de la brâu ca pe un buzdugan cu trei peceŃi şi îşi păleşte în cap 
colegul de guvernare, provocând o pălălaie şi mai mare, ce l-ar putea trimite în braŃele întristatei 
sale mămici, în satul de lângă Cluj, unde-i penurie de cosaşi. Un lucru e cert: ardelenii pedelişti n-
au în dotare scule cu care să meşterească o şmecherie cu ghivent regăŃeană, de aceea în această 
poveste cusută cu raŃă albă nu s-au ridicat la înălŃimea şmecheraşului de port constănŃean, care a 
declarat, cu seninătate, în faŃa profesorilor că se consideră un bun produs al şcolii româneşti, fără 
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să specifice dacă e vorba de şcoala de barbut sau de şcoala de „alba-neagra” absolvită cu brio la 
Anvers.” [10] 

Pamfletul se construieşte pe un fir epic sau porneşte de la unul comun, pe care-l poate 
desluşi atât omul simplu, cât şi parlamentarul infatuat. Există, aşadar, întotdeauna, şi un epic in 
nuce, posibil de a fi, la o adică, dezvoltat. O poveste cu tâlc, care stârneşte sentimente diverse, de la 
supărare, frustrare, ură, până la umor şi râs nebunesc. Baia comunală e spaŃiul-decor din care, cu 
tâlc încep să se Ńeasă firele pamfletului până la finalul demolator. Dinescu nu povesteşte cum s-au 
petrecut lucrurile în realitate, cum un ministru a lansat ideea autobuzelor electorale, ci sugerează o 
stare şi „instigă” cititorul la interpretare. 

Înaintarea în pamflet e ca o camuflare în spatele baricadelor, pentru a nu fi atins de rafalele 
lexicului atotstăpânitor şi a injuriei devastatoare. Trecerea de la o secvenŃă narativă la alta, de la o 
idee la alta, într-un spaŃiu relativ redus, e suprema dovadă a stăpânirii limbii române. La nivel 
stilistic, asistăm la o intersectare ingenioasă a mai multor registre, în primul rând lexicale. Această 
hibridizare stilistică nu mai apare în alte specii literare şi jurnalistice. Făcute pentru a întreŃine un 
râs continuu, dar şi pentru a lovi crud în nevrednicia aproapelui, pamfletele dinesciene conŃin 
secvenŃe cu tâlc, de o poeticitate înşelătoare, când gravă în simplitatea ei, când ornată excesiv, 
poeticitate care combină neologismele cu lexicul comun, colocvial: Stalactitele trase în glazura 
clăbucilor de săpun au încremenit preŃ de câteva secunde în aburul primordial, până când o voce 
mieunată a destrămat misterul(...). Autobuziada, cuvântul-titlu, este o formaŃie lexicală inedită, 
construită pe principiul analogiei în limbă. Alăturarea unor termeni incompatibili din punct de 
vedere semantic creează încontinuu predicaŃii insolite. De la un capăt la altul, pamfletul e o strigare 
de anvergură. Pamfletistul, pentru a reuşi în parada discursului dezinvolt, are nevoie de un auditoriu 
pe măsură, apt să-i fie partener în actul receptării adecvate. Personajele sunt introduse diferit în text. 
Unul este numit direct, Boc, celălalt, preşedintele Ńării, va fi descris printr-o suită de trimiteri la 
biografia sa. Ca-ntr-un episod de basm, faptele cresc după principiul hiperbolei, binele şi răul calcă 
apăsat pe conştiinŃa cititorului. Rapiditatea cu care „înŃeapă”, dinamica gestului său considerat de 
unii magie, îl transformă într-un gen cu largă deschidere. Poate fi citit pornind de la simplitatea 
ficŃională sau, într-alt mod, complex, pornind de la intertextualitatea mai întotdeauna indusă 
întregului. O altă armă a pamfletistului este tehnica metaforicului. Fără metaforă, textul s-ar nărui. 
De asemenea, intervenŃia amănuntului ce Ńine de culinar, poveste cusută cu raŃă albă, derivă tot din 
fluxul sau lanŃul metaforic al discursului. De fapt, e o inversare a termenilor, un calambur, un joc la 
pătrat, în care o literă (pre)schimbă legile textului. Povestea e farsa, adică materia, mixtura 
introdusă în raŃă, înainte de a fi dată la cuptor. Înainte de a fi livrată... cititorului.  

„Sarcasm, ideologie, literaritate, ironie, satiră, comic, grotesc, parodie - toate concură pentru 
a îndeplini funcŃia socială a pamfletului, rolul său de semnal de alarmă într-o lume decăzută, 
coruptă, decrepită, sortită flăcărilor pedepsitoare ale apocalipsei. De aceea nu pot accepta 
gratuitatea estetică a pamfletului, despre care vorbesc toŃi exegeŃii şi teoreticienii (...). Pamfletul are 
o misiune morală, ce trebuie să fie vizibilă până la tezism. El face parte, când se ia în serios, din 
categoria detestată a artei cu tendinŃă, ca orice specie oratorică. TendinŃa sa distructivă, vizând o 
societate alienată şi viciile ei, nu e din aceeaşi categorie cu satisfacŃia estetică neroniană în faŃa 
cetăŃii în flăcări. Pamfletul arde purificator în numele restaurării unor valori legitime, pregătite de o 
nouă întemeiere. Pamfletarul de calibru este dublat întotdeauna de un moralist.” [11] 

„După modelul Regelui Carol şi al lui nea Nicu, Traian Băsescu a ajuns, în sfârşit, primul 
frizer mioritic al României, surclasându-l pe oierul Gigi Becali cu brânza căruia trăieşte astăzi în 
concubinaj politic marele mâncător de căcat comunist Corneliu Vadim Tudor. Bucuria 
preşedintelui României – care pe vremea când era berbecuŃ al şcolii de cadeŃi maritimi fost-a cu 
siguranŃă ras şi tuns, fiindcă de frezat nu se punea problema – era cât se poate de vizibilă, căci nu-i 
puŃin lucru s-o tunzi cu atâta dexteritate pe Bisisica în public, în aplauzele mulŃimii. Mă întreb însă 
ce-ar fi fost dacă preşedintele României ar fi vizitat Institutul de Fizică Atomică. S-ar fi băgat în 
reactor în aplauzele oamenilor de ştiinŃă să extragă rădăcina din pătrat cu patentul şi să lipească 
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la loc nucleele atomilor cu Super Glue? Până una-alta, le cer scuze tinerilor noştri cititori obişnuiŃi 
mai degrabă cu internetul decât cu opera lui Marin Preda şi care nu ştiu că Bisisica e cea mai 
celebră oaie cu bâzdâc din literatura română. În plan politic, am putea-o asemui, dacă vreŃi, cu 
Elena Udrea, care a surclasat-o nu doar pe doamna Mantale, ci şi pe celelalte mioare pedeliste. 
Pentru un fost comandant de vas, tunderea unei oi e o inacceptabilă cădere în derizoriu. Pentru un 
preşedinte de Ńară însă, postura frizerească e de bun augur, căci se apropie alegerile şi nu-i rău să 
exersezi pe oi înainte de-a tunde la zero o turmă de douăzeci de milioane de capete.” [12] Titlul 
este, de fapt, o trunchiere a versului popular „Nea Alecu, nea Alecu tunde oaia şi berbecul”, versuri 
facile, pe care copilul de grădiniŃă le memorează şi, apoi, le reproduce cu încântare. Pe lângă 
formele lexicale noi şi jongleria narativă, apare, în fiecare pamflet, elementul surpriză, acel pasaj 
care face sarea şi piperul întregului text. Iată pentru pamfletul de mai sus un punct de atracŃie, aşa-
zisul element-surpriză: Mă întreb însă ce-ar fi fost dacă preşedintele României ar fi vizitat Institutul 
de Fizică Atomică. S-ar fi băgat în reactor în aplauzele oamenilor de ştiinŃă să extragă rădăcina 
din pătrat cu patentul şi să lipească la loc nucleele atomilor cu Super Glue? Imagine metaforică, în 
care abstractul şi concretul fac corp comun după legile lui Walt Disney. Sunt amintite, în debutul 
pamfletului, numele a două personaje istorice din trecut (regele Carol şi Ceauşescu, sub forma 
hipocoristicului Nicu) şi a trei din prezent (Traian Băsescu, Gigi Becali, Corneliu Vadim Tudor), 
toate conotate negativ în viziunea pamfletistului. Şi pentru ca sexul frumos să nu sufere, apare în 
text şi Elena Udrea, personaj feminin binecunoscut şi profund mediatizat, nod al discordiei în 
politica românească actuală. Mai la vale, numele unui scriitor important al literaturii române: Marin 
Preda. Se face aluzie la Bisisica, oaia botezată astfel de Preda în MoromeŃii. Am putea spune că e 
un pamflet al numelor proprii, aşadar, antropomorfic. Dar şi animalier. Oaia (cu sinonimul mioară) 
şi berbecul (sub forma diminutivată „berbecuŃ al şcolii de cadeŃi”) funcŃionează în text ca personaje 
ale unei fabule postmoderne. Epoca postmodernismului e activată prin vocabule de tipul: internet, 
Super Glue. Alex Ştefănescu vorbeşte de „elocvenŃa diabolică” [13] a pamfletelor dinesciene. În 
Ńesătura ficŃională încap, cum spuneam, şi multiplele inovaŃii lexicale. Una ar fi determinantul 
frizeresc, -ească. În compania unui neologism, postura, cuvântul frizerească sparge tiparele 
obişnuinŃei noastre de vorbitori ai românei literare şi colorează textul, care oricum luase forma unui 
receptacol pestriŃ de forme şi sensuri lexicale inedite. 

SocietăŃile de orice tip au nevoie de o astfel de formă de exprimare. Întotdeauna actual, 
indiferent de personajele pe care le antrenează în structura sa, pamfletul continuă, aşadar, şi în zilele 
noastre, să-i stârnească pe scriitori, jurnalişti, pe toŃi cei liberi în cuget şi simŃire. Mihail Sadoveanu, 
cu binecunoscuta-i capacitate de a surprinde un fapt şi de a-l descrie, mai apoi, în detaliu, face un 
adevărat elogiu pamfletului, considerându-l o formă stilistică vie şi îndrăzneaŃă, pusă în mişcare de 
un imens talent. „Adevăruri crude. Nu-i destul să le spui. Trebuie să le spui frumos şi teribil. Dacă 
puterea covârşitoare a artei se dovedeşte mai desăvârşit în ceva, – apoi se dovedeşte mai ales în 
pamflet. Materia e trecătoare, adeseori fapt de-o zi ori de-o oră. Cele mai deseori obiectul 
pamfletului are nume propriu. Unghiul sub care e privit faptul ori persoana e adeseori diformat de 
pasiune. Uneori paginile sunt curate calomnii. Un singur lucru salvează totul de prăpastia clipei: 
arta. De aceea Courier [14] mă poate desfăta în sara aceasta cu lucruri care de mult au trecut şi cu 
lucruri în care, desigur, pasiunea a diformat adevărul. Lângă satira căruntă şi gravă, pamfletul e un 
jongleur tânăr şi fără de ruşine, – agitând în faŃa îngâmfării şi prostiei adevăruri, îndrăzneli şi 
obrăznicii. Indignare bruscă şi ghimpoasă, exasperare nemărginită, răutate elocventă, otravă 
nediluată, – toate sunt fum şi neputinŃă dacă nu sunt puse în mişcare de minunea aceea care se 
chiamă talent. Iată o spadă lucie şi dură: tresare, şuieră, se preface în viperă, muşcă. MulŃimile 
obijduite şi ticăloase au nevoie de asemenea mângâieri şi miracole.” [15] 

Concluzii 
Pamfletul, pe care aş înclina să-l alătur spiritului oratoric, aparŃine mai cu seamă vremurilor 

tulburi, încordate, din istoria umanităŃii. Spiritul critic, aciditatea şi virulenŃa discursului, dar şi o 
fină ironie la adresa unor personaje efemere ale istoriei, fac din pamflet un veritabil instrument de 
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luptă împotriva tarelor unei societăŃi. Rapiditatea cu care „înŃeapă”, dinamica gestului său 
considerat de unii magie, îl transformă într-un gen cu largă deschidere. Poate fi citit pornind de la 
simplitatea ficŃională sau, într-alt mod, complex, pornind de la intertextualitatea mai întotdeauna 
indusă întregului. Pamfletul, ca atare, are, în general, o existenŃă efemeră. Piere dimpreună cu 
personajul şi evenimentul la care face referire. Un maestru al pamfletului, în nobila descendenŃă a 
lui Courier, Montaigne, Zola, Caragiale, Eminescu, Arghezi, Bogza etc., este, fără doar şi poate, în 
literatura română, Mircea Dinescu. La nivel stilistic, pamfletele sale presupun o intersectare 
ingenioasă a mai multor registre, din care victorios va ieşi, întotdeauna, lexicul. Ele sunt parcă 
făcute pentru a întreŃine un râs continuu, amar, dar şi pentru a lovi crud în nevrednicia aproapelui. 
Pamfletul se construieşte, de obicei, pe un fir epic, pe care-l poate desluşi atât omul simplu, cât şi 
parlamentarul infatuat.  

 
BIBLIOGRAFIE 

 
1. *** DicŃionar enciclopedic român, vol. III, K-P, Bucureşti, Editura Politică, 1965, p. 647.  
2. Tudor Arghezi, Pamfletul, în Pamflete, antologie, postfaŃă şi bibliografie de Mariana Ionescu, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1979, p. 131. 
3. Ion SimuŃ, Pamfletul apocaliptic, în „România literară”, nr. 40, 12.10-18.10, 2005. 
4. Paul-Louis Courier, Pamfletul pamfletelor urmat de PetiŃie pentru nişte Ńărani cărora li se 
interzice să danseze, prezentate şi adnotate de Gérard Lecha, édition bilingue français-roumain, 
traducere din franceză de Irina Mavrodin, EST-Samuel Tastet Éditeur – 2002, p. 93-94. 
5. Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane. 1941-2000, Bucureşti, Editura Maşina 
de scris, 2005, p. 841. 
6. Editorialele de aici vor fi reunite, în 1996, în Pamflete vesele şi triste. 
7. Alex Ştefănescu, op. cit., p. 846. 
[8] Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Paralela 
45, 2008, p. 1090. 
9. Ion SimuŃ, Pamfletul apocaliptic, în „România literară”, nr. 40, 12.10-18.10, 2005. 
10. Mircea Dinescu, Autobuziada, în „Plai cu boi” (revista lu' Dinescu), 2009. 
11. Ion SimuŃ, Pamfletul apocaliptic, în „România literară”, nr. 40, 12.10-18.10, 2005. 
12. Mircea Dinescu, Nea Alecu, nea Alecu, în „Plai cu boi” (revista lu' Dinescu), 2009. 
13. Alex Ştefănescu, op. cit., p. 846. 
14. Courier, Paul Louis (1772-1825), filolog elenist şi pamfletar politic democrat francez. 
Pamfletele sale: Simplu discurs, PetiŃie pentru Ńăranii împiedicaŃi să danseze, Pamfletul pamfletelor 
etc. au fost scrise cu o rară vervă caustică, asemănătoare celei întâlnite în operele polemice ale lui 
Voltaire sau Beaumarchais.  
15. Mihail Sadoveanu, Cetind pamflete vechi, în Opere, 9, Editura de stat pentru literatură şi artă, 
[1957], p. 520-525. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 124 

 
YASUNARI KAWABATA, „łARA ZĂPEZILOR [1935-47]. DESPRE MONO 

NO AWARE SAU FRUMUSEłEA LUCRURILOR SIMPLE ŞI EFEMERE 
 

YASUNARI KAWABATA, „SNOW COUNTRZ” [1935-47]. ON MONO NO 
AWARE OR THE BEAUTY OF SIMPLE AND EPHEMERAL THINGS 

 
Rodica FRENłIU 
Departamentul de Studii asiatice, Facultatea de Litere 
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 
Abstract 

The study entitled Yasunari Kawabata, Snow Country. On mono no aware or the beauty 
of simple and ephemeral things tries to explore the famous Japanese novel from the perspective of 
the beautiful as equivalent to the nothingness, the void, sublimed towards  transcendence, revealed 
within the world for the human being under the shape of beautiful passing or ephemeral things. 
Japanese aesthetics defines this ”movement of soul” as mono no aware. Yasunari Kawabata’s novel 
offers the contemporary man, sometimes angered at his absurd existence, such a subtle suggestion. 
The whole universe is filled with a certain sadness of things, a melancholy feeling, a hint of 
resigned solitude, which art is meant to reveal vaguely and unravel partially. 
 
Keywords: mono no aware (the beauty of simple and ephemeral things), mirror, inner space, outer 
space 
Cuvinte cheie: mono no aware (frumuseŃea lucrurilor simple şi efemere), oglindă, spaŃiu  interior, 
spaŃiu exterior 

 
Ai pictat bine ramura, auzi sunetul vântului... 
Yasunari Kawabata, Japonia, Frumosul și eu însumi 
 
Proza japoneză a secolului al XX-lea este, neîndoielnic, strâns legată de numele lui Yasunari 

Kawabata (1899-1972), scriitorul preocupat nu numai de tehnicile avangardiste promovate de 
căutările literaturii timpului său, dar şi de conştiinŃa estetică moştenită din tradiŃia literară [1].  

Debutează în anul 1926 cu romanul Izu no odoriko (Dansatoarea din Izu), dar celebritatea i-
o va aduce Yukiguni (łara zăpezilor) [1935-1937, 1948], ideea conceptului de „frumos” continuând 
să pară principala preocupare a scriitorului japonez şi după încheierea celui de-al doilea război 
mondial: Senbazuru (O mie de cocori) [1949], Yama no oto (Vuietul muntelui) [1949], Nemureru 
bijo (Frumoasele adormite) [1960], Koto (Koto) [1961].  

Este o scriitură ce se naşte, conform modelului epocii, prin apariŃii de o lungime 
determinată, apărute în magazinele literare, un fel de roman „cu încetinitorul” [2], ce poate fi văzut 
ca un text constituit din mai multe secvenŃe narative de scurtă întindere. Când însă autorul adună 
aceste unităŃi într-un tot pentru a fi publicat ca o carte independentă, oferă prin această nouă lectură 
un nou text, cum s-a întâmplat, de altfel, şi cu romanul Yukiguni (łara zăpezilor), ce i-a adus lui 
Kawabata premiul Nobel pentru literatură, text apărut iniŃial în diverse publicaŃii, pe parcursul a 
treisprezece ani, sub forma unor bucăŃi separate şi considerate autonome. Capitolele romanului sunt 
concepute aşadar ca unităŃi relativ independente, iar faptul că o unitate este succesivă sau anterioară 
alteia devine clar abia când totul se topeşte într-o singură unitate, într-un unic întreg [3]. Prin 
urmare, aceste secvenŃe nu se organizează în jurul unei acŃiuni, descrierile bogate în detalii sunt cele 
care primează în asemenea texte narative, adevărate stampe din cuvinte, făcând loc impresiei că 
acestea ar fi, mai degrabă, eseuri în proză.     
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Yasunari Kawabata, ale cărui romane se desfăşoară la frontierele visului, declara, în 1947, o 
dată cu începutul industrializării capitaliste a arhipelagului nipon, că, într-un astfel de timp, cu care 
nu se putea nici sincroniza, nici solidariza, nu-i mai rămâne decât să se întoarcă „în tristeŃea 
imemorială a Japoniei” : „Depuis la défaite, il ne me reste qu’à m’en retourner dans la tristesse 
immémoriale du Japon” [4]. Sondează astfel, în cărŃile sale, experienŃe halucinatorii, încearcă să 
pătrundă în „lumea demonilor” [5], în perimetrul foarte intim al zonelor nocturne periculoase, dar, 
în acelaşi timp, priveşte jocurile cele mai simple ale vieŃii şi la lumina zilei, contemplându-le cu 
uimire şi încântare, ca pe un miracol. Cu o structură de romantic, Yasunari Kawabata, în dorinŃa de 
a transcende realul, găseşte întotdeauna posibilitatea de a-l pune între paranteze. În łara zăpezilor 
(Yukiguni, 1948), spre exemplu, nu se observă niciodată realitatea nudă, ci numai eventuale imagini 
ale acesteia surprinse în oglindă [6].  

Pentru Europa, care n-a înfruntat łara Soarelui Răsare în mod direct, ci numai mediat, 
această „frumoasă oglindă” nu s-a spart niciodată. Cei care, după cel de-al doilea război mondial, au 
scris despre Japonia: Martin Heidegger, Roland Barthes sau Lévi Strauss, n-au făcut decât să 
proiecteze conştiinŃa de sine a Occidentului asupra unei …absenŃe. Prin łara zăpezilor, Japonia 
devine pentru celălalt, pentru europeanul care o citeşte, o Japonie frumoasă, efemeră şi fragilă, 
asemănătoare geishelor din roman. Kawabata însuşi, intitulându-şi discursul Ńinut cu ocazia 
decernării premiului Nobel la Stockholm, în 1968, Frumoasa Japonie şi eu (Utsukushii Nihon no 
watashi), aducea un omagiu elogios acestei tainice frumuseŃi a unei Japonii efemere şi fragile [7]. 
łara Soarelui Răsare devenea, prin urmare, o „Ńară a zăpezilor”, aflată la celălalt capăt al oglinzii, 
fixându-se, în felul acesta, imaginea „Japoniei frumoase” în pericol, fără nici o legătură cu ideologia 
militaristă promovată de japonezi în perioada premergătoare şi în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Kawabata rămâne demn în aceste vremuri naŃionaliste tulburi, deoarece nu se angajase la 
nimic și nici nu-şi va schimba atitudinea de-a lungul anilor. Pentru scriitorul japonez, pare că nu 
mai e loc pentru Istorie, iar opera lui îşi fixează propriul context de manifestare: Japonia e „Ńara 
zăpezilor”, în care frumuseŃea devine echivalentă cu tristeŃea. Neîndoielnic, Japonia lui Kawabata 
este un miraj, o „oglindă” care nu-l întâlneşte niciodată pe „celălalt”. Iar Frumosul este neantul, 
vidul, sublimat înspre transcendenŃă, revelat în lume pentru fiinŃa umană sub forma frumuseŃii 
lucrurilor trecătoare şi efemere sau mono no aware, după cum a fost această „mişcare a sufletului” 
definită în limba japoneză, cu mai bine de două sute de ani în urmă, de către Motoori Norinaga 
(1730-1801): „A voir, à entendre quelque chose, on pense que c’est émouvant, triste, etc. Ce 
mouvement du cœur , c’est précisément éprover le mono no aware. ” [8].   

Lumea, sustrasă incidenŃei Istoriei, se limitează la sentiment şi scriitorul japonez alege 
„întoarcerea” la Japonia de altădată. Yasunari Kawabata îşi reia căutările de dinaintea războiului şi, 
în anul 1947, adaugă un capitol final romanului łara zăpezilor, publicat în volum cu zece ani mai 
devreme, pe care îl modifică şi îl prelungeşte, fără să acorde atenŃie faptului că textul devine, în 
felul acesta, tot mai enigmatic. Se lasă purtat de voia timpului, optând deliberat pentru o creaŃie 
intermitentă şi alternantă [9], romanele pe care le scrie ulterior, Senbazuru (O mie de cocori), Yama 
no oto (Vuietul muntelui), romane foileton, ale căror fragmente apăruseră în varii publicaŃii, 
prezentând aceleaşi întreruperi, reluări, opriri, pentru ca varianta finală să adune fragmentele 
aparent independente într-o înlănŃuire de mişcări muzicale.  

Ca o consecinŃă firească a acestui mod de a scrie, personajele textelor narative ale lui 
Yasunari Kawabata nu pot fi analizate în termenii consacraŃi discursului epic al unei intrigi sau al 
unui conflict dramatic, întrucât personalităŃile le sunt efemere, iar spaŃiul interior al propriilor lor 
vieŃi este relativ şi neexplorat sistematic [10]. Acest spaŃiu interior este însă reflectat în cel exterior 
sau prin întâlniri trecătoare cu celălalt, iar sugestiile profunde oferite de acestea devin componente 
integrale ale unei percepŃii sincronice, nefiind însă întotdeauna evidenŃiate în mod particular. 

Romanul łara zăpezilor are trei personaje principale: un bogătaş diletant de vârstă mijlocie 
din Tokyo, pe nume Shimamura, şi două tinere, Komako şi Yōko, care trăiesc într-o mică staŃiune 
de băi termale din Echigo, regiune din nordul Japoniei. NaraŃiunea prezintă trei vizite ale lui 
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Shimamura în această regiune. Prima vizită, de trei zile, are loc în 21 mai, când Komako, geisha de 
la staŃiunea termală pe care o cunoaşte acum Shimamura, avea nouăsprezece ani. A doua vizită este 
legată de începutul iernii aceluiaşi an: Shimamura soseşte în 8 decembrie şi rămâne pentru câteva 
săptamâni. A treia şi ultima vizită se întâmplă doi ani mai târziu, când Shimamura soseşte în 
staŃiune la începutul toamnei şi pleacă abia după prima ninsoare. Shimamura este astfel centrul 
romanului [11], personajul prin intermediul căruia cititorul ajunge în Ńara zăpezilor şi le cunoaşte pe 
celelalte două protagoniste ale naraŃiunii, femei fragile, visări întoarse asupra lor însele [12], într-un 
nihilism emoŃional, închis într-o oglindă.    

Romanul nu păstrează ordinea cronologică a vizitelor, călătoriile lui Shimamura 
reprezentând o nostalgie reiterată a căutării timpului fără timp, un timp suspendat, aflat la 
conjuncŃia dintre real şi vis. Scena ce deschide romanul, stabilind distanŃarea faŃă de Tokyo, 
metropola reală, este legată de a doua vizită a lui Shimamura, aflat în trenul care-l duce înspre 
staŃiunea de munte.    

Fraza de început a romanului, tradusă în limba română: „Din tunelul lung de hotar trenul 
intră în Ńara zăpezilor.” [13], încearcă să tălmăcească originalul Kunizakai no nagai tonneru o 
nukeru to yukiguni de atta. [14], care s-ar traduce literal ʼTrecând printr-un lung tunel de la graniŃă, 
era Ńara zăpezilor.’ Transpunerea în limba română, introducând subiectul gramatical ʼtrenul’, 
explicitează ceea ce trecea prin tunel, fapt inexistent în fraza reprodusă în limba japoneză, creând 
astfel o impresie de perspectivă asupra scenei mult diferită faŃă de original. Primul enunŃ al 
romanului japonez propune o schimbare rapidă de cadre, de imagini, trenul fiind doar instrumentul, 
de aceea nemenŃionat, care înlesneşte trecerea de la un spaŃiu întunecos şi strâmt la unul vast şi 
luminos, al Ńării zăpezilor. Traducerea, focalizând pe „tren” interpretat ca subiect gramatical, 
modifică textul prin introducerea unei perspective obiective [15]: importantă este nu atât 
schimbarea locurilor, cât a statutului unei întregi scene. Naratorul şi eroul, în această traducere 
românească, par clar separaŃi: naratorul este observatorul eroului aflat în trenul ce-l scoate pe acesta 
din urmă într-o Ńară acoperită de zăpadă. În fraza japoneză, ce acordă întâietate perspectivei 
subiective, naratorul pare să călătorească în acelaşi tren cu eroul romanului, experimentând aceleaşi 
evenimente sau trăiri cu el. „Inexplicitatea” tipică limbii japoneze care nu specifică un subiect face 
ca această frază să se poată citi ca un fel de monolog intern al eroului aflat în tren [16]. Mai mult, 
cititorul însuşi poate avea iluzia că se află în acelaşi compartiment, împărtăşind cu eroul cărŃii 
această trecere iniŃiatică de la întuneric la lumină, de la un spaŃiu închis la unul deschis. Lipsa unui 
subiect clar marcat îl invită pe cititor să se proiecteze uşor în atmosfera creată de rândurile citite, 
putând deveni el însuşi personajul romanului. Se ajunge, astfel, la identificarea naratorului cu 
personajul şi cititorul, maniera impersonală în care a debutat romanul cufundându-i pe toŃi în text, 
iar povestea care începe nu mai poate fi atribuită acum nimănui, în mod particular. Iar romanul 
poate fi interpretat, în cele din urmă, ca o separare a eului de lume, dar, în acelaşi timp, şi ca o 
încercare de reconciliere [17] a exteriorului cu interiorul. 

łara zăpezilor continuă apoi ca un text narativ diegetic, la persoana a treia, relatat din 
perspectiva eroului principal Shimamura, tipul intelectualului modern care, plictisit de monotonia 
vieŃii petrecute în Tokyo, pleacă în căutarea a ceva frumos: un Ńinut, o femeie, a senzaŃie, ce l-ar 
putea sustrage stării de indiferenŃă. Romanul acoperă un interval de timp de aproape trei ani, dar 
scurgerea temporală nu este reprodusă în text în totalitate: sunt alese doar acele secvenŃe temporale 
care l-ar putea ademeni pe Shimamura la întâlnirea cu FrumuseŃea/ Frumosul. De altfel, Shimamura 
se arătase cândva puternic interesat de teatrul tradiŃional kabuki, dar, în momentul în care se iveşte 
ocazia ca relaŃia lui cu această formă teatrală să capete realitate, o abandonează şi-şi găseşte un 
substitut în baletul occidental, fără să fi văzut însă vreodată vreun spectacol direct pe scenă. 

Povestea din łara zăpezilor este dizolvată într-o curgere de imagini, iar continuitatea 
temporală şi obiectivitatea cauzală sunt înlocuite de o unitate interioară ce trece dincolo de spaŃiu şi 
timp. Singura raportare la realitate a protagonistului Shimamura se face doar prin simŃul percepŃiei 
(kankaku), aceasta fiind unica sursă de informare asupra realităŃii. InsistenŃa asupra percepŃiei 
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senzoriale, în special a celei vizuale, şi consecinŃa directă de evitare a discursului raŃional şi a 
procesului intelectual [18] duc la interpretarea indirectă a evenimentul sau a trăsăturii personajului 
într-un moment particular, amintind de tehnica cinematografică a comentariului prin imagine. La 
Kawabata însă, acest comentariu nu este niciodată prea explicit sau definitiv, senzaŃia vizuală, 
imaginea, deschizând drumul înspre interpretarea unui sens complex. 

Una dintre metodele preferate ale lui Kawabata de a intra în relaŃie cu natura este oglinda 
[19], obiectul care în povestirea Luna în apă [Gessui, 1953] devine personajul liant între celelalte 
două, jucându-se magic cu distanŃele, fuzionând trecutul cu prezentul, devenind proba iubirii pentru 
soŃul bolnav, Ńintuit la pat, ce poate, cu ajutorul oglinzii, nu numai să-şi urmărească soŃia la muncile 
din grădină, dar şi luna reflectată în bazinul din curte. Asemănător, în romanul łara zăpezilor, 
oglinda este prezenŃa permanentă ce stabileşte legături interumane, apărând încă din primele rânduri 
ale romanului, când Shimamura observă ochii lui Yōko, fata „de o frumuseŃe rece” aşezată pe 
bancheta din faŃă, reflectaŃi în geamul trenului de noapte, ce-l ducea în Ńinutul zăpezilor: 

 
  „… în geam se răsfrângea profilul fetei aşezate în faŃa lui în compartiment. 

Întunericul de-afară, lumina electrică aprinsă în vagon transformaseră geamul într-o oglindă, 
dezvăluită numai atunci când, distrat, trăsese o linie prin aburul ce-l înceŃoşa.” [20] 

 
Iar fereastra aburită pare a fi cel mai bun tip de oglindă, întrucât nu numai că reflectă 

lucrurile, dar oferă şi diluarea realităŃii, datorită transparenŃei: 
 
„Lumina din compartiment era slabă, astfel că fereasta nu dobândea tăria unei oglinzi. Nu 

era propriu-zis reflectare ce vedea în ea. De aceea, privind-o îndelung, uită de persoanele din faŃa 
lui şi văzu doar chipul de fată plutind ca o nălucire în priveliştea de seară.” [21] 

 
Dar şi zăpada însăşi se transformă apoi în roman într-o vastă oglindă ce face posibilă 

interrelaŃionarea eroilor romanului cu scenele naturii din fundal: om şi natură sunt aduşi mai 
aproape, frumuseŃea devine tangibilă din când în când, ca, spre exemplu, în clipa în care obrajii roşii 
ai lui Komako, geisha cunoscută în staŃiunea termală cu ocazia primei vizite, şi părul ei negru 
contrastează cu albul zăpezii reflectate în oglindă. E oglinda de „dimineaŃă”, ce-i reaminteşte lui 
Shimamura de celalată faŃă, văzută în tren, în oglinda de „seară”:  

  
„În oglindă, albeaŃa zăpezii reflectate era orbitoare şi în mijlocul ei se răsfrângeau obrajii 

purpurii ai fetei. Toată imaginea era de o puritate neasemuită. Soarele începuse să urce, înteŃind în 
oglindă flăcările reci ale zăpezii, în timp ce lucirile vineŃii din părul ei băteau tot mai mult în 
negru.” [22]  

 
Oglinda devine, în felul acesta, un regulator de distanŃe ce ambiguizează dimensiunile 

spaŃiale ale lumii reale, combinând lucruri între ele, respectiv elemente aparŃinând sferei umane cu 
cele din lumea naturală, într-o manieră imposibilă în spaŃiul fizic [23]. SenzaŃia încercată este însă 
uneori pusă la îndoială de însăşi mintea protagonistului ca fiind iluzorie şi, drept urmare, cel mai 
adesea, relaŃia dintre adevăratul exterior şi senzaŃia interioară este puternic ambiguizată. Cadrul 
perceptual este configurat de im-presie şi ex-presie [24], aproape interschimbabile, cu graniŃa dintre 
obiectiv şi subiectiv puternic alterată. Lumea interioară a lui Shimamura devine tot mai 
ininteligibilă şi este greu de înŃeles de ce mintea sa asociază insectele moarte din cameră cu copiii 
lui aflaŃi în Tokyo: 

 
„Se uita lung la gâzele care mureau unele după altele în camera lui.  
Pe măsură ce toamna devenea mai rece, tot mai multe zăceau pe tatami.  
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O musculiŃă cu aripile înŃepenite cădea de pildă pe spate şi nu se mai ridica. O viespe se 
târa puŃin şi se prăbuşea, iar se mai târa puŃin şi din nou cădea. Anotimpul înainta şi ele piereau pe 
rând, cu toatele. Un lucru cât se poate de firesc. O moarte tăcută. Si totuşi, dacă le priveai de 
aproape, vedeai că se împotrivesc, că se luptă până în ultima clipă, zbătându-se cu antene şi 
picioruşe tremurătoare.  

Pentru o asemenea moarte măruntă, camera lui de opt rogojini era o scenă mult prea mare.  
Ridicând în mână câte o gâză moartă cu gândul să o arunce pe fereastră, Shimamura îşi 

amintea de copiii lui, rămaşi acasă.” [25]  
 
O experienŃă emoŃională şi o sensibilitate universală conectează emoŃia inconştientă (sau 

semiconştientă) cu un fenomen natural. Senzualist ce a trecut de propriile limite ale experienŃei 
viscerale senzoriale, Kawabata încearcă să găsească expresia tangibilă a ceea ce este intangibil şi 
invizibil. Imaginile apar ilogice, impresioniste şi asociative [26], servind modelul percepŃiei ca o 
imagine matrice la un nivel aristic, defavorizând în felul acesta compoziŃia. De altfel, toate teoriile 
estetice japoneze [27] refuză principiile unei construcŃii coerent logice şi reduc rolul intelectului în 
structura unei opere de artă la minimum, potrivit credinŃei că viaŃa omului este în mod esenŃial 
iraŃională, iar universul nu este nicidecum o construcŃie logică.  Până şi capitolele romanului, 
publicate ca texte independente în diverse reviste, între 1935 şi 1947, par că pot fi aranjate în 
maniera poemului renga (ʼversul înlănŃuit’): Yūgeshiki no kagami (Oglinda peisajului de seară), 
Shiroi asa no kagami (Oglinda dimineŃii albe), Monogatari (Poveste), Torō (Eforturi în van), Kaya 
no hana (Floarea de kaya), Hi no makura (Perna de foc), Temari uta (Cântecul mingii), Setchū kaji 
(Foc în zăpadă), Amanogawa (Calea Laptelui), dovadă de netăgăduit că romanul a însoŃit viaŃa 
scriitorului şi că textul narativ, nefiind construit într-un fel mecanicist, anorganic, s-a adaptat la 
ritmul vieŃii autorului său. 

Şi doar oglinda poate ajuta imaginaŃia să ia în stăpânire realitatea înconjurătoare, doar ea 
poate dizolva, conecta, filtra, absorbi, intensifica şi scoate la iveală contraste. Tărâmul visului şi al 
visării nu este dat, el se construieşte, cititorul putând participa activ la gestul creaŃiei. În partea a 
doua a romanului, imaginea oglinzii reapare doar ca o scurtă reminiscenŃă, înspre final, sinteză a 
întregii experienŃe petrecute de Shimamura în Ńara zăpezilor, accentuând ireconciliabila discrepanŃă 
[28] dintre un moment de o frumuseŃe atemporală „rece” şi profanul, „tragicul” timp al unei legături 
umane „calde”:  

 
„Îşi aminti iar de oglinda cu zăpezi trandafirii sub soarele de dimineaŃă. Întoarse ochii spre 

măsuŃa de toaletă. Acum se oglindeau în ea fulgi reci şi mari ca nişte flori, alunecând în vârtejuri 
albe în jurul chipului fetei. In mijlocul fulgilor mişcători era Komako, cu gulerul kimonoului 
desfăcut, frecându-şi gâtul cu un prosop umed.” [29] 

 
Shimamura se dovedeşte însă neputincios în încercarea de a „colabora” cu realitatea nudă. 

Spre sfârşitul părŃii întâi, imaginea lui Komako se dizolvă, pentru ca protagonistul principal să 
întâlnească, în partea a doua a romanului, cu ocazia celei de-a treia vizite, ultima şi cea mai lungă, o 
Komako devenită prezenŃă concretă, mult mai reală, cu corpul îngrăşat şi cu pielea ce avea altădată 
transluciditatea unui vierme de mătase schimbată în ceva diferit:  

 
„Pe ceafa ei pudrată din belşug se aşeză un roi de gâze mărunte, mai mici decât musculiŃele. 

Mureau una după alta, sau poate rămâneau numai nemişcate acolo, în timp ce el le privea atent. 
Gâtul îi era mai rotund şi mai împlinit decât anul trecut. Avea douăzeci de ani acum,  îi trecu prin 
minte lui Shimamura.” [30] 

 
Întâmplată toamna, anotimpul ce amestecă viaŃa şi moartea, drama lui Komako, „sacrificiul” 

ei sau „pedeapsa” ei, se consumă, sfârşind în lumea reală a lui Shimamura. Albul natural al zăpezii 
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şi albul artificial al pudrei de pe umerii lui Komako fac însă loc nostalgiei în sufletul orăşeanului 
după un timp al frumuseŃii ieşite din timp, un timp fără timp: „White is the cleanest of colors, it 
contains in itself all the other colors.” [31].      

Dar, cu cât Komako devine mai reală, cu atât favorizează apariŃia unui gol în sufletul lui 
Shimamura, neîncrezător în trăinicia sentimentelor omeneşti. Acesta devine tot mai pasiv, iar 
mişcările sale între cele două locuri: Tokyo şi Echigo, între el şi cele două femei (Komako şi Yōko) 
şi între el, prezenŃă reală, şi el însuşi, visătorul incurabil, se opresc parcă în scena incediului final, 
când priveşte spasmul lui Yōko produs în urma căzăturii din clădirea care arde: 

 
„Aşa se petrecuseră lucrurile. Plutise parcă în aer. Shimamura avu o tresărire, dar nu simŃi 

nici primejdie, nici panică. Era ca o nălucă din altă lume, cu totul ireală. Trupul rigid se îndoi apoi 
în aer, căpătând un fel de moliciune de păpuşă, o lipsă de împotrivire ca a unui obiect aruncat. Arăta 
ca o plăsmuire în care viaŃa şi moartea se opriseră deodată. (…) Trupul lui Yōko se chirci într-un 
spasm, lovindu-se de pământ. (…) Când văzu convulsia trupului îl trecură fiori reci până în vârful 
picioarelor. Îl copleşi deodată o durere nelămurită şi inima începu să-i bată cu putere. (…) Cu toată 
izbitura pe pământul tare, trupul n-avu nici o mişcare în afară de spasmul acela scurt. Shimamura nu 
se putu gândi la moarte, simŃi doar că în ea viaŃa se schimbă în altceva.” [32] 

 
Pe măsură ce Komako devine tot mai concretă şi reală, afirmând statutul unei realităŃi 

aproape opresive, Yōko, deşi foarte aproape de real la începutul romanului, se rupe de acesta, 
îndepărtându-se tot mai mult, până la a intra în moarte. Yōko are totuşi prea puŃin dintr-o realitate 
fizică [33], semnalmentele ei concrete reducându-se doar la ochi ireali şi la o voce atât de frumoasă 
încât părea tristă: „Kanashii hodo utsukushii koe de atta.” [34]. De altfel, combinaŃia de kanji 
referitoare în text la vocea ei este kodama (ʼecou’), tradus literal prin ʼspiritul copacilor’, glasul ei 
părând să vibreze în Shimamura ca ecoul a „ceva venit din altă parte”: „Vocea ei dureros de 
frumoasă îi rămăsese în urechi. Din nou i se păru că-i aude ecoul întors din zăpezile munŃilor.” [35] 

ApariŃiile lui Yōko în roman sunt fulgurante, amintind parcă de o zână din poveste. Ea nu 
are trup, doar ochi, voce şi o faŃă impersonală, „de o simplitate nemişcată de mască”,  încât 
Shimamura pare să se întrebe mereu, chiar şi atunci când o aude cântând, dacă n-o văzuse de fapt în 
vis. Vocea ei e însă vocea morŃii care îmbrăŃişează viaŃa şi doar mireasa morŃii l-ar putea iniŃia pe 
Shimamura în tainele lumii veşnice. 

Scena incendiului din final va urma aceeaşi mişcare de intrare în real, iar căderea lui Yōko, 
fata atât de legată de moarte, aparent ireală, scoasă din timp, este desfăcută de mirajul visării care o 
lega de Shimamura prin Ńipătul lui Komako. Într-un sfârşit, cele două se întâlnesc: „Komako scoase 
un Ńipăt scurt şi-şi acoperi ochii cu mâinile. El, în schimb, continua să se uite într-acolo fără să 
clipească măcar.” [36]. Poate pentru ca să fie evidenŃiate trăsăturile celor două femei e nevoie de un 
Shimamura rece, ca ochiul unei camere de luat vederi, oglinda în permanentă mişcare, prin care s-ar 
putea lichefia realitatea crudă şi trece dincolo de bariera vieŃii şi morŃii, în starea de visare. 

 Capitolul penultim Foc în zăpadă, prin imaginea oximoronică, este cel înspre care converg 
toate celelalte imagini ale romanului, ca nişte imagini polifonice. Povestea se desfăşoară în jurul 
acestei imagini unificatoare [37] şi creşte în intensitate, în timp ce selecŃia celorlalte imagini este 
realizată foarte atent, urmând logica visului şi a subconştientului, pentru a transforma romanul łara 
zăpezilor într-un text coerent. Această spaŃială mişcare a lui Shimamura între Echigo şi Tokyo pare 
făcută să afecteze până şi dimensiunea temporală. Shimamura vizitează Ńara zăpezilor de trei ori: 
vara devreme, iarna devreme şi toamna prelungită în iarnă. Structura romanului nu respectă însă 
cronologia vizitelor, cea de la începutul iernii constituind începutul naraŃiunii, când, prin tehnica 
flash-back-ului [38], este relatată prima vizită în această staŃiune montană, ocazie cu care 
Shimamura o cunoaşte pe Komako, iar vizita acestuia petrecută toamna şi prelungită până la 
începutul iernii va încheia naraŃiunea. În felul acesta, nu numai că este spartă linearitatea temporală, 
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prin nerespectarea ordinii cronologice a anotimpurilor, dar şi realitatea oximoronică a vieŃii şi morŃii 
îşi poate face apariŃia prin incendiul proiectat pe fundalul zăpezii.  

Romanul łara zăpezilor debutează cu o scenă ce-l aduce în prim-plan pe protagonistul 
principal Shimamura şi imaginea reflectată a fetei (Yōko) aşezate pe bancheta din faŃă în fereasta 
trenului. Următoarea scenă face loc amintirii fetei (Komako) înspre care se îndreaptă Shimamura, 
prin intermediul arătătorului de la mână, pentru ca, în final, secvenŃa scenică să se încheie cu 
suprapunerea imaginilor, când, cu ajutorul oglinzii create de geamul aburit din tren, imaginea 
reflectată a prezentului se suprapune peste trecutul amintirii: 

 
„Shimamura se juca plictisit cu arătătorul mâinii stângi, mişcându-l încolo şi încoace. Îşi 

dădu seama că singur degetul acesta îi aduce  în minte, caldă şi apropiată, imaginea femeii înspre 
care călătorea. Pe ea o uitase şi amintirea i se împăienjenea de câte ori încerca s-o recheme. Numai 
degetul părea că păstrează atingerea pielii ei. Shimamura avea senzaŃia ciudată că degetul îl 
ademeneşte spre femeia îndepărtată. Îl duse la nas, vrând parcă să simtă din nou parfumul trupului 
ei şi, distrat, trase cu el o linie pe geam. În clipa următoare îşi înghiŃi un strigăt de uimire : pe locul 
atins de degetul lui plutea desluşit un ochi ireal de femeie. Reveni brusc din visarea care îl dusese 
departe : în geam se răsfrângea profilul fetei aşezate în faŃa lui în compartiment.” [39]  

 
 Oglinda, una aparent obiectivă, distanŃată de privitor, şi o alta puternic subiectivă, legată de 

propriile amintiri, ajung să se suprapună, cum se va întâmpla şi în capitolul de final, când timpul 
trecut se va conecta cu timpul prezent, pentru a fi, în final, abolit.  Ieşirea din timp nu alterează însă 
nici timpul spaŃiului material, real, şi nici cel al lumii ireale, a visului. Cele două axe temporale sunt 
un continuum în roman, spart doar în final, când, pe secvenŃa incendiului de la magazia de viermi 
de mătase, Shimamura contemplă Calea Laptelui (Amanogawa) şi timpul se sustrage temporalităŃii: 

  
„Îşi ridică şi el ochii în sus şi nu-şi putu opri un strigăt de uimire. Îl izbi senzaŃia că e purtat 

pe sus şi trupul lui pluteşte în mijlocul puzderiei de stele. Calea Laptelui îl absorbea în imensitatea 
ei luminoasă. Era oare acelaşi fluviu scânteietor care i se arătase rătăcitorului Bashō deasupra 
oceanului înspumat? Calea cerului se revărsa nudă spre pământ, într-o îmbrăŃişare uriaşă. Era, în 
căderea ei, ameŃitoare ca o dorinŃă înfricoşată. Lui Shimamura i se păru că propria lui umbră, 
măruntă şi neînsemnată, e proiectată în nesfârşirea copleşitoare a Căii Laptelui, în care luceau nu 
numai stelele, una câte una, ci pe alocuri se desfăcea în scântei argintii chiar vălul alb nebulos dintre 
ele; atât era de limpede noaptea. Adâncimea ei fără fund îi fascina privirile.” [40]  

 
După cum o sugerează referinŃa intertextuală la Matsuo Bashō (1644-1694), scriitorul 

japonez pare să fi scris ultimul capitol al romanului cu haiku-ul poetului rătăcitor în minte: Araumi 
ya/ Sado ni yokotau, / Amanogawa (ʼMarea zbuciumată/ Și, până la insula Sado,/ Calea laptelui ʼ) 
[41]. De aceea, poate, în opera lui Yasunari Kawabata, de o modestie şi o silenŃiozitate profund 
orientale, precumpăneşte un lirism misterios, ce-şi are rădăcinile tocmai în formula poetică haiku, 
poemul japonez din şaptesprezece silabe, care-a format ochiul prozatorului şi l-a învăŃat pe maestru 
înalta ştiinŃă a concentrării imaginii în detaliu, în fragment, amintind că între oameni şi lucruri 
există, trebuie să existe o coordonare, o sincronizare a trăirilor, o modelare reciprocă, numită de 
estetica japoneză mono no aware (lit. ʼmişcarea inimii înspre lucruri’). Ceea ce-l înconjoară poate 
naşte în om o emoŃie, o tulburare, trezindu-i, uneori, conştiinŃa trecerii ireversibile prin lume a tot, 
fie el lucru sau sentiment. Rămâne doar resemnarea în faŃa Absolutului, care, potrivit credinŃei 
shinto, îşi urmează etern lucrarea [42]. Pe universul întreg pune stăpânire o anumită tristeŃe a 
lucrurilor, un sentiment de melancolie, o sugestie de solitudine resemnată, iar arta este chemată să o 
dezvăluie vag şi să o dezlege parŃial.  

Tăcerea Căii Laptelui suspendă antinomia dintre real şi etern, dintre timpul prezent şi timpul 
fără timp, eternitatea de care omul a fost rupt prin existenŃa primită, acel Unu de care fiinŃa umană a 
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fost tragic separată prin plăcerile lumii ce i-au fost date împreună cu durerea de a fi. E în această 
întâlnire a lui Shimamura, călătorul între Echigo şi Tokyo, între Komako şi Yōko, între real şi ireal, 
cu calea celestă aproape o experienŃă mistică [43] care apare situată undeva între senzualitatea 
delicată şi spiritualitate, ce nu e nici carnală, nici metafizică, sugerând în roman un fel de „transfer 
modern” al unei nostalgii a paradisului pierdut. 

Cufundarea lui Shimamura în Calea Laptelui implică parcă o depăşire a dualităŃii acestei 
lumi, a hiatusului dintre lumea realităŃii şi cea a intuiŃiei, dintre natură şi minte, dintre civilizaŃie şi 
instinctele primare omeneşti, dintre Ńinutul înzăpezit, cu băile sale termale, şi incendiul de sub Calea 
Laptelui, din final. Invocarea eternei dileme a spiritualităŃii japoneze a alegerii între senzualitate sau 
a fi în viaŃă şi atracŃia neantului pare să capete răspuns. Polii spaŃiali se pun în mişcare, iar poziŃia 
lor se relativizează [44]: Yōko o întâlneşte pe Komako, pământul îmbrăŃişează Calea Laptelui, focul 
se aprinde în zăpadă, incendiul contrastează cu întunericul nopŃii şi scânteile flăcărilor cu stelele. 
Fuziunea conştiinŃei/ minŃii, a eului şi a tot în „Unu” e aproape un moment extatic al revelării 
nevăzutului aflat dincolo de aparenŃele lumii, eliberarea de orice legături, observarea lucrurilor 
detaşat ca neant sau transparenŃă, lipsit de sensul tragic de la suprafaŃă. Dar starea de impasibilitate, 
înlăturarea tuturor gândurilor şi a ideilor, îndepărtarea de sine şi intrarea în lumea neantului, a 
nimicului, care nu e golul occidental, ci, mai degrabă, reversul, un spirit universal în care orice 
comunică liber cu orice, depăşind graniŃe fără limite [45], e manifestarea celui din urmă adevăr, aşa 
cum este el propus de către budismul Zen.  

Romanul łara zăpezilor sugerează, în cele din urmă, dificultatea căutării, adesea zadarnice, 
a purităŃii şi a frumuseŃii întâlnite în viaŃă, a frumosului artistic: 

 
„It is a novel with a religious theme, the theme, however, being expressed in terms more 

aesthetic, more sensual, and therefore in a more immediately appealing way than can be done by a 
sermon.”  [46] 
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Rezumat  

Globalizarea este un concept extins in zilele noastre si se refera la integrarea si 
interdependenta domeniului economic, social, cultural, tehnologic, politic si ecologic i activititatile 
locale. Limba engleza este limba intregii lumi astazi si procesul globalizarii i-a oferit mai multa 
putere si influenta asupra celorlalte limbi. In Europa centrala, precum si in cea mai mare parte a 
lumii, cunoasterea limbii engleze devine o aptitudine importanta a vietii moderne comparabila cu 
talentul de a conduce masina sau a folosi calculatorul. 

 
Abstract 

Globalization is an expanded concept of nowadays and refers to integration and 
interdependence of economic, social, cultural, technological, political and ecologic spheres across 
local activities. English is the language of the whole world today and the globalization process gave 
it more power and influence upon the other languages. In central Europe, as in much of the world, 
knowledge of English has become a basic skill of modern life comparable with the ability to drive a 
car or use a personal computer. 

  
Key words: globalization, international language, world, Europeanization, integration 
Cuvinte cheie: globalizare, limba internationala, lume, europenizare, integrare 

 
Globalization seems to be the main characteristic of the century in which we are living and 

the regionalisation tendencies are its consequences. Following the objective of accession to the 
European Union, Romania is nowadays in the process of substantially reforming its own 
organization system. The Europeanization process determines at the national level the adaptation of 
the processes, policies and institutions to the new practices, norms, rules and procedures that are the 
result of the European system of governance. The present socio-political and economical context is 
governed by an increasing tendency towards integration – which is considered to be taking place 
along two tracks: through the pooling of sovereignties by formulating a common policy at the 
intergovernmental/confederal level and through the transfer of competences to the supranational 
Community institutions1 and which can also be understood as a common solving of a series of 
problems specific to the European nations2, and more than that, towards globalization (which refers 
to the increase of the interactions at a global level, an increased interdependence at economical, 
social, technological, cultural, political, ecological level) especially in economy, but also in other 
domains, including language, everything being interconnected and each action creating 
interdependences. On the other hand, there is another tendency, towards a political crumbling and 
an invasion of nationalisms, which may lead to the idea that the national identity loses ground.  

Globalization refers to the expanding connectivity, integration, and interdependence of 
economic, social, technological, cultural, political, and ecological spheres across local activities. In 
an increasingly globalized society, empowered individuals communicate across cultural and 
national boundaries as citizens of the world. They have access to new technologies that afford them 
unprecedented ways to reinterpret, appropriate, contest, and negotiate mass distributed texts in 
multiple forms. These global interactions force a heightened sensitivity to audiences with different 
interpretive positions, and necessitate an examination of underlying cultural assumptions and beliefs 
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that frame intercultural communications. As English educators, our goal is to equip students with 
knowledge of global literacy and the critical awareness of how globalization defines and positions 
their languages, symbols, identities, communities, and futures. Consequently, English educators and 
teachers of English need to envision the subject of English within the contexts of global mass 
mediation, multimodal communications (i.e., communication which employs multiple modes of 
expression), migratory populations, and transnational economies. 

Globalization arises through a confluence of mass mediated symbols, words, images, 
sounds, objects, or activities. While "mass" refers to the recurring and expanding distribution of 
these material signs in human interactions beyond a local social context, "mediated" refers to the 
meanings produced when a sign is used to represent, or signify, a meaning for something other than 
itself. A rose in the garden, in a box with eleven others, pinned to clothing, white, red, or yellow, all 
stand for something other than the flower itself, and stand for different things depending on the 
social context or frame of reference. But, when one of these meanings becomes mediated over and 
over again in human interactions, through many different multimodal signs3, in many different 
audiences geographically dispersed, the mass mediated sign constructs globalized meanings and 
frames of reference. Globally, no sign mediates a single stable transcendent meaning. The 
relationship between a sign, its meaning, and its frame of reference in any moment of mediation is 
mutually constructive. However, communities do attempt to conventionalize the mediation of a sign 
in order to establish and maintain desired positions and relationships within a social context, such as 
the family, the classroom, workplace, political party, nation, academic society, or transnational 
economy. Debates about the "right" meaning of a sign, and attempts to carefully construct messages 
to influence sign meanings, and their framing beliefs and values, are commonplace. Global news 
organizations are nonstop re-presentations of sign interpretations and debates, and unfortunately, 
the debates rarely articulate the values and beliefs of the underlying ideologies that differentially 
frame the contested signs. Even if the news organization claims objectivity, no framing is value 
neutral. Central to the concerns of globalization in English education are differing interpretations, 
contesting ideologies, and struggles between frames for meaning. The importance of tennis shoes 
and their global production and distribution exemplify how a sign's value can be embraced so 
extensively, yet at the same time represent the abuses of capitalism from other frameworks. In mass 
mediation, a sign and its meanings can change the underlying values and beliefs of a frame just as a 
frame can mediate the sign with alternate meanings. Both are omnipresent in our globalized 
multimodal lives, and both demand critical inquiry through the English language arts curriculum. 
Part of this critical inquiry involves the global phenomenon of mass migration.  Globalization 
involves the shifting of populations across domestic and international lines as a result of the 
intensifying economic, social, and cultural exchanges within different societies.  

The globalization process makes different domains suffer a series of changes, but as far as 
language is concerned the influence of this process is not so evident in a short time. For example, at 
the moment, the EU official languages are all the official languages of the EU countries and 
therefore all the decisions of the European institutions are translated in all the official languages and 
during the sessions of the European Parliament and of the European Council a professional service 
of simultaneous translation in every language is provided. Outside the formal meetings the 
communication is more flexible, the most frequently used languages being English, French and 
German.  

People need to communicate, to express and share their ideas with others, and, 
consequently, as no one is able to know all the languages spoken in the world, a global language 
had to play the role of communication language, and this is English, considered the global lingua 
franca (i.e. a language of wider communication among people whose mother tongue may be quite 
different) of modern era, being spoken across the planet either as the first language, or as the second 
official language in some countries, or it is only thought in schools in order to make people able to 
communicate4. Another popular approach to English as a first, second and foreign language is the 
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one called the “circles” of English: the inner, the outer and the expanding circles5. Most people 
speak lingua franca as their second language, not their first, which means that their mother tongue is 
not usually endangered, although it may be influenced without losing the national linguistic 
identity. Unification of communication, technological development and travel has had a great 
impact on just about all languages, and the globalization process deepens this impact. 

On the one hand, English as an international communication language influences most of the 
languages, and on the other hand, all of the improved ways of traveling and communication have 
been and continue to be standardizing influences on the English language. Contemporary English is 
characterized by two major features: internationalization and diversification. The 
internationalization of English entails the diversification of English. 

As English is a widely spread language in the entire world, it is considered the dominant 
international language in communication, science, business, aerial and maritime communications, 
diplomacy, entertainment etc., a language that is absorbing aspects of cultures worldwide as it 
continues to grow. In order to ease the international use, basic English (especially American 
English) is simplified. Therefore, we can find restricted vocabularies for communication in specific 
areas: seaspeak, airspeak, policespeak, tunnelspeak etc., which means diverse ways of speaking 
English6. 

The changes which have been taking place throughout the evolution of the English language 
are due both to its internal laws of development, and to some external factors which occur in the 
globalisation context. As a result of internationalization, English is penetrated by words coming 
from other languages: leitmotif, hamburger, frankfurter, strudel (from German), cognac, saloon, 
motif, shock, garage prestige, resume (from French), tornado, guitar, alligator, mosquito, cannibal 
(from Spanish), motto, piano, opera, umbrella, violin, fresco, balcony (from Italian), vodka, icon, 
perestroika (from Russian) etc. The tendency of the English language to borrow extensively can be 
traced during the centuries. Thus, one can confidently claim that borrowing is one of the most 
productive sources of enrichment of the English vocabulary. 

Over the past two or three decades, English has come to occupy a singular position among 
languages. English has become the lingua franca of the global network. English is the “protocol” for 
oral and written communication across national frontiers. 

As English has moved toward 'paramountcy', the status of the other principal languages has 
changed. Even though they are spoken by more people today than ever before, they have been 
demoted, degraded in relation to English. Today, French, Spanish, Arabic, German, Russian, etc., 
more or less have the status of regional languages, national languages that can be used beyond their 
national frontiers. But, they are losing their currency as the language of international 
communication, formal and informal: both in political and commercial contexts and in intercultural 
exchanges, as bridges between people who cross cultural frontiers or who like to enrich their lives 
with media products from abroad7. 

Conclusions 
In conclusion we may say that there is nothing new in the fact that English is the language of 

the world today and that the globalization process gave it more power and influence upon the other 
languages. A certain system evolved based on English as an international language which would be 
hard to remove, at least not in the close future and at least not in this globalization process. Thus, 
globalization and the predominance of English at the expense of other languages is nothing new. It 
is rather a question of a radicalization and acceleration of a centuries-long trend, in which local 
varieties of language die out, and more universal varieties survive. 
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Abstract 

A common language is an old dream of mankind, which disappeared. The need for a lingua 
franca in a globalized age, where distance is coming continuously, is obvious. English language 
knowledge exploded today, and this expansion raises specific issues such as risk of extinction of 
languages (there are discrepancies between central and peripherial languages, to the detriment of 
the latter). 
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Introduction 
Quand les hommes  ont commencé a construire la ville et la tour Babel, tous parlaient la 

même langue. 
Dieu a consideré la construction d’une tour jusqu’au ciel comme un défi. Et a suivi la 

punition: „l’enchevêtrement des langues”. 
De ce moment là, les sommes cherchent continuel la langue perdue: la langue commune. 
Chercher la Lingua Franca 
La globalisation suppose une réduction des distances, une mobilité élevereuse et ça implique 

un besoin de communication. 
Les anglais utilisent les termes globalisation ou globalization: „the process by which 

businesses or other organisations start operating on a global sale” [1]. 
Surtout, les français préfèrent le terme mondialisations celui de globalisation: „1. Fait de 

devenir mondial, de se mondialiser. 2. ÉCON. Tendance des entreprises multinationales à concevoir 
des stratégies à l’échelle planétaire,conduisant à la mise en place d’un marché mondial unifié”. [2] 

À mon avis, la motivation de cette option est lunguistique, grâce à sa étymologie: le latin 
mundus, „qui vient probablement du nom d’une déesse étrusque, Munthu, préposée à la décoration, 
à l’ornamentation, à la parure. C’est ce nom qui à d’abord désigné la cassette ou le coffret dans 
lequel la future mariée apportait son trousseau. Passant du contenant au contenu, le terme en est 
venu à désigner les objets de toilette, les ornaments, parures et bijoux féminins. Il désigne 
également l’univers, le ciel, mais aussi le globe terrestre, ou encore la terre habitée”. [3]  

En tous cas, le besoin de communication produit des effets sur la langue des hommes. Un 
fait apparaît comme une nécessité: la lingua franca. [4] Lingua franca latine désigner un langage 
commun, communication, langue de l'administration, officiels, etc documents; compte tenu de la 
structure de nombreux ethnique et multiculturel de l'empire romain, cette fonction était remplie par 
le latin. [5] 

Mais ce besoin n’est pas nouveau.  
Ainsi, comme écrit Louis-Jean Calvet [6], un ouvrage publié en 1724, General History of 

the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates, aujourd’hui attribué a Daniel Defoe, 
contient „une présentation de la figure de Lewis et un long exposé de «l’histoire du capitaine 
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Misson et de son équipage. [...] Fort doué pour les langues, il en parlait plusieurs: indien mosquill, 
français, espagnol et anglais. Je mentionne celle-ci, car on ne sait jamais s’il était anglais ou 
français: ses origines demeurent inconnus»”.  

Lewis est un polyglotte, mais c’est Mission celui qui nous interesse:  „Voulant lutter contre 
le racisme et les préjugés, considérent que les différents langues étaient à l’origine de la division 
entre les hommes, Mission aurait alors tenté de créer une seule langue à partir de la multiplicité des 
langues en présence, comme pour remonter aux temps prébabéliques: «on entreprit de mêler les 
diverses langues pour n’en avoir plus qu’une seule»”. [7] 

Gilles Laponge [8] présente Mission en ces termes: „Son instinct ne le trompe pas. Si 
l’apparition des langues séparées est bien une suite du péché originel, il convient alors de remonter 
en deça de la tour de Babel, jusq’en ces êges où la nature se laissait lire comme un livre sur lequel le 
doigt de Dieu avait imposé ses signatures. Mission sait bien que cette lecture innocente du monde 
est perdue comme est ternie la transparence des âmes. Des moins peut-on faire effort en direction de 
l’unité perdue en recréant un language synthétique: Mission invente un esperanto des tropiques, un 
volapuck pirate”.  

Mission fait partie d’une mythologie consacrée aux pirates et nous ne sommes pas certains 
sur sa existence. Mais voilà: on peut trouver la question d’une langue franca même chez les pirates. 

Dans Moyen Âge, comme le dit Paul-Augustin Deproost [9], il y a „une langue sans peuple 
et sans frontière”: la langue latine.  Surtout, on existe une frontière: les hommes simples. C’est 
impossible pour ceux-ci d’apprendre la langue latine. 

André Rousseau [10] parle sur les philosophes rationalistes (Fr. Bacon, R. Descartes et G.W. 
Leibnitz) qui proposent dès le début du XVII-e siècle „d’établir des langues rationnelles, c’est-à-
dire fondé sur la raison. [...] Plus tard, dans l’enthousiasme et l’idéalisme de l’époque 
révolutionnaire, on a pensé effacer des différences et les inégalités on proposant aux hommes une 
même langue universaille: dans cet esprit, Delomel présenta en 1795 à l’Assemblée Ntionale un 
Projet d’une langue universelle.” 

Plus récent, nous rappelons ici la langue esperanto. L'espéranto (qui espère) est la langue la 
plus populaire artificielle. Code ISO 639 de l'espéranto est une eo ou epo. Langue a été lancé en 
1887 par Ludovic Lazar Zamenhof (1859 à 1917) après plus de 10 années de travail, pour servir de 
langue auxiliaire internationale, langue seconde pour chacune. Le premier dictionnaire d'espéranto 
pour les locuteurs de langue roumaine paru en 1889. En 1887, à Varsovie est le premier livre sur 
l'espéranto, intitulé Международный язык. Предисловіе полный ученикъ. Por Rusoj. Варшава. 
Типо-Литографія Х. Келтера, ул. Новолипъе N º 11. 1887 (La langue internationale. En russe. 
Varsovie. Typo-Lithographie H. Kelmera, rue Novolinije N º 11. 1887 ). Comme auteur, est indiqué 
Дръ Эсперанто (Dr. Esperanto). [11] 

En présent, conséqance de l’expansion d’anglais, on parle sur plurilinguisme et 
multilinguisme comme une alternative de conserver les identitées culturale. Conformèment à 
Dominique Wolton [12], „la mondialisation symbolise à la fois la fin des distances physiques et la 
prise de conscience de l’mportance considérable des distances culturales. Organiser la cohabitation 
culturelle est une condition de la paix. Plus le monde est petit sur le plan technique et économique, 
plus il est nationalisé et standardisé, plus les differences culturelles sont importantes à préserver et à 
developper”. Mais, dans le même temps, comment avait remarqué Henri Boyer [13], „la 
coexistence de deux ou plusieurs langues en un même lieu n’est jamais vraiment égalitaire”. 

La mondialisation  mette en évidence la discrépance existente entre les langues du monde. 
Après le numéro des habitants, les premiers trois langues sont chinois, anglais, hindi. Après les pays 
dans lequeles elles sont langue officielle: anglais (45 pays), français (30 pays), arabe (25 pays). [14] 

Ainsi, il y a des langues centrales et des langues périphériques. 
Confermèment à Louis - Jean Calvet  [15] (et avec cette distinction nous sommes d’accord: 

les langues ne peut pas être égales, entres celles-ci sont de rapports différents) sont deux types de 
diversités: 
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• „diversité horizontale, qui concerne des langues de même niveau dans le modèle (des 
langues super-centrales) et cela pourrait s’apparenter à une sorte de Yalta linguistique; 

• diversité verticale, des rapports entre ces langues et celles qui gravitent autour d’elles 
(les langues centrales ou périphériques).” 

Une langue franca fait partie, bien sûr, de la catégorie de langues centrales. Aujourd’hui, la 
plus commune lingua franca en monde c’est l’anglais, suivi par la langue français. [16] Mais 
l’anglais avance même dans le territoire de la langue français. 

L’affirmation suivante du Loui-Jean Calvet est vraie: „C’est-à-dire que la loi du marché, 
dont nous avons dit qu’elle était la base de la mondialisation, impose la langue hypercentrale, 
l’anglais, comme valeur absolue, et que, face à cette loi, on distingue un mouvement ambigu 
d’acceptation / refus.” [17] La loi du marché suppose une demande et une offre. Et, sans doute, un 
prix. 

À propos de developpement de l’anglais, Harro Stammerjohann [18]  rélève trois aspects: 
1. que la fortune de l’anglais ne date pas d’hier, mais à commencement de l’expansion 

coloniale; 
2.  qu’elle est due à plus d’un facteur; un exemple de Flaitz J. [19]: „des étudiants suisses 

ont trouvé l’anglais, par rapport au français, espagnol, allemand suisse, italien et haute allemand, 
particulièrement utile, praique et important, ils l’ont trouvé «chouette» et facile à apprendre”; 

3. que la fortune de l’anglais n’est pas la fin du monde non-anglophone. Il n’y a aucune 
raison de croire que la progression de l’anglais s’arrêtera. Par exemple, quand les crises du pétrole 
débutèrera, il y en avaient qui pensaient qu’il fallait commencer à apprendre l’arabe, et par contre, 
ce sont les Arabes qui ont appri l’anglais. D’abord, cela ne signifie pas la fin des autres langues 
tante que celle-ci continuent à se répandre. 

Surtout, les prévisions sont sombres. Claude Hagège [20] prévoit „qu’avant un démi-siècle, 
les autres langues européennes (les langues périphériques, n.n.) se seront, sinon étaints, tout au 
moins provincialisées”.  

Michel Francard [21] soutient: „La lingua franca est le sésame indispensable pour acceder 
au «rez-de-chausée»”. Elle sera le fondement du développement de la société humaine en tous les 
domaines. 

Le risque de disparition des langues européennes existe. Mais une langue ne peut pas durée 
pour toujours.  

Il y a beaucoups des exemples en l’histoire: la langue latine, hittite, sumérienne, 
babylonienne etc. 

Conclusions 
Une langue commune est un rêve de l'humanité qui se perd dans les brumes de l'histoire.  
On vit actuellement des temps agités. Le moment de la transformation profonde à tous les 

niveaux, y compris celles linguistique.  
Dans une économie de marché tout coûte.  

Développement de la science, de la technologie et de l'économie entraînent une langue, un 
trésor particulier. Naturellement, il appartient à la langue anglaise. Le maintien du trésor, avec tout 
ce qu'il  implique (par exemple, la création d'une base de données qui sera continuellement 
améliorée du trésor) demande des coûts .  

 Aussi, le monde est en perpétuel mouvement et transformation.  
Les personnes voyageant dans d'autres pays à des fins diverses: voyages, études, à la 

recherche d'emplois etc. 
Pour être en mesure de répondre à des besoins de connaître une autre langue.  
Actuellement, si vous faites affaire avec le capitaine anglais partout. 
Pour ces raisons, nous estimons que l'invasion anglaise ne peut pas être arrêté. 

Ainsi, nous admettons que, dans quelque temps, l'anglais sera devenu une langue commune 
de l'humanité tout entière. 
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Mais notre question est: qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les gens vont commencer à 
construire une nouvelle tour de Babel? Et si la réponse est oui, Dieu va punir encore une fois 
l'immense orgueil humain? 
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Abstract  

The ethical debate is a very opportune debate in our times, when a new system of values is 
challenging our world. The traditional standards of a democratic process for a democratic world 
are now facing new cultures and new values. In this era of globalization everything is undergoing a 
continuous process of transformation. Values shared before are not available any more. Rules 
accepted in the past are compelled to be changed.  

  If we want to live in a world where democratic principles are applied with no discrimination 
and if we want to have better and ethical rules and values, we should understand people’s 
expectations towards good and right, properly. If we are talking about minorities, about 
fundamental rights and about no discrimination, we should redesign our world in a new global 
ethical way. 

 
Key words: moral rules, moral values, fundamental rights, globalization era. 
Cuvinte cheie: norme morale, valori morale, drepturi fundamental, era globalizării. 

 
Politics and governing cannot be appreciated just in terms of efficiency and rationality, but 

are judged in terms of honesty, abiding of fundamental freedoms and human rights, of equality etc. 
This moral dimension sums up the system of norms, beliefs, values shared by a certain society in a 
given moment of its evolution and in the extent to which these are reflected, or not, within the 
political process. Definitely, the moral dimension of the political process manifests evaluations of 
the moral or immoral type; ethical or non-ethical. A certain governmental decision or a certain 
political view can be considered moral or can be labeled as immoral; both will always be imbued 
with morality. And, as long as the political process invariably implies a moral dimension, it is very 
important to observe the way in which the citizens relate themselves to this dimension. It is very 
important how they perceive it, how they perceive themselves in view of that dimension, which is 
the position they stand on as part of the political process and how they see the morality in which 
they can interact and influence that certain dimension. It is very important to mention that the 
reference is made to the democratic systems, more specifically what Popper[1] referred to as open 
societies, those that stimulate and liberate the creative potencies of the human being. Because the 
relation between the perception, expectancies and the final results of the democratic process, 
namely the public policies implemented through the public administration, is able to quantify 
positively or negatively the moral dimension of the political process in a democratic country. When 
the citizens feel that they are a part of the democratic process, they will experience the feeling that 
they can influence the process, implicitly they will acknowledge the fact that, one way or another 
they are responsible for the moral dimension of that certain process, more specifically that morality 
or immorality associated to politics also depend on the status of their civic conduct. 

Political power must be permeable and receptive to the social will and the call to morality in 
politics is a call to certain standards of conduct, to an impartial judgement. Ethics can demand from 
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political leaders to adopt certain behaviors which at first glance may seem paradoxical, however 
these behaviors can be justified through the pre-eminence of the common good. Such an example is 
the behavior of the British authorities during the Second World War in the case of Coventry, when 
the lives of that town’s citizens were sacrificed for a greater cause, namely, the winning of the war 
against Nazi Germany. 

Even if today …we are platonic perfectionists in according the medals at the Olympic 
Games, utilitarianists when we select wounded people during war time, Locke’s followers when we 
claim our rights regarding propriety, Christians by idealizing charity, compassion and Kant’s 
followers by claiming our personal freedom[2], and we should not be surprised by the conceptual 
conflict, there should be a common set of moral standards governing politics. Among these 
common standards we can find: honesty, the respect for public interest, responsibility, abiding the 
fundamental rights.  

1. Moral Rules 
A rule is a pattern for action which should be applied in certain circumstances[3], 

providing an ideal way of action.  Moral rules provide patterns of human perfection, unlike judicial 
rules, which states obligations. Although moral rules claim a rational choice, their role is to guide 
and shape human conducts in order to encourage the practice of those qualities able to uplift human 
beings. In other words, rules are means of moral values’ appropriation and practice. 

Even if the application of one rule in a large period of time sets the formation of some 
habits, the normative pattern should be appropriate in a rational way. The rule shapes the individual 
conduct but their signification is supra-individual. Norms are important as social pattern of conduct, 
appropriate and respected by a large number of people.  

The word rule defines a set of obligations compelling individual conduct, norms which are 
part of the cultural system an individual pertains to. Individuals are taught by society not to break 
the rules under the force of sanction. Rules are expressed as obligations (love your brother!) or as 
interdictions (do not lie!). Assuming that each member of the open society appropriates the system 
of rules shared by that society, it means that set of rules function as a filter for his decision 
regarding future actions. This argument states that individual is zoon politikon, in other words, an 
individual can fulfill his existence only by living among his fellow human beings in a well 
organized system. Each individual should create his own method of appropriating rules. This mental 
mechanism, which makes possible the process of appropriating rules, is called conscience[4]. The 
process of appropriating rules is a cognitive process, described in two phases:  

• a process of appropriating the representation of a rule 
• a process of adapting the decision to the rule 
So, the process of appropriating the rules is: 
• a process of appropriating the conjectural rules which guide and shape the human 

conduct in specific situations (it is not good to lie, therefore i shall not lie to my bussines patener); 
• a process of applying the generale rule, used as a constraint in the decision making 

process (i shall not lie to my partener because the society i am living in does not tolerate lies). 
The rule is addressed to an individual free to decide whether to adopt it or not, free to decide 

whether to do something or not, not forcing him to do something specific, but determining the free 
agent to appropriate a pattern of conduct because that pattern is shared as a social basis for action. 
As patterns for action, rules wish to shape conducts such as to be predictable and to provide 
guidance for actions so people can live together in harmony. Their main function is a social one. 
Summing up, a rule is a pattern of conduct with a supra-individual validity, having as main function 
a social one.  

  Moral rules differ from tradition and custom because moral rules are founded on the 
individual’s freedom of choosing one pattern of conduct, while traditions and customs are imposed 
on him. Customs are imposed not by persuasion but by imitation and conformity[5], determined by 
the willingness of the community to protect its spirituality. Customs differ from one historical time 
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to another and from one society to another, proving their total relativity and manifesting themselves 
in order to protect the spirit of the community. If moral rules are rationally argued, customs are 
imposed by the authority of the tradition. Who could argue that black would be a more appropriate 
color for mourning than white? So, if customs are particular, moral rules have a claim to 
universality and their morality is based upon people’s willingness to try and rise above the imitation 
and conformity imposed by tradition. 

  Moral rules differ from religious rules in more than one way. First of all, we can talk about 
the authority with which they impose themselves. The authority of the religious rules is one exterior 
to the individual, whether we’re talking about God, Buda, Allah, etc. From a religious point of 
view, one individual is abstaining himself from taking something he doesn’t own because his own 
divinity commands him to do so and not because of a rational will. Secondly, the subject of a 
religious rule is the believer, not the rational agent. A catholic never divorces because his religion 
forbids him to do that, while rational agent will end a marriage which makes him and other persons 
involved in that marriage suffer. Last but not the least, religious sanctions and rewards take place in 
afterlife, while moral sanctions and rewards are gained in this life.  

  Moral rules are not synonymous with legal rules (legal rules meaning the totality of legal 
prescriptions contained by a law system). Again, the authority with which legal rules impose 
themselves is one exterior to the individual, this time, an administrative authority. One abstains 
himself from stealing something he doesn’t posses not because he is afraid of the negative general 
opinion, but because he is afraid of the legal punishment. The legal rules’ subject is always 
circumscribed into the limits of some territory or some group. Spouses will always follow family 
legislation, drivers will always follow traffic legislation. And all these dispositions are included in 
the legal system of one specific country or a federation. Moral rules do not address themselves to a 
special group, but they are universally applied. Not abusing his family, as a moral rule, is an 
interdiction universally applied, whether the husband is under the jurisdiction of one system of law 
or another. Another difference consists in the fact that legal rules prescribe only penalties, while 
moral rules prescribe penalties and rewards as well.  

  Legal rules are subject themselves to a moral judgements. Some legal rules call for certain 
changes within societies and they impose patterns of conduct which are to be emulated in the future. 
It is the case of societies which deny some of the minorities their rights and where legal rules are 
able to prescribe the preservation of those specific rights and to create a precedent in that case (ex. 
affirmative policies, regarding African-American population, from the second half of the 20th 
Century). In other situations, some legal rules are completely immoral. Another example is the 
African-American slavery case, a situation prescribed by laws which was eradicated under the 
social moral progress pressure.  

In a democratic society, living by the letter of the law is a very important moral value. Some 
laws can seem to be anachronic and obsolete and it is a public duty to call for their change. 
Dynamic societies, always connected to their ever changing surroundings, always ready to change 
themselves, are the societies where morality is respected at a social level and a legal level as well. 
The legal rules’ role is to provide a minimum of sociability, while on the contrary the moral rules’ 
role is to provide a maximum of sociability[6].  

2. Moral Values 
Values are attributes associated with persons, facts, things, worthy of respect and 

appreciation. Moral values designate types of social preferential, rational, volitional and emotional 
reference (not individual) to real life, in order to create ideals and evaluative criteria able to 
maintain and direct unity and order necessary for living together[7]. Values influence and shape 
day to day life and collective actions, being a presence which cannot be ignored and compelling 
attitudes and actions such as to follow some ideal order. Using conceptual schemes as generosity-
selfishness, honesty-hypocrisy, modesty-vanity we can define what is valuable and what is not 
valuable. Good has a special place in these schemes, by good or belonging to good being 
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understood those actions, events with positive effects: they fulfill necessities, aspirations and human 
exigencies. What is considered to be moral, implicitly is judged as being good or according to good. 
It seems that, in order to understand what means to be good, we must know what a moral life 
means.  

Axiology, as a science, offers multiple approaches to the theory of values. We will discus in 
the following lines some of the most important approaches to the theory of values. Subjectivism 
states that value is synonymous with individual preference, the criteria for preference being 
pleasure. Although multiculturalism is itself a real value in the contemporary world, such a 
subjective approach to the values is much too arbitrary. Values cannot be identical with simple 
individual preferences, because values should be shared at a social level. Try to imagine what 
would happen if someone’s individual preference would be at strife with someone else’s individual 
preference. What happens if someone’s individual preference creates pain or hurts somebody else? 
Values have a supra-individual character, their effect being one manifested at a social level so, we 
can consider as values only those preferences which can comprise social agreement. Individual 
preferences distinguish us, while the values’ role is to unite us in a spiritual community.  

Materialism has a different position as opposed to subjectivism, considering that values 
have nothing to do with the subject, but being associated to the objects. While values are associated 
to the objects, the subject must synthesize these values. Some of the subjects will correctly 
appreciate the value associated to the object, some of them will only partially appreciate it, while 
others will not appreciate it at all. Materialism divides people in two categories: those who 
appreciate the values associated to the objects and those who cannot succeed in this appreciation 
and believe in false values. The merit of materialism is that not to arbitrarily ascribe values to 
objects, but through a complex process of rational judgement. The mistake made by materialism lies 
in the fact that borrowing the notion of use value from the economic theory and transposing the 
notion outside the economic and market area, the notion of use value can not find its finality any 
more. How could the value of a musical or plastic work of art be appreciated, according to this 
criterion? If the essential attribute of the economic values is that the more somebody consumes 
from a quantity, the less somebody else has for his own consumption, the attribute of the spiritual 
values is completely opposite. The fact that somebody “consumes” “something” does not affect the 
way in which somebody else can also do the same thing. The fact that somebody enjoys a piece of 
art does not affect the proportion in which somebody else can do the same thing. While economic 
values are divided, spiritual and moral values are shared[8]. 

 Relative theory, assuming the idea that man is the measure of all things (Protagoras), states 
that our appreciations cannot be universally valid, only relative. Different cultures have different 
values and different moral codes. Customs specific to different cultures cannot be judged in terms 
of good and bad, right and wrong. There would have to be a common independent criterion in order 
to judge specific customs and such a criterion can not exist  because any such kind would be 
developed according to a culture or another. James Rachels[9] argues that, while different cultures 
have different moral codes and different values systems, there is no absolute truth in morality, 
everything is a matter of opinion which differs from one culture to another. So, there are no 
absolute values, only relative values. Under these circumstances, we can appreciate as right or 
wrong, valuable or non-valuable, moral or immoral only actions that take place in our society. And 
what would happen if we wanted to judge the actions that take place within other societies? Cultural 
relativity would not allow us to judge the Holocaust or the genocide in Cambodia. Despite all the 
critics, relativism has two important qualities: it draws the attention upon the fact that not all of our 
preferences are rationally developed and, second, it warns about our preconceived ideas.  

Universal theories developed, in one way or another, the old platonic theory according to 
which values (such as Good, Truth, Justice) cannot be found in the sensible world, but in the 
intelligible world[10].  Values have three particularities: they are objective, not subjective, 
transcendental not immanent and absolute not relative. Immanuel Kant argued the objective, the 
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transcendental and the absolute dimension of the moral law. His argument states the idea that pure 
morality cannot be found in the sensitive world, because in the sensitive world one cannot find 
universally valid principles of conduct, neither necessarly valid ones for every human being. Moral 
values are universally and necessarly valid for every autonomous person (meaning every person 
who has rational will) and, moreover, they are absolute goals for humanity. The moral law is 
absolute and the fundamental principle of morality is the Categorical Imperative[11]. People are 
moral when they act following a priori principles, meaning they act according to the Categorical 
Imperative, according to the law of autonomous will, out of duty and respect towards the moral law. 
Universal theories emphasize actions and they do not insist upon action’s effects or results. From a 
universal point of view, there are some categories of action which cannot be morally justified under 
any circumstances. 

After this short incursion in axiology, we can say that none of these theories is able to deal 
with the conceptual disagreement existing at the existential level of values. Ethics should be a 
certain guide for moral life and, in order to realize this goal, it should be rationally developed and it 
should not contain contradictions. And, in order to argue that, at a decisional level, we have moral 
consistency, our rules, values and actions should not be inconsistent.  

3. Human Rights 
Even if the notion of human rights belongs to the modern terminology, human rights 

belongs to a tradition which can be originated in ancient times. Plato made a strong difference 
between what belongs to the conventional laws and what belongs to the natural laws. Although 
Plato rejected the idea that morality and laws are conventional, insisting on the importance of real 
knowledge of the absolute reality of the Ideal Forms, what Plato tried to argue is the fact that human 
actions are submitted not to the social, conventional laws, but to some eternal laws[12]. Gods 
themselves obey these eternal natural laws.  

Aristotle, in his Nicomachean Ethics, distinguishes two types of justice: legal (or 
conventional) justice and natural justice, …the natural has the same validity everywhere alike, 
independent of its seeming so or not[13].  Justice by nature does not depend on conventional laws 
and it is valid for everyone, everywhere. Aristotle does not consider natural laws to be 
unchangeable because, as a plant matures itself from the seed stage,  on to the offspring and 
maturity stages and, finally, it dies, so is nature changeable[14]. Natural changes are due to the 
action of some inner principles governing our existence. The absence of some exterior causes, for 
instance human intervention, is the main difference between natural and conventional laws. Reason 
is the essential feature distinguishing humans from other creatures. Reason is the inner principle 
governing human nature. Even if Aristotle does not claim that natural in unchangeable, but on the 
contrary, he states that natural is changeable, he states that these changes should be the result of the 
human inner principle’s action.  

According to stoics the universe is a material reasoning substance, where the unity and 
interconnectivity of all components is an important theme. Stoics, as Aristotle, emphasize the idea 
of reason as a basis for virtuous actions and, more than this (moreover), they consider reason to be 
the foundation of both humanity and universe. And, since right Reason is the foundation of both 
humanity and the universe, it follows that the goal of life is to live according to reason, that is, to 
live a life according to nature. Natural justice is the human natural law according to reason[15]. 
Human reason can be manipulated in order to serve private interests and that is why natural justice 
is considered to be the wise man’s justice. 

The extension of the Roman Empire conferred on the jus gentium notion a practical 
appliance in a jurisprudence system administered to all the people, without any consideration 
regarding race, tribe or nationality. Christian religion developing a concept of moral law based on 
the respect of every individual, created an issue with a double response: is the law independent of 
God’s will or is a result of His command[16]. Both answers could justify the rejection of one ruler 
by his subjects.  
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John Locke argued the right to life, liberty and property, ideas later developed by the 
Americans in the Declaration of Independence (1776), changing the right to propriety with the 
pursuit of happiness. After the French Revolution, the French National Assembly expressed the 
right to liberty and property in the Declaration of Human Rights, adding the right to security and the 
right to resistance against oppression. 

Contemporary declarations of human rights are more detailed and extensive and they have 
been expressed as international agreements, some of them expressing agreements between states 
and some of them expressing human aspirations. The Universal Declaration of Human Rights 
(1948) is an example of affirmation of some human aspirations, being enhanced later by specific 
acts: the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International 
Covenant on Civil and Political Rights. European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedom (1950) is an example of agreement between states which has been 
enforced by the subscriber states, the International Court of Justice from Hague settling legal 
disputes submitted to it by states and giving advisory opinions on legal questions submitted to it by 
duly authorized international organs, agencies, and the United Nations General Assembly. 

While the modern notion of human rights was protective and negative, settling limits for the 
governmental intervention in the citizen’s private lives, the contemporary notions has gained a 
positive connotation, including the rights to different types of social aid.  While negative rights 
limited governmental actions, positive rights justify governmental intervention in order to achieve 
social welfare.  

There can be different types of rights: positive, active, passive, claims, powers, liberties, 
immunities. The positive right is the totality of rights which a person can have and express, 
according to the legal dispositions in a certain state. The active rights are rights of doing something, 
while passive rights are rights of allowing something to happen. Rights-claims are rights such as the 
right of a creditor to call forth on a loan to be paid by the debtor. Powers-rights are rights such as 
the right to distribute property by will. This kind of right affects the rights of other people. 
Liberties-rights are rights such as the right of married people not to testify one against the other. 
Immunities-rights are rights of protecting some persons form the actions of another.  

It would be completely unjust to deprive somebody of his fundamental rights, without a 
proper justification. Any coherent theory regarding fundamental rights is based on a moral theory 
which provides a list of moral fundamental rights; moreover, the theory of rights will say that our 
affiliation to humanity makes us enable to have rights[17].  Political science is interested in that 
kind of rights a person is enabled to have which the state should respect and protect. Those kind of 
rights rise questions such as: how should a person be treated? The theory of fundamental rights 
should provide critical standards for a moral fundament of how the state should treat its own 
citizens. The traditional fundamental rights were talking about political and civil rights such as right 
to life, liberty and a fair process; today, the notion of fundamental rights talks about social and 
economic aspects of life: the right of unemployment aid, retirement allowance (pension), medical 
services and paid leave (leave of absence).  

We possess fundamental rights because of two reasons: 
1. we are rational beings, so we have fundamental rights; 
2. human beings have consciously developed some kind of disposition toward achieving 

good in life and dignity is a proof that human being have proved moral perseverance[18]. 
The characteristic which defines the human being as a possessor of fundamental rights, 

seems to be the affiliation to humanity. For a philosopher as Kant, both features are distinctive for 
human beings, they are characteristics shared by every human being and they confer life its intrinsic 
value. 

Conclusions 
Leo Strauss makes an excellent distinction between the mentality of ancient democrats and 

the one of modern democrats[19]. The ancient Greeks, claims the author, knew well enough which 
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the meanings of good and of virtue were, showing no interest in rights, rather than just through 
involvement. The modern ones claim they know very well their rights, but are not so sure anymore 
about the meanings of what’s good. The emphasis shifted on the meanings of good and virtue, on 
the importance of abiding the rights, from the private area to the public one. One of the current 
issues of moral philosophy is the attempt of defining new meanings of good, which are well 
connected to the priorities of the contemporary world.  

The 21st century, globalization process and the current economic crisis represent new 
challenges in the field of current governments. It can be stated that, globally, democracy does not 
function anymore. One of the answers to this question could be that a certain cleavage surfaced 
between the elementary moral of the citizen and the moral presumed by a democratic process. This 
cleavage is represented by the fact that the two sets of values (on one hand the values of the 21st 
century citizen and on the other hand the values presumed by a democratic process) are no longer 
equivalent. If modern democracies promoted as main values efficiency and rationality oriented 
towards achieving a goal, these values being shared also on a social scale by the citizens, today, 
efficiency and rationality are no longer necessarily shared on a social scale. Norms and social moral 
values are not the same with the norms and values of the democratic process. A possible reason 
could be the inconsistency which emerged between the values shared in a cultural space and the 
new values which are implied by the implementing of a new democratic system. The cultural spaces 
in which democracy is being implemented today do not benefit of suitable grounds for the success 
of this process, a fact which has determined countless negative side-effects. Among these negative 
side-effects we can remember the multiple conflicts which surfaced, both at a familiar scale, a 
group scale, a community scale as well as at the whole society’s scale. The emancipation of women 
in the Middle East produced a crisis which manifested and still manifests itself at all levels, from 
the familiar one, to the social one. It’s the same with the idea of undiscriminating treatment of all 
ethnic, sexual, religious minorities etc. The migration of these populations towards Europe and the 
American continent did nothing but bring along with them the conflicts in these areas as well. This 
is why the classic democratic algorithm is compelled nowadays to redefine and reformulate itself. 
The solution for the contemporary governments is to redefine their key concepts, namely, to 
redefine the democratic values from another perspective. The stress will shift from the area of 
efficiency to the one of primary and fundamental meanings of democracy, because the modern 
meaning of the term, that of efficiency and rational thinking oriented towards achieving a goal is no 
longer equivalent to the meaning of morality. The current task of democratic governments is that of 
redefining democracy by returning to its elementary meanings. 
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Abstract 

In this text we analyze the current status of the English language as a „universal” language 
by practical and universal means of communication. We have taken in comparison other antiquity 
language, in order to obtain an historical perspective which had the status of universal language, 
such as the ancient Greek of the Hellenistic epoch or vulgar Latin from the time of the Empire. 
There were languages with universal use within the administration, army, commerce, but also 
languages in which sacred texts of the Cristians were written or translated into. 

 What about today?  -  on what does the English language rely on? On the universal 
computer technique? On using tis language in diplomacy, finance, education and scientific 
research? On its use in global communications, transport and tourism? On the unique status of 
global superpower that U.S. has, so far? What will happen to the universality of English when the 
U.S. global hegemony will regress? These are some of the exciting and present questions on wich 
our text is based on and witch are submitted to the reader.  

 
Key words: the English language universal, universal support for language, global hegemony of 
the U.S.,  non-ethnicity language  
Cuvinte cheie: Engleza limbă universală, suport universal pentru limbă, hegemonia globală a 
SUA, limbă dez-etnicizată  

          
Expresia  lingua franca  desemna,  în latină, o limbă comună de comunicare pentru toate 

teritoriile imperiului, indiferent de triburile şi graiurile locale,  limba utilizată în administraŃie şi în 
documentele oficiale. Practic,  toate imperiile existente de-a lungul timpului, datorită caracterului 
lor multietnic inevitabil, s-au văzut confruntate cu necesitatea unei limbi unice de comunicare, 
transgresând diferenŃele lingvistice, culturale, idiomatice şi dialectale regionale, respectiv locale. S-
ar părea că prima condiŃie pentru ca o limbă să poată deveni „franca” , adică să fie „liberă” şi să 
poată fi adoptată şi de către alte popoare alături de limbile locale, ar fi ca această limbă să se poată 
elibera din legătura ei singulară şi exclusivă cu o etnie determinată, să fie o limbă dez-etnicizată. 
Atributul de „franc” denotă, în contexte multiple, exact această capacitate de eliberare sau pur şi 
simplu „felul-de-a-fi-liber” (franc-macon =  zidar liber;   porto franco = zonă comercială liberă faŃă 
de anumite obligaŃii fiscale; franctireur = trăgător izolat, liber faŃă de o formaŃiune organizată de 
luptă  etc.).  

Aşa stând lucrurile, putem afirma că printre primele limbi de acest fel au fost limba greacă 
de după cuceririle lui Alexandru Macedon, mai numită şi limba elenistică,  sau dialectul koiné 
(secolele IV – I î. H.), şi limba latină, în perioada de maximă expansiune şi decădere a Imperiului 
roman (secolele I – IV d. H.), dialectul vulgar. Limba latină a continuat să aibă caracterul de lingua 
franca încă foarte multă vreme după dispariŃia Imperiului roman, în Evul Mediu occidental, ca 
limbă  de cult, limbă de cancelarie şi limbă utilizată de către oamenii de ştiinŃă, până relativ târziu, 
până în sec. al XVIII-lea, zis şi Secolul Luminilor. In secolul al XVII-lea, scrierile filosofice şi 
ştiinŃifice (Ethica lui Spinoza sau Principia lui Newton de exemplu) erau încă redactate în limba 
latină,  iar messa catolică s-a Ńinut obligatoriu în latină până la Conciliul II Vatican (1962-1965). 
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Apoi, după RevoluŃia franceză şi războaiele napoleoniene, limba franceză a fost,  vreme de aproape 
două secole, lingua franca a diplomaŃiei pentru ca,  începând cu a doua jumătate a secolului XX, 
limba engleză să devină, incontestabil, lingua franca a globalizării.  A mai avut statutul de lingua 
franca şi  slava veche, în Evul Mediu târziu, timp în care a fost limbă de cult şi de cancelarie pentru 
popoarele de religie ortodoxă din Estul Europei (cu excepŃia Greciei), în baza alfabetului chirilic. Şi 
a mai existat şi o încercare eşuată de a fi impusă ca lingua franca limba rusă, la popoarele din 
Centrul şi Estul Europei, în perioada imediat postbelică, în timpul ocupaŃiei sovietice.  

Observând aceste împrejurări istorice, putem spune că succesul şi, respectiv eşecul a ceea ce 
a constituit periodic în istorie lingua franca au depins de substratul şi vehiculul, care au susŃinut şi 
purtat aceste limbi dincolo de frontierele spaŃio-temporale  în care erau vorbite în mod natural. 
Limba greacă a epocii elenistice, aşa-numitul dialect alexandrin (koiné) vorbit din Egipt şi până în 
India, era limba comunicaŃiilor militare, a marinarilor,  o limbă de  administraŃie şi comerŃ pentru 
popoarele din bazinul mediteranean, dar o limbă destul de diferită de limba greacă literară, de limba 
rafinată a scriitorilor de tragedii şi sisteme filosofice, expresie a geniul creator al grecilor din 
perioada clasică. Dialectul alexandrin era suficient de dez-etnicizat, pentru a putea fi adoptat, ca 
mijloc simplificat de comunicare, de către o mulŃime de popoare străine. Dar în această greacă 
comună au fost traduse scrierile sacre ale evreilor, pe la începutul secolului III î. H., versiunea 
alexandrină cunoscută sub numele de Septuaginta, devenită ulterior pentru creştini Vechiul 
Testament, şi tot în această limbă au fost redactate şi scrierile Noului Testament,  trei secole şi 
jumătate mai târziu. Limba latină, de asemenea într-o formă diferită de cea literară, anume ca limbă 
comună (vulgata),  vorbită sumar şi fără pretenŃii de stil literar, inclusiv  de către popoare străine de 
cultura romană,  a devenit o nouă lingua franca,  în succesiunea dialectului koiné al epocii 
elenistice. Ca şi greaca comună, latina vulgară a avut iniŃial acelaşi substrat:  administraŃia, 
armatele, comerŃul.  Intre anii 390 – 405 d.H., Sf. Ieronim realizează traducerea Bibliei în latina 
vulgară, Vechiul Testament din ebraică şi Noul Testament din greacă, versiune cunoscută şi 
consacrată  ulterior sub denumirea Biblia Sacra Vulgata.  Prin aceasta, limba latină va deveni  
veritabila lingua franca a civilizaŃiei occidentale pentru mai bine de o mie de ani.  

In perioada imediată celui de al doilea război mondial şi limba rusă ar fi putut deveni, în 
principiu, o lingua franca  pentru Ńările sovietizate din Centrul şi Estul Europei, unde era prevăzută  
de altfel ca limbă obligatorie la toate nivelurile de învăŃământ, dacă ar fi avut un vehicul comparabil 
cu limbile antichităŃii, dacă de exemplu ideologia leninistă, care era vehiculul limbii ruse în 
expansiunea ei sovietică, ar fi avut aceeaşi greutate religioasă ca şi Biblia, sau măcar aceeaşi 
utilitate practică la fel ca şi programele de calculator.  

Ce mai spectaculoasă expansiune ca lingua franca o reprezintă, fără îndoială, cazul limbii 
engleze contemporane. Vehiculul acestei limbi ca lingua franca nu îl constituie, cel puŃin 
deocamdată, nici o administraŃie universală, nici o religie  şi nici o ideologie care să angajeze 
credinŃa oamenilor  într-un fel comparabil cu credinŃa religioasă. Ci vehiculul principal al acestei 
limbi în prezent îl constituie  răspândirea universală a utilităŃii calculatorului, cu instrumentar şi 
programare în limba engleză. Şi mai există, desigur, şi alte împrejurări în care cunoaşterea limbii 
engleze este indispensabilă. S-a ajuns astfel să se afirme pur şi simplu că „limba lumii este limba 
engleză” (1).  

AfirmaŃia trebuie supusă, totuşi,  la un examen critic. Să vedem mai întâi care este 
răspândirea pe glob a acestei limbi. Dacă privim statisticile (2), vom vedea că limba engleză nu este 
nicidecum pe locul întâi, ca număr de locutori,  ci abia pe locul patru. Pe locul întâi se află chineza, 
vorbită de aproximativ 18% din populaŃia lumii, pe locul doi   hindustana (aproximativ 10%), iar pe 
locul trei se află limbile înrudite spaniola & portugheza, vorbite în peninsula Iberică şi America 
Latină de peste 9% din populaŃia lumii. Engleza se situează pe locul patru, fiind vorbită de 
aproximativ 7,6 % din populaŃia lumii. In aparenŃă, engleza s-a afla în expansiune, deoarece în 
permanenŃă noi generaŃii de tineri  din diferite Ńări ne-anglofone învaŃă această limbă. In realitate 
însă,  acest fenomen nu a reuşit să compenseze pierderea de teren pe care a înregistrat-o limba 
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engelză,  ca urmare a destrămării fostului  imperiu colonial britanic.  Peste tot, în Ńările foste colonii 
britanice s-a putut constata un fenomen identic cu cel observat mai nou în Ńările foste sovietice, 
anume o puternică reînviere a limbilor şi culturilor naŃionale locale.   

Este adevărat, există domenii în care engleza este cu certitudine indispensabilă, indiferent în 
care punct al globului ne-am afla. In transporturile aeriene, aeronavele comunică între ele şi cu 
turnul de control în limba engleză. La fel, în transporturile maritime, vapoarele de pe toate mările 
lumii comunică între ele şi cu uscatul în limba engelză. La serviciile din porturi şi aeroporturi, 
comunicarea se face în limbile locale şi în limba engleză. In tranzacŃiile financiare, în operaŃiunile 
bancare şi în speculaŃiile bursiere cunoaşterea limbii engleze este esenŃială. După al doilea război 
mondial, limba engleză a luat locul limbii franceze în diplomaŃie şi în contactele politice la nivel 
înalt. De asemenea, în cercetarea  ştiinŃifică limba engleză este necesară  în vederea documentării, 
iar rezultatele relevante ale cercetării sunt diseminate tot în limba engleză. Utilizarea calculatorului 
presupune cunoştinŃe tehnice elementare în limba engleză. In reŃelele de turism şi alimentaŃie 
publică, engleza este efectiv o limbă universal răspândită.  

Există, totuşi, o diferenŃă uriaşă  între engleza de o copleşitoare bogăŃie lexicală utilizată de 
către Shakespeare sau Joyce şi engleza de două-trei sute de cuvinte vorbită fără pretenŃii de către 
ospătari, politicieni sau tehnicieni.  Constatarea nu conŃine nimic peiorativ, dimpotrivă admite acest 
lucru din considerente pragmatice. Nu este necesar şi nici dezirabil ca politicienii sau tehnicienii să 
se  încurce în hăŃişurile şi subtilităŃile lingvistice nesfârşite ale limbii engleze literare. Este suficient 
ca pe baza acesteia să se realizeze o comunicare primitivă neechivocă, fără confuzii sau ambiguităŃi. 
Este exact linia de separaŃie între o limbă grevată de caracterul ei etnic, conotativ şi parŃial  
intraductibil pe de o parte, şi o limbă ruptă de orice legături etnice, exclusiv denotativă şi  
traductibilă  la modul non-problematic, pe de altă parte. Avem, cum e şi firesc,  o limbă engleză cu 
caracter etnic, intens conotativă, care exprimă nuanŃele, cultura şi sufletul unui popor  -  şi apoi o 
limbă engleză dez-etnicizată, ruptă de specificul naŃional şi de cultura engleză, cu un lexic restrâns, 
utilizată exclusiv ca mijloc de transmitere a informaŃiilor, un fel de „ciripit organizat al  omului” 
(3). O asemenea limbă este  „un instrument de comunicare, nu o sursă de comunitate şi identitate” 
(4), la fel cum calendarul creştin este instrumentul convenŃional de fixare a unor repere în timp, 
instrument valabil şi pentru necreştini, cifrele arabe sunt instrumentul grafic universal de numărare 
sau sistemul metric instrumentul etalon de măsurare. Lingua franca devine un instrument dez-
etnicizat de comunicare, în principiu la fel de dezetnicizat ca şi cifrele arabe.  

 Engleza este, fără îndoială, o lingua franca a timpului nostru, dar trebuie să facem diferenŃa 
faŃă de ceea ce se pretinde a fi o limbă a întregii lumi. Limba engleză este vorbită de ceva mai puŃin 
de 8% din populaŃia globului. Prin urmare, o limbă care rămâne străină pentru 92% din populaŃia 
lumii nu poate să fie numită decât numai impropriu limba întregii lumi. Engleza este vorbită, în 
afara spaŃiului anglofon, de către un număr relativ restrâns de persoane, care formează elitele 
educate. Lucrările unor foruri de anvergură globală, unde se iau decizii cu impact mondial, 
întrunirile Clubului Bilderberg, ConferinŃele G8, Forumul economic de la Davos etc., toate acestea 
se derulează în limba engleză.  Marii oameni de afaceri, bancherii, politicienii importanŃi  -  toŃi cei 
despre care se crede  că decid soarta lumii vorbesc engleza. De celaltă  parte însă, ceilalŃi care 
formează masa de 92 % care nu ştiu engleză, au şi ei la dispoziŃie un instrument propriu şi eficient 
de decizie: ştampila de vot.  Cunoaşterea limbii  engleze contează foarte mult, dar nu este singurul 
lucru  care contează.  

Destinul unei limbi  ca lingua franca este şi el schimbător. De exemplu, în ipoteza că un stat 
precum China se va afla, în viitorul apropiat, în expansiune economică şi tehnologică, va trebui să 
admitem că, în anumite zone de influenŃă, limba chineză îşi va face treptat loc, mai întâi alături de 
engleză şi apoi în locul ei, ca limbă de interes şi de circulaŃie internaŃională.  
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Ideea „americanizării” Europei este practic omniprezentă în mentalul comun al europeanului 
de azi. Prezintă o puternică similitudine cu mentalitatea sovietică de prin anii  ’50, vis a vis de o 
iminentă competiŃie cu capitalismul. Atunci sovieticii şi N.S. Hrusciov personal gândeau şi se 
exprimau astfel: e adevărat, capitalismul este mai avansat decât noi din punct de vedere economic, 
dar noi suntem superiori din punctul de vedere al organizării politice. Noi putem planifica 
economia, în sensul de a-i asigura un ritm susŃinut de creştere, în aşa fel încât în câteva cincinale o 
să ajungem din urmă şi o să depăşim dezvoltarea economică a Ńărilor capitaliste, respectiv a 
Americii. De parcă Ńările capitaliste occidentale şi SUA ar fi stat pe loc, sau măcar ar fi încetinit 
viteza de dezvoltare, pentru a permite URSS să le depăşească. Un model spaŃial şi cronometric 
aiuristic,  de parcă ar fi fost vorba de curse de automobile.  

In realitate însă, statele socialiste  nu numai că nu le-au „ajuns din urmă” pe cele capitaliste,  
dar însăşi economia de comandă s-a dovedit a fi tot mai puŃin productivă până când, în cele din 
urmă,  a sucombat din interior, din cauze endemice. Pe aceeaşi structură de mentalitate, europeanul 
contemporan îşi reprezintă că SUA sunt mai „avansate” decât Europa pe mai multe planuri, de la 
tehnică şi PIB  la cunoaştere, iar noi europenii trebuie să căutăm să le „ajungem din urmă”,  să 
urmăm drumul parcurs de SUA,  pentru că  nu am avea altă cale de ales şi că, dacă nu urmăm 
modelul SUA, atunci suntem pierduŃi. O tendinŃă iluzorie, sortită eşecului, pentru că SUA au 
parcurs şi parcurg un drum care a avut oportunităŃi şi emergenŃe proprii, unice şi irepetabile la scara 
istoriei, un drum imposibil de imitat şi de repetat.   

Oswald Spengler, cel care l-a influenŃat profund pe filosoful român Lucian Blaga,  în cartea 
sa Declinul Occidentului  (5), publicată cu mult timp în urmă, imediat după primul război mondial, 
vine cu o reprezentare interesantă referitoare la civilizaŃiile care s-au succedat pe pământ, idee care 
a fost confirmată din plin de cele mai dramatice evcenimente ale secolului XX. Spengler respinge 
explicaŃiile cauzale linieare ale dezvoltării istoriei, reprezentarea istoriei ca o serie lineară de cauze 
eficiente în timp, şi construieşte o altă reprezentare, aceea a unor evoluŃii separate şi ciclice. 
Spengler substituie istoriografia şi filosofia istoriei  cu filosofia culturii. El identifică, în istoria 
universală, un număr de opt culturi: babiloniană, egipteană, greco-romană, chineză, indiană, 
bizantină, arabă şi occidentală (6).  Aceste culturi, care au totodată ca pandant tot atâtea sisteme de 
civilizaŃie, parcurg o ciclicitate organică: se nasc, au tinereŃe, se dezvoltă în timp, se maturizează şi 
în final mor.  Ceea ce animă, dezvoltă şi maturizează o cultură este „Sufletul”  (în germ. Seele) sau 
„Spiritul” ei (Geist), care se manifestă ca „stil” al culturii respective. Spiritul unei culturi conŃine 
inclusiv ideile-forŃă (cum le numea A. Fouillee) care determină evenimentele istorice din arealul 
respectiv,  capacitatea creatoare specifică a unei culturi. Sau ceea ce, în terminologia mai săracă de 
azi, s-ar putea numi un proiect pentru viitorul omului. Este de la sine înŃeles că diferitele culturi 
mor, atunci când sufletul lor le părăseşte. Atunci ele nu mai sunt capabile de creaŃie culturală, nu îşi 
mai (re)găsesc stilul, şi se limitează la producerea de bunuri utilitare.  

Prin urmare, în lumina celor de mai sus: care este „sufletul” culturii americane 
contemporane (dacă există vreunul)?  Şi, dacă există un astfel de suflet, poate oare el reprezenta un 
model, poate constitui un standard de referinŃă pentru viitorul  culturii europene?  

După unii autori însă, „marea slăbiciune a acestui imperiu (i.e. SUA) este aceea că nu are 
suflet, adică nu are un proiect colectiv pentru viitorul omului” (7), ci se limitează la dezvoltarea 
producŃiei şi a consumului propriu,  prin superioritatea armelor sale. Nu are alte proiecte, în afară de 
acela de a creşte la infinit producŃia şi consumul în propria Ńară, pe cheltuiala altor regiuni ale 
globului. 

SUA au ajuns la o anumită abundenŃă de bunuri şi al anumite standarde de viaŃă, pe seama 
resurselor naturale şi a mâinii de lucru ieftine din diferitele regiuni ale globului. Este o gravă şi 
regretabilă  deficienŃă de gândire să-Ńi propui să imiŃi SUA, să le urmezi  şi să  le ajungi din urmă. 

Modelul SUA nu poate fi urmat nici de către Europa şi nici de către alte Ńări,  pentru simplul 
motiv că celelalte Ńări ale lumii nu pot şi nici nu au de  unde să domine între jumătate şi 2/3 din 
suprafaŃa planetei. Un procent însemnat din populaŃia globului lucrează pentru SUA, oamenii fiind 
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plătiŃi în dolari, o monedă care este devalorizată treptat, grevată fiind pe plan intern de o datorie 
publică tot mai mare, actualmente  de peste trei mii de miliarde dolari. TranzacŃiile cu petrol din 
întreaga lume de asemenea se efectuează în dolari, fapt care sprijină puternic moneda americană, 
aducând în SUA câştiguri imense, care nu sunt compensate cu un echivalent muncă. La un moment 
dat, unele Ńări exportatoare de petrol, Iranul de exemplu, au anunŃat că intenŃionează să renunŃe la 
dolar şi să efectueze tranzacŃiile cu petrol în euro. După cum se ştie, în SUA anunŃul a provocat o 
adevărată isterie la cel mai înalt nivel, Iranul fiind ba denunŃat că nu este un stat „democratic”, ba 
acuzat că vrea să fabrice armament nuclear etc.  Trecerea tranzacŃiilor cu petrol pe euro este puŃin 
probabilă, faŃă cu ameninŃarea lansată de către  SUA cu un atac nuclear „preventiv” împotriva 
oricărei Ńări care i-ar afecta interesele. Deci, nici în acest segment al pieŃei globale, Europa nu îşi 
poate face iluzii să urmeze drumul parcurs de către SUA, pentru a o „ajunge din urmă”.  

Totodată, SUA sunt Ńara cu cea mai mare datorie externă de pe planetă, o datorie de 
aproximativ  o mie de miliarde dolari, datorie care creşte continuu cu aproximativ o sută de mii de 
dolari pe secundă  (vezi: http://schimbarea blogpost.com/2007/06). Ca  să ocupe şi devasteze Irakul, 
SUA au cheltuit în cinci ani peste cinci sute de miliarde de dolari, ceea ce  -  evident  -  nici o altă 
Ńară nu şi-ar fi putut permite. Numai datoria către China este de-a dreptul uriaşă, reprezentând 
aproximativ jumătate din totalul datoriei externe a SUA. In principiu, dacă China ar soma Statele 
Unite să-şi plătească datoria şi presupunând că SUA  şi-ar achita această obligaŃie imediat, atunci 
economia SUA ar trebui practic să intre în faliment.  Dar, după cum este cumva de aşteptat, SUA nu 
dau semne că s-ar grăbi să înceapă restituirea datoriei către China. Dimpotrivă, lucrurile se întâmplă 
aici ca într-o anecdotă absurdă, atunci când vine vorba despre datorie, SUA vorbesc despre cu totul  
altceva, despre faptul că China nu ar respecta drepturile omului, despre boicotarea jocurilor 
olimpice  etc. Totodată, se pare că SUA încearcă destabilizarea Chinei, prin provocarea unor 
tensiuni sociale majore în Tibet. Cu alte cuvinte, o iugoslavizare a Chinei, prin kosovizarea 
Tibetului. Nu este sigur că acest scenariu va reuşi. Pentru că, în cazul Chinei lucrurile nu sunt deloc 
simple, ca în cazul fostei Iugoslavii sau al Irakului. De mai mulŃi ani încoace, China a stocat în 
băncile sale de stat dolari SUA, încât în prezent dispune, potrivit unor estimări,  de o rezervă 
colosală de aproximativ 1,3 mii de miliarde dolari (vezi blogpostul citat mai sus), adică de 
aproximativ o mie de dolari pe cap de chinez. Aruncarea acestor bani pe piaŃă, fie şi numai în parte, 
ar avea asupra economiei SUA  un efect mai devastator decât o sută de atacuri nucleare.  

Astfel că,  în prezent SUA trăiesc paradoxul teribil de a fi cea mai puternică Ńară de pe glob 
şi, în acelaşi timp, cea mai vulnerabilă.   

Adevăratul „suflet” şi adevărata religie a SUA  constă în idolatrizarea pieŃei şi fetişizarea 
banului (8).  Dar  niciodată, nicăieri în lume piaŃa nu a rezolvat totul, dimpotrivă.  Dacă piaŃa ar 
reglementa ceva şi ar impune cu adevărat o disciplină,  atunci „persoanele care muncesc din greu n-
ar fi mai sărace şi speculatorii n-ar fi mai bogaŃi” (9). Bugetul militar al SUA din perioada 
postbelică a crescut puternic de la un an la altul, ceea ce a stimulat producŃia  industrială din 
Europa,  respectiv producŃia de componente pentru armele americane. Pe de altă parte, Ńările 
europene au fost nevoite să achiziŃioneze  armament american, ceea ce a redus în perioada imediat 
postbelică deficitul dolarului, încât „ajutorul” furnizat Europei Occidentale prin Planul Marshall a 
fost recuperat în aproximativ doi ani (10).  Tehnica de vârf a ajuns în SUA la performanŃe uluitoare, 
dar finanŃarea cercetării în acest domeniu a fost făcută în scopuri militare, şi numai abia mai târziu, 
după ce nu au mai avut caracter secret, aceste realizări au primit şi utilizări pentru viaŃa civilă. La 
fel stau lucrurile în prezent  cu cercetările din domeniul geneticii. Şi aici cercetarea este finanŃată la 
cote înalte, pentru că se urmăreşte producerea unor arme biologice extrem de periculoase, menite să 
infesteze populaŃia civilă care va fi considerată ostilă, să afecteze de exemplu numai genomul unei 
anumite rase etc., arme interzise formal de către convenŃiile internaŃionale.  

După 11 septembrie 2001 şi sub pretextul acelor atentate dubioase, SUA şi-au schimbat 
radical cursul politicii externe. După cum scrie şi celebrul G. Soros, „SUA au trecut de la relaŃii 
internaŃionale bazate pe drept,  la relaŃii internaŃionale bazate pe forŃă” (11),  operându-se înlocuirea 
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dreptului internaŃional cu forŃa brută. Faptul este extrem de grav şi periculos, pentru că face ca 
lumea în ansamblul ei să fie nesigură şi lipsită de repere pentru ceea ce este drept şi ce nu este drept 
în plan extern, să fie lipsită de criterii pentru evaluarea ideologiilor şi  regimurilor politice. Unde 
este vorba de forŃă în loc de drept, evident nu mai putem deosebi între democraŃie şi fascism. Ca 
evreu care s-a născut (în  1930) în Ungaria şi a trăit acolo perioada fascistă a acestei Ńări, precum şi 
câŃiva ani buni din regimul comunist, Soros are acuma ocazia să constate cu amărăciune că, sub 
administraŃia Bush jr., SUA au reînviat semnificativ practicile totalitarismului,  s-au folosit de 
atentatele de la 11 septembrie 2001 pentru a restrânge dramatic libertăŃile civile şi pentru a 
preconiza o supraveghere orwelliană a propriilor cetăŃeni. Dintr-un adept al societăŃii deschise, SUA  
au devenit duşmanul acesteia, prin urmare pare clar că nu pot constitui un model pentru Europa. 
„Vechea” Europă a cunoscut experienŃele totalitare duse la extrem, iar reînvierea practicilor 
totalitare pare aici mai puŃin probabilă, cel puŃin atâta timp cât memoria sa culturală nu va fi 
deteriorată prin americanizare.  

Simptomatic este şi modul în care SUA  au obŃinut „adeziunea” unor Ńări europene la 
invadarea Irakului. După cum se ştie FranŃa, prin preşedintele Chirac, iniŃial s-a opus categoric 
războiului, dar în cele din urmă a cedat. Ce s-a întâmplat, de fapt?  Preşedintele Chiarc şi-a dat 
seama că pot fi periclitate intersele naŃionale ale Ńării sale, deoarece SUA  au  pus la cale izolarea 
economică a FranŃei, prin „boicotarea spontană” (12) a mărfurilor franŃuzeşti  de către consumatorii 
americani. Aşa a fost obŃinut consimŃământul FranŃei şi al altor state de către „cea mai avansată 
democraŃie din lume”.  Dar trebuie să se pună şi problema:  ce valoare şi ce coeziune poate să aibă o 
„coaliŃie internaŃională”  formată prin şantaj şi prin exploatarea servilismului liderilor unor state 
neimportante, care nu puteau refuza să meargă la război alături de  fratele mai mare?   

Prin Legea numită USA Patriot Act din 26 octombrie 2001, în Statele Unite au fost practic 
desfiinŃate mai multe drepturi ale omului, proclamate ca atare în DeclaraŃia Universală adoptată de 
către ONU în 1948.  Astfel, accesul public la informaŃiile guvernamentale a fost restrâns drastic, în 
timp ce accesul guvernului la informaŃiile privind viaŃa intimă  a individului a devenit practic 
nelimitat. Sub pretextul depistării unor posibili terorişti, guvernul poate să asculte convorbirile 
telefonice, să intercepteze corespondenŃa prin e-mail, să deŃină în condiŃii inumane şi fără judecată 
persoane suspecte, să practice tortura asupra deŃinuŃilor pentru a smulge recunoaşteri şi mărturisiri  
etc., proceduri proprii celor mai brutale regimuri totalitare.  De menŃionat că legea sus-amintită, 
care autorizează toate aceste abuzuri grave, a fost adoptată chiar în ziua depunerii ei la Congres,  pe 
26 octombrie 2001,  fără ca textul să fie citit şi dezbătut de către congresmeni şi senatori, pentru 
că... în acea zi a avut loc şi un „atac cu antrax”  în clădirea Congresului SUA, producîndu-se 
evacuarea în grabă şi o panică de ndescris. Un amănunt doar: tulpinile de antrax găsite în acea zi în 
clădirea Congresului  erau „de o calitate superioară, pe care numai programul militar american era 
capabil să le fabrice” (13).  

Nici în plan cultural general şi civilizatoric SUA nu stau mult mai bine. SUA au peste 23 de 
milioane de analfabeŃi în sensul propriu al termenului, asta însemnând cel mai ridicat procent din 
lume, prin raportare la populaŃia totală.  La capitolul violenŃă se înregistrează peste douăzeci de mii 
de asasinate pe an. SUA  au peste un milion de puşcăriaşi, dintre care câteva mii sunt condamnaŃi la 
pedeapsa capitală. Sunt Ńara cu cea mai ridicată rată a criminalităŃii.  Tineri, studenŃi sau elevi 
recurg adesea, ca la o distracŃie palpitantă, la gestul de a merge la şcoală cu arme de foc,  îşi 
împuşcă fără motiv cîŃiva colegi, după care se sinucid.  

Pentru americanul de rând,  idealul feminin este Madonna, cel al bărbăŃiei este Rambo, 
dramele din viaŃa de zi cu zi trebuiesc finalizate în stil Terminator, comportamentul este determinat 
de către violenŃa nemotivată din  programele TV, imaginaŃia este stimulată de filmele de groază 
bazate pe efecte speciale, gândirea este modelată infantilizat prin benzi desenate. Rap-ul Ńine loc de 
muzică şi grafitti de pictură. Repetăm: aici îl avem în vedere pe americanul mediu, aşa cum şi 
Heidegger defineşte Dasein-ul tot printr-o medie a cotidianităŃii, nu ne referim la extreme,  puŃine 
statistic, la indivizii cu „dizabilităŃi”  psihice sau la cei  cu dotare excepŃională.  
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BineînŃeles, cultura americană din ultimele două secole a dat şi oameni mari, în litere şi în 
filosofie. Dar rădăcinile acestora se află de regulă altundeva, în „vechea” Europă. R. Emerson a fost 
influenŃat  de filosofia antică. Ch. S. Pierce a studiat la mai multe universităŃi din Europa şi, după 
cum mărturiseşte el însuşi, i-a parcurs temeinic pe Kant şi pe Hegel. W. James de asemenea a 
studiat la Paris, sub îndrumarea lui Henri Bergson (14).  E.A. Poe a studiat în Anglia, Hemingway  
a locuit multă vreme la Paris ş.a.m.d.  
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Abstract 

In this microeseu I wanted to show the importance of language and Rhaeto-Romanic 
dialects with which it is related, respectively friulan dialect, romanian , ladin and Walloon.Into 
globalization's culture merging them is special because a language is kept as long as there is a 
community of speakers who to pass. 
 
Rezumat 

 În acest microeseu am vrut să demonstrez importanŃa limbii retoromane şi a dialectelor 
cu care aceasta se înrudeşte, respectiv dialectul friulan, roman, valon şi ladin.În cultura 
globalizării unificarea acestora este deosebită întrucât o limbă se păstrează atâta timp cât există 
o comunitate de vorbitori care să o transmită mai departe. 

 
Key words: Rhaeto-Romanic, friulana, Romanian, Walloon, Ladin 
Cuvinte cheie: retoromana, friulana, româna, valona, ladina 

 
  “Una dintre cele mai interesante comunităŃi lingvistice din Europa este cea a 

retoromanilor din ElveŃia.Retoromanii trăiesc în sud-estul ElveŃiei, în nord-estul Italiei şi în 
unele regiuni ale Alpilor Dolomitici.Limba retoromană face parte din familia limbilor romanice 
şi are, ca şi româna, mai multe dialecte, variante locale şi regionale. În limba retoromanã s-a 
dezvoltat de timpuriu o literatură populară cu rădăcini arhaice, dar şi o literatură cultă, care este, 
de fapt, condiŃia existenŃei şi a progresului cultural al oricărei minorităŃi lingvistice. Astfel, încă 
în 1863 a fost înfiinŃată Societatea Scriitorilor Retoromani, având ca reprezentant de seamã pe 
poetul Gian Fadri Cadéras. În secolul al XIX-lea, limba retoromană se afla într-o stare critică, 
fiind ameninŃată cu asimilarea.În regiunile ElveŃiei locuite şi de retoromani, câştiga teren tot mai 
mult limba germană. Pentru salvarea limbii şi a comunităŃii, forul reprezentativ al intereselor 
retoromane Lia Rumantscha a apelat la profesorul Heinrich Schmid de la Universitatea din 
Zürich pentru alcătuirea unei variante de limbă supradialectală, o limbă scrisă, o limbă care să 
devină comună pentru toate instituŃiile, care să reuneascã administrativ şi cultural pe toŃi 
retoromanii. Astfel, s-a născut limba retoromană literară, numită Rumantsch Grischun, având la 
bazã variantele vorbite în cantonul elveŃian Graubünden/Grischun.Odatã cu „lansarea” acestei 
limbi unitare, retoromana a început să câştige sau să recâştige „teritoriile”pierdute în faŃa 
germanei, a italianei sau a francezei.În toate domeniile vieŃii publice şi administrative în care 
erau folosite alte limbi din ElveŃia, retoromana şi-a intrat în drepturi, birourile de traducere în 
Rumantsch Grischun au şi azi mult de lucru, traducând în retoromanã formulare, prospecte, 
publicaŃii, inscripŃii. Rumantsch Grischun s-a dovedit o limbã dinamicã, a depăşit domeniul 
administrativ, fiind folosită în arte, literaturã, mass-media, în şcoli. În1991 s-a înfiinŃat o 
societate pentru cultivarea limbii retoromane unitare, societate care are ca prim scop publicarea 
textelor, lucrărilor din diferite domenii în Rumantsch Grischun.Pentru a facilita folosirea limbii 
în administraŃie, a fost creată o bază de date, publicată şi în formă de volum şi de CD, care 
cuprinde 200.000 de cuvinte-titlu, din care o mare parte sunt cuvinte nou create şi termini 
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tehnici.Nu a fost neglijat nici aspectul sub care a fost întâmpinată şi acceptată aceastã limbă 
unitară, din partea comunităŃilor retoromane vorbitoare ale diferitelor variante de limbă.Conform 
analizelor statistice, 66% din retoromani au fost de acord cu realizarea variantei Rumantsch 
Grischun. 44% au acceptat ca bază a limbii supradialectale variantele retoromane regionale din 
Graubünden/Grischun, dar au fost retoromani care au optat pentru alte dialecte care să constituie 
fundamentul unei limbi unitare. 19 procente din populaŃia retoromană s-au declarat împotriva 
creării acestei variante unificatoare a limbii.În 1996, Rumantsch Grischun a devenit limbă 
oficialã în ElveŃia.În învăŃământul primar, baza educaŃiei în limba maternã o constituie în primul 
rând idiomul, varianta vie de grai retoroman vorbită în comunitatea respectivã. Varianta 
supradialectală Rumantsch Grischun este un domeniu suplimentar de studiu. În clasele 
gimnaziale, învăŃarea în limba unitară devine un scop important.În cantonul 
Graubünden/Grischun există 212 de comunităŃi distincte, din care 120 sunt în teritorii de limbă 
retoromană tradiŃională. La recensământul din anul 1880, trăiau în aceastã regiune a ElveŃiei 
37.794 de retoromani, 39,8% din întregul populaŃiei. În 1990, populaŃia care vorbea (foarte bine) 
retoromana în familie, la şcoalã, la locul de muncã era de 29.679 (17% din totalul populaŃiei 
cantonului). Retoromana este, pentru aceştia, limba dominantă, deoarece locuitorii ElveŃiei sunt 
(cel puþin) bilingvi. Însă, în afară de vorbitorii care posedă foarte bine limba retoromană, în 
această regiune mai trăiesc şi în jur de 10 000 de locuitori care vorbesc limba la un anumit nivel. 
Astfel, în prezent putem vorbi despre în jur de 40.000 de vorbitori de retoromană, în cantonul 
Grischun, după ce, în deceniul al optulea al secolului douăzeci populaŃia părea că este în 
continuă scădere. În cadrul celor 120 de comunităŃi de limbă retoromană, existente în prezent, 
funcŃioneazã 85 de şcoli generale de limbã retoromană.În 16 şcoli din canton se studiazã în 
germană, iar retoromana reprezintă un domeniu de studiu (a doua limbă). În afarã de acestea, mai 
existã 18 şcoli germane şi o şcoalã de limbă italiană, unde, însă, învăŃământul din ciclul superior 
se bazează pe germană. Cele 85 de comunităŃi retoromane din canton au 80 de grădiniŃe de limbã 
retoromanã. ÎnvăŃarea limbii materne se bazeazã în special pe învăŃământul preşcolar şi primar. 
Începând din învăŃământul gimnazial, un accent important îl capătă educarea interculturală. În 
constituŃia cantonului Graubünden/Grischun se precizează că germana, italiana şi retoromana 
sunt toate limbi oficiale în cantonul respectiv. Forurile de conducere ale comunităŃilor 
retoromane depun eforturi susŃinute pentru păstrarea, cultivarea şi propagarea limbii, prin 
căutarea unor soluŃii legislative, educaŃionale şi administrative practice, eficiente. Promovarea 
unei variante supradialectale, cum este Rumantsch Grischun oferă noi speranŃe şi deschideri 
pentru protejarea acestei limbi care face parte din aceeaşi familie a limbilor romanice, ca şi 
româna.1” 

“Limbile romanice, vorbite preponderent în sudul şi vestul Europei, sunt reunite în 
grupurile oriental (cuprinzând numai română - singura limbă romanică din Europa de Est, 
„insulă” de latinitate într-o „mare” preponderent slavă -, inclusive dialectele ei sud-dunărene - 
aromân, meglenoromân şi istroromân), italo-romanic (corsicana, italiana, monegasca, sarda), 
retoroman (friulana, ladina dolomitică, romanşa), galoromanic (franceza şi dialectele d’oil, 
occitana - inclusiv gascona -, graiurile francoprovensale), iberoromanic (portugheza şi spaniola 
cu dialectele lor; galega; iudeospaniola), catalana fiind o „limbă punte” între ultimele două 
grupuri.2” 

“Interesul constant al UE pentru diseminarea multilingvismului iese cel mai clar în 
evidenŃă în politicile europene adoptate şi implementate de-a lungul timpului în acest 

sens. Astfel, încă din 1989 a fost lansat primul program cuprinzător de promovare a predării şi 
învăŃării limbilor, Lingua. Anul 2001 a fost declarat Anul european al limbilor, iar la încheierea 
lui Comisia Europeană era invitată de Parlamentul European şi de Consiliu să întreprindă acŃiuni 
ulterioare în vederea promovării limbilor. Mai recent, comunicarea în alte limbi este inclusă 
printre cele opt competenŃe principale ale învăŃării continue. Încă din 2002 s-a înfiinŃat un Grup 
de lucru pentru limbi, reunind oficialităŃi responsabile pentru politicile din domeniul limbilor în 
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statele membre, grup care se întâlneşte regulat pentru a schimba informaŃii şi defini bune 
practici.3” 

“ApariŃia limbilor vernaculare ca purtătoare de cultură elitară este un fenomen relativ 
recent. El Ńine în mare de abandonarea unei limbi sacre şi traducerea culturii elitare în limbile 
vernaculare. Marile civilizaŃii premoderne s-au clădit pe fundamentul unei limbi sacre, cu 
structura mai rigidă, capabilă să transmită cunoaşterea peste perioade de timp semnificative – de 
la câteva secole la milenii – perioade în care limbile vernaculare se metişeaza prin mişcarea 
naturală a populaŃiei, dând naştere dialectelor şi noilor limbi. Limba sacră, păstrătoare a unei 
tradiŃii ancestrale, a fost vehiculul unei manifestări culturale superioare şi elementul de 
continuitate în timp şi în spaŃiu al marilor civilizaŃii. Europa Evului Mediu târ- ziu şi a Renaşterii 
a produs noutatea traducerii bagajului cultural al limbii sacre în limbile vernaculare. Fenomenul 
este de pus în paralel, chiar dacă nu într-o relaŃie simplă de cauză-efect, cu evoluŃia structurii 
sociale a societăŃilor Renaşterii şi modernităŃii timpurii, în care proporŃia clasei de mijloc, a 
burgheziei, în ansamblul societăŃii a fost în continuă creştere. AspiraŃiile culturale ale acestei 
clase în plină ascensiune economică şi demografică nu au mai putut fi exprimate în limba sacră 
din cauza faptului că limba sacră era controlată de o minoritate, al cărei nucleu era sacerdotal, iar 
difuzarea ei limitată. Procedeul transmiterii şi răspândirii limbii sacre la nivelul noii mase sociale 
a burgheziei s-a arătat mai anevoios decât traducerea în 

limba vernaculară a unor fragmente din cultura înaltă. Această apariŃie pe piaŃa culturală 
a limbilor vernaculare s-a întâlnit cronologic cu fenomenul major al Renaşterii în Occident: 
redescoperirea culturii clasice precreştine. Noua cultură vernaculară a intrat repede într-o relaŃie 
de concurenŃă cu cultura vehiculată de limba sacră. Diglosia medievală, adică faptul că acasă se 
vorbea o limbă, iar la biserică altă limbă, s-a transformat într-un biculturalism în măsura în care 
limba de acasă a devenit limba de şcoală. Iar modul de reprezentare a lumii la şcoală s-a 
îndepărtat treptat de cel de la biserică. 

Printr-un concurs de împrejurări istorice, procesul de traducere a culturii sacre în limba 
vernaculară a fost cel mai reuşit la început în limba franceză. Într-o fază timpurie, şi italiana a 
jucat un rol major, dar raŃiuni politice au dat câstig de cauză francezei, în cele din urma. Modelul 
francezei s-a impus şi celorlalte limbi vernaculare, întâi în vestul Europei, apoi şi în est. Aici 
apare metafora genealogiilor culturale. Într-un arbore genealogic al culturilor vernaculare 
europene, ramura întâiului născut este franceza; engleza, italiana şi germana joacă rolul branşelor 
cadete, apoi arborele se complică şi apar înrudiri între ramuri. Româna Ńine de marea ramură a 
modelului francez aproape prin descendenŃa (chiar dacă putem discuta şi niscaiva înrudiri cu 
celelalte ramuri). Aici nu vorbesc din punct de vedere strict lingvistic, ci mai cu seamă cultural. 
În mare, deci, cultura europeana poate fi văzută ca o mare familie culturală, iar diferitele ipostaze 
naŃionale nu sunt decât variante uneori minore faŃă de modelul original. 

Să trecem acum la fasolea lui Mendel. Modelul european vernacular de bază (clasicismul 
cultural al Renaşterii), să-i zicem fasolea albă, s-a încrucişat în Europa de Vest cu creştinismul 
tardo-antic şi medieval propriu-zis (iniŃial refugiat în limba sacră a Occidentului, latina), care în 
schema de faŃă ar fi fasolea roşie. Descendent a acestei încrucişări după o primă etapă de fenotip 
dominant alb, a permis genotipului să se exprime din nou prin culoare, şi a reapărut fasolea roşie. 
Marele conflict ideologic european se poate explica în felul acesta. Şi Sartre, şi Papa pot afirma 
ca reprezintă cultura europeană, adică o încrucişare de fasole albă cu fasole roşie, numai ca 
fenotipic sunt total diferiŃi. Culturile naŃionale s-au născut în diferite generaŃii de încrucişare a 
fasolelor albe şi roşii, proporŃiile de fenotip alb şi fenotip roşu dând specificitatea fiecăreia. 
Conform teoriei lui Mendel, în a doua generaŃie proporŃia este de trei la unu, în a treia generaŃie 
proporŃia este de trei la doi şi diferenŃa de proporŃie între fenotipuri scade apoi cu fiecare 
generaŃie tinzând spre egalizare. Numai că istoria nu este un laborator, deci trebuie să ne 
mulŃumim cu presupunerea ca proporŃiile rămân aleatorii, dar relativ egale. După un timp încep 
să se selecteze din nou variante pure, adică se reselectează gene numai albe şi numai roşii. În 
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acest proces specificităŃile naŃionale ar trebui să dispară. Un român care nu mai are nici o 
referinŃă culturală provenind din cultura creştină răsăriteană nu se distinge de un portughez care 
a pierdut referinŃele culturale ale catolicismului decât prin limba vorbită sau praful de pe pantofi. 
În măsura în care succesul lor profesional şi reuşita materială vor depinde de utilizarea unei limbi 
comune, româna şi portugheza vor tinde să devină limbi de bucătărie (iar praful de pe pantofi se 
va şterge şi mai repede). 

În peisajul cultural paneuropean, schema se complică, fiindcă creştinismul, fasolea roşie, 
are trei nuanŃe diferite, şi nici fasolea albă nu-i la fel de albă peste tot. În orice caz, nu limba dă 
diferenŃa naŃională. Să luăm cazul românesc. Vocabularul conceptual românesc derivă într-o 
proporŃie covârşitoare din limbi vernaculare vest-europene, între care franceza ocupă locul întâi. 
Drept dovadă şi conŃinutul conceptual al modernităŃii româneşti este acelaşi cu cel exprimat în 
franceză, aporturile specific anglo-germane ramânând neglijabile. În măsura în care existau în 
fenotip gene ale fasolei roşii, am putut vorbi de o specificitate a culturii româneşti. În ceea ce 
priveşte limba româna, fasolea roşie se exprimă prin cuvinte provenind direct din latină, slavonă 
şi greacă. În măsura în care segregarea între gene de fasole roşie şi gene de fasole albă s-a 
petrecut, particularitatea pe care o dădea încrucişarea a dispărut.4” 

“Un exemplu al complexităŃii culturale elveŃiene este cantonul Graubunden, ai cărui 
locuitori vorbesc trei limbi: germana, italiana şi romanşa.Sunt recensate cinci idiomuri romanşe 
scrise, ceea ce constrânge cantonul să publice manualele sale şcolare în şapte limbi. Cele cinci 
idiomuri sunt: sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter şi vallader, iar diferenŃele dintre aceste 
idiomuri depăşesc cu mult nuanŃele care despart diversele dialecte germanice; ortografia, şi ea, 
nu simplifică nimic.Acest lucru a făcut ca limba de comunicare dintre romanşii din diferitele văi 
să devină germana.Dacă la 20 februarie 1938 romanşa devine a patra limba naŃională, în urma 
unei votări în care mai mult de 90 % din voturi sunt pozitive, ea nu va fi niciodată limbă oficială. 
DiferenŃa este importantă, deoarece limba romanşa nu va fi niciodată folosită în administraŃie. 
Votul din 1938 nu are în fapt decât o semnificaŃie simbolică. Limba germană domină în relaŃiile 
profesionale, şi nu numai în turism, deoarece termenii tehnici sunt germani.Să mai adăugăm că 
în cantonul Grisons se afla Bivio, singura comună trilingvă din ElveŃia: se vorbesc aici limbile 
romanşa, italiana şi germana. Totuşi germanizarea comunei este ineluctabilă.5” 

“Friulana este considerată de unii lingvişti un simplu dialect italian, iar de alŃii, un 
dialect din grupul mixt al unei limbi romanice numite convenŃional retoromana. Din această 
limbă retoromană fac parte şi dialectul romanş sau occidental, vorbit în ElveŃia, cel ladin sau 
central, din văile dolomitice, iar friulana reprezintă dialectul oriental. Între română şi friulană 
există conexiuni lingvistice unice, fapte de limbă care nu se mai regăsesc în altă parte, în afara 
celor două limbi. Dar lucrul cel mai interesant îl reprezintă substratul friulanei. Înainte de venirea 
romanilor, în zona friulilor se vorbea o limbă foarte veche, neindoeuropeană, care avea 
asemănări cu etrusca, cu limba iberilor (strămoşii spaniolilor) şi cu cea a străvechilor locuitori ai 
insulei Sardinia. Istoricul Titus Livius afirma că reŃii, strămoşii friulilor, ar fi rămăşiŃe ale 
etruscilor care, înainte de invazia celŃilor, ocupau toata Italia de nord. AlŃi doi istorici din 
antichitate, Trogus Pompeius şi Pliniu cel Bătrân, susŃin că ei sunt urmaşii etruscilor fugiŃi din 
campia Padului către regiunile alpine, în urma invaziei neaşteptate a celŃilor. Straniu este că din 
acest substrat etrusc, friulana are în comun mai multe cuvinte cu româna şi cu albaneza, fapt care 
i-a determinat pe unii lingvişti să presupună că friulana ar avea şi ea o componentă străveche 
traco-iliră. Aşadar, "compoziŃia" pe straturi a friulanei este foarte nebuloasă.  

Un lucru ştim însă sigur: friulana moşteneşte şi continuă o necunoscută limbă europeană, 
extrem de veche.  

Iar alături de limba, care conturează sufletul unui neam, friulanii duc mai departe şi 
tradiŃii şi credinŃe ancestrale, nu de puŃine ori asemenea celor de pe meleagurile carpatine.  
Primele observaŃii cu privire la existenŃa unor concordanŃe exclusive între română şi friulană au 
aparŃinut unui lingvist italian, G.I. Ascoli (1846). La noi, cel dintâi s-a ocupat de concordanŃele 
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romano-friulane V.A. Urechia, într-un discurs rostit în 1868 la "Societatea academică română". 
Dar cea dintâi investigaŃie serioasă aparŃine lingvistului Ovid Densuşianu, care găseşte mai multe 
concordante lexicale interesante între română şi friulană. Astfel, cuvintele friulane brumajo 
("decembrie"), discanta, distrama, ferbint, galinar ("hot de gaini"), îmbina, imbranca îşi găsesc 
corespondenŃe în cele romaneşti brumar ("noiembrie"), descântă, destrăma, fierbinte, găinar, 
îmbina, îmbranci. Dar surpriza cea mai mare ne-o oferă lingvistul român atunci când enumeră 
mai multe cuvinte din substratul limbii romane, care au echivalenŃe foarte asemănătoare în 
friulana, unde sunt tot prelatine: în friulana razze, sore, cionc, în română raŃa, cioara, ciung. 
Aceste corespondenŃe tulburătoare au intrigat, de-a lungul vremii, pe mulŃi cercetători. Cel mai 
mult s-a ocupat de acest aspect cercetătoarea Maria Iliescu, care a insistat asupra faptului că între 
română şi friulană există o serie de concordanŃe care nu au legătura cu stratul latin, ci cu un 
substrat înrudit în cele două regiuni, iliric pentru friulană, şi traco-dac pentru română, încercând 
astfel să explice şi curioasa "implicare" a limbii albaneze în acest carusel lingvistic. Pe lângă cele 
trei cuvinte deja pomenite - cioară, raŃa şi ciung. Maria Iliescu mai aduce câteva exemple 
tulburătoare. Cuvintele româneşti balta, sterp, guşă, ciută, grapă, toate considerate dacice (având 
corespondente albaneze în balt, shterp, gush, shut, grep), se regăsesc aproape identice în 
cuvintele friulane palte, sterpe "oaie care nu a fătat niciodată", goshe, tschutta, grapa! Dacă 
despre concordanŃele lingvistice dintre română şi albaneză s-a scris destul de mult şi au fost 
atribuite unui substrat comun celor două limbi, despre această surprinzătoare faŃetă a friulanei, 
care împarte cu româna cuvinte prelatine, cu siguranŃă nu au auzit mulŃi.  
Oare ce misterioase legături de înrudire a avut, în trecutul îndepărtat, neamul din CarpaŃi cu cel 
din Alpii Italiei, cu mult înainte de venirea romanilor şi, poate, chiar a indoeuropenilor? E greu 
de dat un răspuns. Dar un lucru e sigur: românii şi friulanii au în comun, de multe mii de ani, o 
părticică de suflet, exprimată în tradiŃii şi obiceiuri, în felul de a fi şi în limbă.6 “ 

“Valona face parte din sub-grupa limbilor oilane (limbi romanice de nord-vest), dintre 
care cea mai cunoscută este franceza). Valona se deosebeşte de celelalte limbi oilane îndeosebi 
datorită unui important împrumut germanic (în fonetică, vocabular şi gramatică), dar şi - din 
contră - printr-un conservatorism fonetic semnificativ (valona a rămas destul de apropiată de 
evoluŃiile ce au avut loc în evul mediu târziu).Dintr-un alt punct de vedere strict geografic, al 
extinderii continentale a limbilor romanice vorbite azi, este interesant de observat că valona şi 
româna sunt simultan limbi romanice "extrem nordice", dar şi extreme longitudinal în Europa, 
valona fiind extrem vestică şi simultan nordică, respectiv româna fiind extrem estică şi simultan 
nordică. O foarte posibilă "punte" de legătură, în cazul unui studiu profund şi exhaustiv de 
lingvistică comparată între valonă şi română, ar putea fi cele trei limbi romanice rheŃiene (sau 
reŃiene), retoromana, ladina şi friuliana, aranjate aici stric geografic, de la nord la sud. Este demn 
de remarcat, că cele cinci limbi menŃionate moştenesc, pe de o parte, vocabularul latinei vulgare 
(vezi latina vulgaris) de nord şi, respectiv, elemente gramaticale şi fonemice care sunt străine 
tuturor celorlalte limbi romanice.Nu este tocmai potrivit să se vorbească despre o "dată de 
naştere" a limbii valone, în primul rînd pentru că o limbă nu se naşte peste noapte, iar în al doilea 
rând pentru că momentul naşterii depinde de punctul de vedere adoptat. Astfel, dintr-un punct de 
vedere strict lingvistic, Louis Remacle a arătat că un mare număr de transformări pe care astăzi 
le considerăm tipice valonei au apărut între secolul VIII şi secolul XII. Valona "era pe bună 
dreptate şi definitiv individualizată pe la anul 1200 sau la începutul secolului XIII".Totuşi, 
textele "lingvistice" ale vremii nu vorbeau de valonă, deşi pomeneau, printre altele, de picardă şi 
de lotariană, în cadrul aceluiaşi domeniu lingvistic oilan.Până în secolul XV, scriitorii regiunilor 
valone numeau limba lor drept "romană", atunci când voiau să o deosebească de altele. Prima 
atestare a cuvântului "wallon" în înŃelesul lingvistic de azi ne vine de la începutul secolului al 
XVI-lea: în 1510 sau 1511, Jean Lemaire de Belges face trecerea de la "rommand" la "vualon": 

Et ceux cy parlent le vieil langage Gallique que nous appellons Vualon ou Rommand 
(...). Et de ladite ancienne langue Vualonne, ou Rommande, nous usons en nostre Gaule 
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Belgique: Cestadire en Haynau, Cambresis, Artois, Namur, Liège, Lorraine, Ardenne et le 
Rommanbrabant, et est beaucoup differente du François, lequel est plus moderne, et plus 
gaillart.  

Iar aceştia [locuitorii din Nivelles] vorbesc vechiul grai galic pe carele îl numim vualon 
sau rommand (...). Iar pe zisa bătrână limbă vualonă, sau rommandă, noi o folosim în a noastră 
Galie belgică: adică în Haynau, Cambresis, Artois, Namur, Liège, Lorraine, Ardenne şi în 
Brabantul romanic, şi [această limbă] este mult deosebită de dialectul francez, care este mai 
modern şi mai voios." Cuvântul "walon" primeşte astfel un înŃeles mai apropiat celui de astăzi: 
cuprinsul părŃii romanice a łărilor-de-Jos a provinciei Liège. Putem socoti că perioada când se 
stabileşte hegemonia unificatoare în Valonia este un moment de vârf al istoriei lingvistice a 
valonei. Cristalizarea unei anumite identităŃi valone, ca opus faŃă de regiunile flamande din 
łările-de-Jos, consacră cuvântul "valon" pentru a desemna oamenii "Văilor". De asemenea, puŃin 
mai târziu, limba vorbită este resimŃită de-a binelea ca diferită de franceza centrală şi de alte 
variaŃiuni ale oilienelor din împrejurimi, ceea ce duce la părăsirea cuvântului "roman" în înŃeles 
vag, pentru întrebuinŃarea cuvântului "valon", a cărui extensie lingvistică se suprapune cu 
înŃelesul etnic şi politic. De asemenea, aceasta este vremea când franceza ajunge sa înlocuiască 
latina în toate domeniile (conform Edictului de la Villers-Cotterêts, din 1539). Franceza se 
stabileşte ca limbă didactică şi face obiectul unei politici intense de uniformizare.Într-un context 
în care convieŃuiesc două limbi din aceeaşi familie, ele nu pot fi decât una împotriva celeilalte. 
Anii 1600 aduc sistemul grafic francez în Valonia. Tot din această epocă provin texte aşternute 
pe hârtie într-o valonă scrisă, dar care nu pune în valoare tezaurul valonei vorbit.Valona a fost 
limba predominantă a poporului valon până la începutul secolului XX. Începând de atunci, 
franceza regională s-a răspândit peste tot, încât acum doar 30-40% din populaŃia valonă îşi mai 
foloseşte limba proprie. Din persoanele de peste 60 de ani, 70-80% vorbesc valona, iar din 
persoanele sub 30 de ani, doar 10%. Cunoaşterea pasivă, însă, este mult mai răspândită: 36 - 
58% dintre tineri.Din punct de vedere legal, valona este recunoscută, începând cu 1990, de către 
Comunitatea Valonia-Bruxelles din Belgia (adică autoritatea competentă în materie culturală 
pentru Valonia, în Statul federal belgian) ca "limbă regională băştinaşă" ce trebuie studiată şi 
încurajată a fi folosită. Mişcarea culturală valonă se bazează printre altele pe Uniunea culturală 
valonă (UCW), ce reuneşte peste 200 de cercuri de teatru amator, grupuri de scriitori, comitete 
de pomovare a valonei în şcoală. Există cincisprezece reviste cu apariŃie regulată. Nu în ultimul 
rând trebuie amintită Societatea de limbă şi literatură valonă (înfiinŃată în 1856), care 
promovează literatura valonă şi studierea limbilor regionale romanice din Valonia (mai ales 
dialectologia, etimologia, ş.a.m.d.).Cuvintele româneşti BărăbanŃ, Brabant, "vălean" au la origine 
toponimii valone (cum, de pildă, numele Cătălan, Tăutu, etc. vin de la alte toponimii sau 
etnonimii). Însuşi cuvîntul "wallon" are aceeaşi etimologie cu cuvintele "vlah" / "valah", "vlaş" 
(arhaism utilizat de limbile nordice în Evul Mediu timpuriu pentru "italian"), "velş" (locuitor din 
łara Galilor), etc. Aceasta arată însăşi originea romanică a diferitelor neamuri.Din punct de 
vedere gramatical, există multe asemănări între limbile română şi valonă, există caracteristici 
comune, ce lipsesc în alte limbi romanice. Printre altele, timpurile supracompuse, atât de mult 
folosite în Ardeal. ConcordanŃa timpurilor funcŃionează întocmai ca în limba română. 7” 

“Limba ladină (Ladin, nume nativ în limba ladină, Ladino, în italiană, Ladinisch, în 
germană) este o limbă rheŃiană vorbită în MunŃii DolomiŃi din Italia, între regiunile Trentino-
Alto Adige şi Veneto.Fiind o limbă rheŃiană este foarte apropiată de retoromana elveŃiană şi de 
friuliana.Limba ladină se vorbeşte în: 

- provincia Bozen-Bolzano (denumirile sunt date respectiv în germana, italiana şi ladina) 
în: (German-Italian-Ladin)  

- St.Ulrich-Ortisei-Urtijëi 
- St. Christina - Santa Cristina - S. Crestina, 
- Wolkenstein - Selva di Val Gardena - Sëlva, 
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- Abteital - Badia - Badia, 
- Kurfahr - Corvara - Curvara, 
- Enneberg - Marebbe - Maréo; 
- provincia Trento, în Val di Fassa, în următoarele şapte municipalităŃi:Canazei (în ladină, 

Cianacei), Campitello (în ladină, Ciampedèl), Mazzin (în ladină, Mazin), Pozza di Fassa (în 
ladină, Poza), Vigo di Fassa (în ladină, Vich), Soraga (în ladină, Soraga ori Sorega) şi Moena (în 
ladină, Moena). 

Ladina vorbită în Valea Fassa (în ladină, Val de Fascia, în italiană Val di Fassa) este la 
rândul său împărŃită în alte două subdiviziuni, "Cazét" (pronunŃată "cazet") vorbită în jumătatea 
de nord a văii şi "Brach" (pronunŃată "brak"), care este vorbită în jumătatea sa sudică. Astfel, în 
Cazét, apă este "ega", iar în Brach este "aga". 

- provincia Belluno în: Valea Livinallongo (în ladină Fèdom, în germană Buchenstein) şi 
în Cortina d'Ampezzo (în ladină Anpëz). 

Limba ladină este recunoscută oficial ca limbă minoritară având ceva drepturi oficiale în 
regiunea Trentino-Tirolul de Sud, dar nu are statut oficial în provincia Belluno (regiunea 
Veneto).Este vorbită de asemenea ca şi limbă oficială în provincia Bolzano la Ortisei (Urtejei), 
Selva di val Gardena (Selva), Badia (Badia), Corvara in Badia (Curvara), Marebbe (Mareo), în 
provincia Trento la Canazei (Chanacei), Vigo di Fassa (Vich) şi la Pozza di Fassa (Fasha).8” 

Concluzii 
Limba retoromană este tratată ca şi limba minoritară, însă statutul ei se bucură de o 

importanŃă colosală pe teritoriul ElveŃiei, un spaŃiu puternic colonizat şi în care limbile s-au atras 
în funcŃie de dorinŃa vorbitorilor. 
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Abstract  

English is the official international language, being  spoken in Great Britain, U.S.A., 
Canada, Australia, the continent of Africa,, Asia, islands in the Pacific Ocean, and many other 
states throughout the entire world. It is the leading language in diplomacy, international bussiness 
and science. There are approximately 310 native speakers of English worldwide. The process of 
linguistic globalisation follows the economic and cultural development because language is the 
most important element of interaction between people,      

 
Key words: Linguistic globalisation, English, Romanian, differences 
Cuvinte cheie: Globalizare lingvisticǎ, limba engleză, limba românǎ, diferenŃe 

 
Introducere 
Pentru a înŃelege cât mai bine conceptul de globalizare, ne putem raporta atât la fenomenul 

de globalizare lingvistică, cât şi la conceptul denumit anglicizare. În zilele noastre, aproape toate 
limbile vorbite în lume stau sub semnul contactului lingvistic, iar acest fapt este determinat atât de 
evoluŃia societăŃii, cât şi de tendinŃa de globalizare lingvisticǎ şi, implicit, de nevoia de a comunica. 

InfluenŃa limbii engleze asupra limbii române este foarte pronunŃată în perioada actuală şi se 
realizează prin preluarea elementelor lexicale precum şi prin atribuirea unor sensuri ale 
împrumuturilor englezeşti cuvintelor din limba română. Manifestarea fenomenului în Ńara noastră se 
datorează condiŃiilor social-politice actuale precum şi intensificǎrii relaŃiilor cu lumea occidentală, 
cuvintele englezeşti fiind utilizate de specialişti pentru comunicarea şi informarea în toate domeniile 
de activitate (unde sunt preferaŃi termenii originali), precum şi de vorbitori, care au tendinŃa de a 
folosi limba engleză ca limbă internatională de comunicare. O mare parte dintre utilizatori consideră 
limba engleză o oportunitate de a avansa pe scara socială, uitând de cele mai multe ori propria lor 
limbă.  

Globalizarea lingvistică este o sintagmă creată recent la noi, prin procedeul derivării; 
termenul globalizare a apărut mai întâi în domeniul economic, răspândindu-se ulterior şi în alte 
sfere ale vieŃii sociale. 

În lingvistică, conceptul de globalizare accentuează relaŃia dintre comunicare şi societate şi 
poate fi perceput drept un mijloc de comunicare comun, condiŃia însă este limitarea la utilizarea 
numai a anumitor procedee din registrele aparŃinând limbii selectate. Dezvoltarea tehnicii 
informatice şi a domeniului financiar-bancar au generat impunerea limbii engleze ca limbă a 
globalizării. Anglicizarea reprezintă tendinŃa  de pătrundere a limbii engleze în domeniul 
vocabularului, aceasta manifestându-se ca superstrat. Anglicismele nu au determinat o „alterare” a 
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limbii române, ci, dimpotrivă, au contribuit la permanenta ei înnoire si reconstrucŃie, la nuanŃarea ei 
semantică şi stilistică, la modernizarea lexicului. 

Cu toate dificultăŃile de adaptare la sistemul lingvistic al limbii române, împrumuturile din 
limba engleză continuă să pătrundă masiv şi rapid în limba română actuală, accelerând procesul de 
îmbogăŃire a vocabularului, antrenând totodată schimburi importante la alte niveluri ale sistemului. 

Dacă luăm ca exemplu limba română, constatăm că acest element de superstrat are o 
pondere destul de mică în ansamblul lexicului din perspectiva structurii sale etimologice. Două sunt 
aspectele sub care se manifestă influenŃa engleză asupra limbii române actuale. Un aspect vizează 
categoria neologismului necesar şi în acest caz avem în vedere cele câteva domenii în care lexicul 
de origine engleză s-a impus şi a intrat în circulaŃie atât în limba scrisă, cât şi în varianta vorbită; în 
funcŃie de domeniu, circulaŃia unor astfel de elemente lexicale poate prezenta un caracter larg 
popular; un exemplu, în acest sens, îl constituie terminologia sportivă, unde anglicismele s-au impus 
şi unde uneori chiar au creat un prototip după un model englezesc presupus, ceea ce demonstrează o 
anumită productivitate a modelului, de exemplu, cuvântul tenisman - inexistent în limba engleză. 
Un altul Ńine de moda lingvistică şi are, deci, un caracter mult mai superficial şi, în mare parte, 
efemer. Utilizarea englezismelor astăzi, mai ales, în vorbirea tinerilor, depăşeşte limitele clasice ale 
jargonului, care indicau un mijloc de manifestare nu numai a snobismului dar şi a diferenŃelor 
sociale. Englezismele din limbajul actual al tinerilor sunt mai ales elemente lexicale (cuvinte şi 
expresii) preluate din limbajul familiar, vorbit: ok, cool, fresh etc. şi reprezintă un mijloc de 
internaŃionalizare comportamentală şi, prin opoziŃie cu jargonul clasic, o modalitate de ştergere a 
diferenŃelor sociale şi naŃionale. 

Globalizarea lingvistică poate fi raportată din punct de vedere teoretic la bilingvism văzut 
nu sub aspectul său colectiv, ci sub aspectul său individual, căci în relaŃiile şi schimburile 
economice, părŃile sunt interesate de cunoştinŃele de engleză ale partenerului doar în măsura în care 
acestea trebuie să asigure o comunicare eficientă. Fenomenul trebuie interpretat ca o consecinŃă a 
mondializării economiei, care pe planul schimburilor verbale a dus la crearea unor noi situaŃii de 
comunicare cu instrument lingvistic de comunicare unic. 

Atunci când acŃionează într-un domeniu mai limitat sau mai extins, globalizarea lingvistică 
nu e obligatoriu să aibă repercusiuni asupra unei limbi. Utilizarea exclusivă a limbii engleze de la 
un anumit moment în domeniul comunicaŃiilor în navigaŃie sau în activitatea aeronautică nu a avut 
vreun impact asupra sistemului lingvistic al utilizatorilor.  

Anglicizarea actuală a unor limbi, deşi prezintă tendinŃa de internaŃionalizare rămâne un 
fenomen procentual scăzut, rezultat din evoluŃia firească a unei limbi sau a alteia; din punct de 
vedere lingvistic el se circumscrie fenomenelor de superstrat. 

Limbi multe şi diferite 
Limba este principalul mijloc de exprimare a gândirii, de fixare a ideilor şi de comunicare 

între oameni. Utilizarea limbii de către diverşi subiecti, apŃi să comunice oral sau în scris, constituie 
limbajul. 

Pe glob trăiesc 6,5 miliarde de oameni şi vorbesc limbi care de care mai diferite. Cea mai 
vorbită limbǎ aparŃine celei mai populate Ńări de pe glob. Peste un miliard de oameni vorbesc limba 
mandarină, un dialect al limbii chineze, pe baza căruia s-a realizat limba chineză modernă standard.  

Limba engleză vine abia pe locul al doilea. O vorbesc peste 500 de milioane de persoane. 
Chiar dacă  nu are cei mai mulŃi vorbitori, este limba oficială a mai multor Ńǎri decât oricare altǎ 
limbă. În afară de englezi, o vorbesc americanii, australienii, canadienii, plus populaŃiile din 
Zimbawe, Caraibe, Hong Kong şi Africa de Sud, fiind adoptată şi ca limbă de circulaŃie 
internaŃională. Dintre Ńările în care engleza este limbă oficială menŃionăm: Marea Britanie, Irlanda. 
S.U.A., Canada, Australia, Noua Zeelandă, India Filipine, Jamaica, dar şi în Ńări din continentul 
african, în Asia şi în anumite insule din Oceanul Pacific, însumând, ca limbă maternă, aproximativ 
310 milioane de vorbitori.  
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Ca număr de vorbitori nativi, engleza este a patra limbă din lume, după chineză (1080 
milioane vorbitori), hindi (370 milioane vorbitori) şi spaniolă (320 milioane vorbitori). 

În privinŃa foneticii, limba engleză înregisterază 9-12 vocale şi 22-26 consoane, pauza şi 
intonaŃia având un rol distinctiv. MulŃi dintre vorbitorii limbii engleze ca limbă străină motivează 
învăŃarea ei prin gramatica simplă, dar am adăuga aici şi avantajul unei fonetici şi morfologii la fel 
de simple şi uşor de însuşit. 

Impunerea limbii engleze la nivel global s-a făcut şi cu ajutorul unor factori sociali, politici 
şi economici, dar şi prin prestigiul mondial de care Ńări ca Marea Britanie şi Statele Unite ale 
Americii s-au bucurat şi se bucură în continuare.  

Vom alege în continuare câteva exemple din gramatica limbii engleze, prin care să-i punem 
în evidentă particularităŃile: 

- majoritatea substantivelor formează pluralul prin adăugarea sufixului -s sau -es, în 
funcŃie de consoana finală a cuvântului (pronunŃat [s], respectiv [iz]); majoritatea verbelor formează 
trecutul simplu prin adăugarea terminaŃiei -ed. Există, bineînŃeles, şi substantive sau verbe 
neregulate, care au formă proprie la forma de plural, respectiv de trecut. Există aproximativ 
cincizeci de substantive care nu respectă regula pluralului regulat şi 166 de verbe neregulate (în 
funcŃie de cuvintele compuse rezultate din acestea, putând exista mai multe); 

- o particularitate a limbii engleze este inexistenŃa pronumelui personal de politeŃe, aşa 
cum există în română, în funcŃie de persoană: dumneavoastră, dumneata, dumnealui, dânsul, dânsa, 
etc. – toate cu grade diferite de exprimare a politeŃii. În engleză, există doar forma pronumelui 
personal You, care Ńine locul pronumelui de politeŃe, în funcŃie de contextul situaŃional şi al 
interpretării date de emiŃător şi receptor, dar şi în funcŃie de maniera de adresare a vorbitorului; 

- genul substantivelor nu se manifestă decât în cazul înlocuirii lor cu pronumele personal 
corespunzător, cu rol de dezambiguizare; 

- există o formă unică a articolului hotărât, aceasta fiind the; în schimb, articolul nehotărât 
are două forme, în funcŃie de substantivul căruia i se antepune: a – pentru substantivele care încep 
cu consoană, an – pentru substantivele care încep cu vocală; 

- există mai multe timpuri verbale compuse cu verbe auxiliare: viitorul cu shall (pentru 
persoana I) şi will, la care se adaugă forma de infinitiv scurt a verbului de conjugat (neprecedat de 
particula to, corespondentul particulei de infitiv a  din limba română: a aduce / to bring);  un alt 
timp verbal compus al limbii engleze este perfectul compus, realizat cu ajutorul verbului auxiliar to 
have la timpul prezent, la care se adaugă participiul trecut al verbului de conjugat; mai mult ca 
perfectul se realizează cu perfectul simplu al verbului auxiliar to have (forma had), la care se 
adaugă participiul trecut al verbului de conjugat. Acestea sunt doar câteva exemple de timpuri 
compuse cu ajutorul auxiliarului. Auxiliarul mai are şi rolul de a forma interogativul şi negativul 
verbelor în cazul timpurilor simple (care nu sunt compuse cu auxiliar) : Do you speak Japanese ? I 
don’t speak Japanese. 

- remarcăm, în unele cazuri, forma postpusă a prepoziŃiei, ce Ńine de regimul prepoziŃional 
al verbului folosit : The boy I was speaking to (regimul prepoziŃional este: to speak to somebody); 

Pe locul trei în acest clasament se află Hindustani, principala limbă în India. Cuprinde un 
mare număr de dialecte, dintre care cel mai vorbit este Hindi. O vorbesc aproape 500 de milioane de 
oameni. 

Spaniola se află abia pe locul patru, deşi se vorbeşte în aproape toate Ńările din America de 
Sud şi din America Centrală, plus Spania, Cuba şi SUA de aproape 400 de milioane de vorbitori. 

Cu puŃin peste 277 de milioane de vorbitori, rusa se situează pe locul 5 fiind vorbită în toate 
Ńările care au făcut parte din URSS. 

Pe locul 6 se află una dintre cele mai vechi limbi - araba, cu 246 de milioane de vorbitori 
(pentru că este limba Coranului, nu se vorbeşte doar în Orientul Mijlociu, ci şi in alte Ńări cu 
populaŃie musulmană). 
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Peste 200 de milioane de oameni vorbesc bengali. Este vorbită atât de populaŃia din 
Bangladesh, cât şi din India, Ńara cu care se învecinează. 

Pe locul 8, o altă limbă latină: portugheza. Cei 191 de milioane de vorbitori trăiesc în 
Portugalia, Brazilia, Macau, Angola, Venezuela si Mozambic. [1, 2, 3] 

Franceza se află abia pe locul 10, după malay/indoneziana, care număra 159 de milioane de 
vorbitori. Pe glob sunt 129 de milioane de vorbitori de franceză. În afară de FranŃa, se vorbeşte în 
Ńări precum Belgia, Canada, Rwanda, Camerun şi Haiti. 

Concluzii 
Globalizarea lingvistică poate fi raportată din punct de vedere teoretic la bilingvism văzut nu 

sub aspectul său colectiv, ci sub aspectul său individual, căci în relaŃiile şi schimburile economice 
părŃile sunt interesate de cunoştinŃele de engleză ale partenerului numai în măsura în care acestea 
trebuie să asigure o comunicare eficientă. Globalizarea lingvistică urmează, aşadar, evoluŃia lumii 
în care trăim, limba fiind principalul element de interacŃiune între oameni. 
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Abstract 
 The third millennium has generated through social, economical, financial and political 
mechanisms a massive change in society, imposing a consumer society to replace in some cases 
modern society and traditional society in others. This transformation on a social level has displayed 
effects also on a cultural level, leading to massive phenomena of global homogenizing and 
synchronizing within general culture. 
 In turn, this process of cultural homogenizing has generated prefabricated artificial culture 
processes, copied after models with a great response from the public and yet totally estranged from 
the traditional model of society. Beyond multiple kitsch phenomena, contamination has been 
recorded which sometimes led to extreme or bad taste displays, to a visible downfall in culture 
standards. 
 Sometimes, the adaptive processes have flown normally, but in some cases examples of 
individuals alienated from a society where traditional models were no longer valid and older 
patterns were severely modified, have emerged. Loneliness and isolation became obvious and the 
individual felt the irresistible urge of cultural acknowledgement. In other words, after toiling 
hundreds or thousands kilometers away from his country, after eating everywhere the same 
American burger or after wearing the same Turkish blue jeans and the same Chinese t-shirts, 
global society Man wants to have the assurance that he or she belongs to a certain history and to a 
social cultural group which to acknowledge within social memory.  
  In fact, the premises to putting in motion the mechanisms of construction or reconstruction 
of cultural identity are created, by activating the identity mechanisms: that’s how I am, that’s how 
everybody else is, we have common traits, but also traits apart, shared segments in our life are 
given by social and economical proximity, by the fact that we all live together in a community 
where interstate geographical borders are dimmer and dimmer (the European Union model is the 
most relevant in this respect) and the differences are given by the formulas of cultural identity. 
The effect of this globalizing social model rebound to the collective mentality, to which trade marks 
have become more and more important. One makes an appeal to cultural memory, as a common 
background, to generate social, ethnical and cultural identity to the cultural heritage as sum of 
behavioral patterns. Cultural identity, based on the inclusion in a common material and immaterial 
cultural heritage manifests itself as a sum of cultural singularities, of individual traits of a certain 
culture or subculture related to another. One can only reach this goal by recovering the group’s 
cultural memory, by bringing it to the present and rebuilding the feeling of belonging to a common 
cultural tree for each individual or for each ethnical or social group. 
 
Key words: modern society, traditional society, social memory, cultural identity, globalization; 
Cuvinte cheie: societatea modernă, societatea tradiŃională, memoria socială, identitate culturală, 
globalizare   
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 Mileniul al III-lea a generat, prin mecanisme sociale, economice, financiare şi politice, o 
schimbare masivă a societăŃii, impunând o societate de consum care a înlocuit în unele cazuri 
societatea modernă, iar în altele, direct societatea tradiŃională. Această transformare la nivelul 
socialului a avut efecte şi în plan cultural, conducând spre fenomene masive de uniformizare 
globală, de sincronizare şi omogenizare culturală generală. În plan ontologic, viziunea asupra vieŃii, 
a devenirii, a civilizaŃiei, a presupus, de asemenea, schimbări de abordare: "pentru prima dată în 
istorie am descoperit că planeta pe care o locuim este una singură. Acum nu ne mai rămâne decât să 
descoperim că suntem o singură familie umană şi că trebuie să transcendem toate diferenŃele 
naŃionale, lingvistice, culturale, rasiale şi religioase ce reprezintă istoria noastră. Avem şansa de a 
scrie o istorie complet nouă" [1] au spus teoreticienii fenomenelor de globalizare, postmodernism 
sau identitate. 
 Globalizarea sintetizează "toată mişcarea societăŃii umane", referindu-se la "realul social şi 
uman, realitatea epocii, inclusiv realitatea ce urmează a fi creată pe baza, în primul rând, a 
alterităŃii. Globalizarea se creează pe sine, ca o nouă entitate civilizatoare, ca un sistem de relaŃii 
noi, planetare, cu economie mondială, cu structuri şi norme juridice globalizatoare, cu un nou 
echilibru între progresul economic şi protecŃia socială etc" [2]. 
 În multe cazuri, acest proces de omogenizare culturală a generat, la rândul său, procese 
culturale artificiale, prefabricate, copiate după modele cu mare priză la publicul larg, dar total 
străine de modelul tradiŃional de societate. Dincolo de multiplele fenomene de kitsch, au fost 
înregistrate contaminări ce au dus la manifestări uneori extreme, alteori de proastă calitate, uneori la 
împrumuturi forŃate iar alteori la coborârea vizibilă a standardului de cultură.  
 Uneori, fenomenele de adaptare au decurs normal, dar, în alte cazuri, s-a ajuns la forme de 
alienare a individului care nu şi-a mai găsit locul într-o societate unde modelele sale tradiŃionale nu 
mai funcŃionau iar vechile repere erau sever modificate. Singurătatea şi izolarea au început să îşi 
spună cuvântul iar individul a simŃit nevoia imperioasă a unei legitimări culturale.  Altfel spus, după 
ce munceşte la sute sau mii de kilometri de Ńara lui, după ce mănâncă pretutindeni în lume acelaşi 
hamburger american sau după ce poartă aceeaşi blugi turceşti şi aceleaşi tricouri chinezeşti, omul 
societăŃii globale vrea să aibă garanŃia unei apartenenŃe la o istorie şi la un grup socio-cultural pe 
care să le recunoască în virtutea memoriei sociale. 
 Urmarea acestui model social globalizant a avut reflexe în mentalitatea colectivă, pentru 
care mărcile identitare au devenit tot mai importante. Apelul se face la memoria culturală, ca fond 
comun, generator de identitate socială, etnică şi culturală şi la patrimoniul cultural, ca sumă de 
modele comportamentale. Identitatea culturală, clădită pe apartenenŃa la un patrimoniu cultural 
material şi imaterial comun, se organizează ca o sumă de singularităŃi culturale, de semne 
individualizante ale unei culturi sau subculturi în raport cu alta. La acest deziderat nu se poate 
ajunge decât recuperând memoria culturală a grupului, aducând-o în actualitate şi construind din 
nou sentimentul de apartenenŃă la un filon cultural comun pentru fiecare individ sau pentru fiecare 
grup social sau etnic. 
 De-a lungul istoriei, cunoaşterea de sine la nivel colectiv s-a izbit mereu de prejudecăŃi, 
legende, mituri, aprehensiuni, în raport cu alteritatea [3]. Acest lucru a făcut ca, actualmente, 
politicile identitare promovate de modernitatea europeană să genereze o anume teamă de 
incertitudine, la fel ca şi nevoia unei reflecŃii asupra propriei identităŃi. Prin problematica lor acută, 
politicile identitare au ajuns să susŃină în mod public anumite mecanisme identitare şi să transforme 
identitatea dintr-o problemă privată, de opŃiune individuală sau cel mult de grup, în una publică, 
dezvoltată în arena politicii, moment în care identitatea intră în corelaŃie cu alteritatea şi se 
construieşte progresiv [4].  
 În aceste condiŃii, analiştii fenomenului globalizării nu mai pun accentul asupra lui dacă, ci 
asupra lui când, sugerând că dezvoltarea umană merge, imperturbabil, spre mondializare, singurul 
lucru nestabilit exact fiind doar momentul în care aceasta va fi totală. Despre o resemantizare a 
cuplului identitate / alteritate, în contextul globalizării, vorbeşte şi Zygmunt Bauman [5], dar şi 
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antropologul francez Marc Augé, care susŃine că alteritatea este esenŃială, pentru că „celălalt 
(alteritatea) începe chiar lângă noi” [6].  
 Globalizarea presupune multe procese de aculturaŃie, ca efect la întrepătrunderii 
civilizaŃiilor, aşa cum susŃine antropologia contactelor culturale, adică un contact direct şi continuu 
dintre grupuri de indivizi de culturi diferite, cu modificări ulterioare ale tipurilor culturale originale 
ale unui grup sau a ambelor [7]. S-a dovedit că grupul care preia modelul de la grupul dominant 
face o selecŃie, în sensul că nu preia totul, dar împrumută multe trăsături cultuale, mergând pânâ la 
construirea unui mod de viaŃă diferit de cel originar [8] şi care are efecte serioase în 
comportamentul individual, dar şi în cel social.  
 Deşi uniformizantă prin însăşi esenŃa sa (sau tocmai de aceea), globalizarea presupune 
existenŃa unui amplu context de multiculturalitate, fundamentată pe alteritate, iar aceasta, la rândul 
său, pentru ca globalizarea să nu fie un proces eminamente negativ, ar trebui să se bazeze pe ceea ce 
sociologii au numit respectul diferenŃei, adică efortul de armonizare a diferitelor modele culturale 
prin schimburi reciproce, prin exprimarea respectului faŃă de alte culturi sau moduri de viaŃă, care 
nu exclude acceptarea unui număr oarecare de valori universale, dar care încurajează tolerarea 
diferenŃelor culturale şi schimbul reciproc de valori culturale.  
 Diversitatea de orice tip presupune o solidaritate globală iar armonizarea, în contextul socio-
cultural european al diferitelor modele culturale, are ca fundament recunoaşterea şi a altor culturi 
sau chiar a unei interdependenŃe culturale globale, ca un fapt receptat pozitiv. Această poziŃionare 
presupune un respect total faŃă de alte culturi şi acceptarea schimburilor culturale într-un proces de 
fertilizare reciprocă a culturilor. Principiul de bază este cel al dezvoltării în pluralitate, cu 
acceptarea unui număr moderat de valori universale şi cu încurajarea reliefării identităŃii naŃionale, 
ceea ce poate genera o proliferare benefică a schimburilor interculturale. Finalul trebuie să fie cel al 
consensului şi toleranŃei, ce ar putea face posibil dialogul cultural şi consensul intelectual.  
 Aşadar, în contextul mondial actual, este foarte importantă revendicarea unei pluralităŃi de 
culturi şi a unei diversităŃi culturale care Ńin de specificul fiecărui grup social. Dacă lucrurile sunt 
privite mai indulgent, trebuie subliniat faptul că, în ciuda pericolelor de contaminare excesivă şi de 
preluare a culturii dominante, contactul între culturi are părŃi benefice, pentru că aculturaŃia nu se 
reduce la asimilare; normele culturale transferate de la o cultură sunt preluate de cealaltă după o 
prealabilă filtrare, readaptare şi familiarizare şi sunt preluate după activarea unor mecanisme de 
interpretare proprii fiecărei culturi. Mai mult decât atât, normele culturale nu sunt preluate integral, 
ci sunt supuse unor procese specifice în urma cărora informaŃiile preluate sunt modificate prin 
reinterpretare şi resemantizare.  
 Există o dinamică de ordin cultural care este generată de faptul că toate culturile evoluează 
în timp şi au largi zone de contact unele cu altele, prin natura apropierii lor geografice sau politice; 
între culturi funcŃionează tot timpul mecanisme de deconstrucŃie şi reconstrucŃie sau de hibridizare 
culturală care conduc la sincretisme largi, fără însă să ştirbească, teoretic, identitatea culturală a 
societăŃilor sau grupurilor sociale.   
 Cel mai important efect al acestei dinamici culturale este generarea inovaŃiilor culturale, 
care proliferează în zona interpretărilor şi a reinterpretărilor culturale. AcŃiunea acestor mecanisme 
produce diferenŃieri culturale care fac ca panorama culturală generală să fie o succesiune de culturi 
specifice, date de blocuri spirituale mari de tipul religiei, magiei, relaŃiilor parentale. De altfel, 
trebuie spus că există diferenŃe culturale chiar în interiorul aceleiaşi societăŃi, între mai multe 
grupuri sociale ale acesteia. Se nasc, astfel, mişcări identitare care îmbracă forme antiglobalizare 
dintre cele mai radicale şi constau în activarea unor mecanisme inverse aculturaŃiei, prin care 
culturile tradiŃionale sunt mult exacerbate iar influenŃele occidentale sunt categoric respinse. 
 Dincolo de faptul că aduce unele beneficii materiale, valul globalizării trebuie să răspundă 
unor nevoi acute de percepŃii identitare. Popoare, etnii, grupuri sociale, trebuie să înŃeleagă că cea 
mai bună pârghie pentru asumarea unei legitimităŃi este conservarea identităŃii culturale, prin toate 
mijloacele. Pertinentă ni s-a părut, în acest context, opinia cercetătorului sibian Cornel Bucur, care 
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susŃinea faptul că, în condiŃiile europenizării, occidentalizării şi globalizării civilizaŃiei, „noua 
paradigmă culturală este aceea a definirii specificului cultural al fiecărei regiuni europene, prin 
contribuŃie culturală a fiecărei etnii, în contextul coexistenŃei lor istorice (...), la edificarea culturii şi 
civilizaŃiei fiecărei regiuni europene cu o configuraŃie multiculturală şi nu în cele din urmă la 
definirea specificităŃii sale culturale şi a trăsăturilor comunitar- europene” [9]. 
 Din păcate, cultura tradiŃională este mult marginalizată în ultima vreme. Totul este receptat 
prin grile critice drept învechit şi depăşit iar percepŃia generală este că vechea cultură, care se 
dovedeşte că nu mai rezistă „natural” timpului, trebuie înlocuită cu alta, mai nouă, ataşată spiritului 
modern. Într-o analiză a evoluŃiei satului românesc, Cornel Bucur identifică câŃiva factori care au 
contribuit la dezrădăcinarea populaŃiei active şi migrarea populaŃiei rurale către oraşe muncitoreşti, 
unde s-a transformat în proletariat industrial, odată cu degradarea culturii tradiŃionale: exproprierea 
şi comunizarea pământului, animalelor, atelajelor şi utilajelor agricole; apoi, navetismul, care a 
transformat satele în simple „dormitoare” sau reşedinŃe ocazionale pentru week-end ale acelor 
membri ai familiei plecaŃi la oraş şi chemaŃi în satele de origine doar pentru a da o mână de ajutor la 
o economie rurală devenită de minimă subzistenŃă; concluzia etnografului: „între acest marasm 
economic şi social, intensificat an de an, pe măsura destructurării tuturor sistemelor unei vieŃi 
comunitare tradiŃionale de o coeziune şi forŃă participativ-globală a membrilor comunităŃii rurale 
absolut impresionantă, până în 1945 – 1948, s-a compromis, fundamental, întreg patrimoniul 
cultural-tradiŃional al satelor noastre” [10]. Un alt factor al degradării sistemului social comunitar 
tradiŃional a fost propaganda ateistă la sate, când întregul program educaŃional din şcoli a fost 
subordonat ideologiei materialismului istoric, iar ritualurile socio-culturale cu conŃinut magico-
religios au fost incriminate şi agresate de noua ideologie; au fost condamnate, astfel, toate tradiŃiile 
culturale, fiind considerate perimate şi chiar dăunătoare.  
 Revenind la fenomenul general al globalizării care, potrivit sociologului Anthony Giddens, a 
provocat, în modernitate, transformări maxime, cu interconexiuni pe întreaga planetă şi cu 
modificarea existenŃei cotidene [11], se poate spune că s-a ajuns la o cultură globală, generatoare 
de fenomene specifice, dintre care cele mai notabile sunt: omogenizarea culturală (mergând până la 
implementarea unei forme unice de cultură), dezintegrarea culturală (cu abandonarea tradiŃiilor 
specifice), sincronizarea culturală (prin procese de diminuare a importanŃei modelelor culturale 
proprii), hibridizarea culturală (prin generarea de produse culturale artificiale), uniformizarea 
culturală (prin asimilarea altor valori, străine, mediului cultural tradiŃional);  toate aceste fenomene 
culturale produc efecte în plan social, economic sau politic.  
 La toate aceste fenomene s-a adăugat o formă nouă de consumatorism cultural, însemnând, 
în linii mari, adoptarea unui nou stil de viaŃă, în principiu cel american, adică a unui "american life 
style", manifestat, în conformitate cu principalele simboluri ale consumatorismului american, prin 
procesele denumite generic de coca col(a)-izare şi mc donald-izare, care nu au făcut decât să creeze 
premisele favorabile extinderii fenomenelor culturale către zona economicului.  
 În mod brutal, occidentalizarea distruge diversitatea culturală specifică Ńărilor sau grupurilor 
şi reduce la minimum cultura tradiŃională. Un rol important îl are aici mass media, care permite 
difuzarea la scară planetară a unei culturi de masă, ce favorizează şi ea omogenizarea culturală. 
Cultura media este receptată deseori ca o subcultură a culturii savante şi este formată din eşaloane 
multiple de trăsături culturale, care nu vin doar dinspre cultura occidentală, ci şi dinspre alte culturi 
dar care, tocmai activând mecanisme de propagare a actului cultural la scară largă, favorizează 
fenomenele de hibridizare culturală.  Se remarcă, aşadar, în mersul istoriei, abandonarea unor 
modele tradiŃionale şi aderarea la altele noi, occidentale, vizibile la nivelul unei culturi globale 
încurajate de mass media şi internet, în care aculturaŃia se traduce prin fundamentarea unui 
sincretism la scară mondială şi care generează multe dintre manifestările pe care esteticienii şi 
sociologii le regăsesc sub forma fenomenului kitsch, cu toate paradigmele sale de exteriorizare.  
 Sociologii sunt de părere că ocietatea postmodernă, în care globalizarea joacă un rol 
esenŃial, impune o nouă ordine globală, cea care ar putea genera o matrice de tipul cinematograficei 
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matrix în care să trăiască omul tehnologic, produs al globalizării. Accesul facil la informaŃie, 
precum şi la o serie de produse de larg consum ieftine, ar da posibilitatea acestuia de a accesa 
formule culturale generale la care să adere nu doar din convingere, ci şi din comoditate, sau din 
dorinŃa de a fi egalul tuturor celorlalŃi.  
 Altfel spus, mondializarea culturală este o consecinŃă a extinderii economiei de piaŃă 
generalizate şi a capitalismului dezvoltat, la scară planetară, şi care este sinonimă cu difuzarea unor 
valori, norme şi practici sociale şi culturale uniforme, aceleaşi pentru un areal global. Din 
perspectivă culturală, fenomenul cu cea mai largă difuziune spaŃială, dar şi cu un impact psihologic 
major este, aşa cum aminteam anterior,  fenomenul de aculturaŃie, constând în schimbări culturale 
generate la contactul dintre culturi. Astfel de contacte interculturale, la diverse scări, dar repetabile 
în diverse sensuri geografice, conduc către o imagine a uniformizării culturale, orientată în mod 
special către culturile occidentale, care au fost receptate de cele mai multe ori ca modele.  
 De aceea, se vorbeşte în contextul mondializării despre o recrudescenŃă excepŃională în 
ultimele trei decenii a unor factori cu mare impact în globalizarea culturală, susŃinută de 
mecanismele specifice aculturaŃiei ce anunŃă o occidentalizare a lumii şi conturarea unei culturi 
generalizante, unde diferenŃele culturale să fie reduse la minimum. Această occidentalizare se 
manifestă în direcŃii diferite, dar coalgulate în jurul impunerii unui mod de viaŃă specific occidental, 
vizibil într-un spectru larg de reacŃii: încurajarea şi uniformizarea consumului şi a producŃiei de 
bunuri, emanciparea socială şi culturală, accesul la informaŃii tot mai largi prin mecanisme 
interactive planetare, de tipul internetului, omogenizarea produselor culturale şi a raportării la 
acestea,  uniformizarea relaŃiilor de familie şi a relaŃiilor din sfera politicului.  
 Teoreticienii optimişti ai globalizării definesc stadiul spre care tinde societatea globală drept 
o societate informaŃională, care este expresia unui mod de viaŃă calitativ superior şi care implică o 
valorizare superioară a informaŃiei în toate domeniile existenŃei umane, cu impact major nu doar în 
sectoarele social şi economic, ci şi în sfera culturalului. Societatea informaŃională susŃine în mod 
evident uniformizarea culturală astfel încât acest model de societate reduce posibilitatea conservării 
şi promovării culturii tradiŃionale şi măreşte mult coeziunea socială şi aderarea generală la un tip de 
cultură, cultura informaŃională. Acest nou tip de cultură este fundamentat, în mare parte, pe cultura 
internetului, generată, la rândul ei, de o dorinŃă oarecum firească a omului de a avea acces la un 
număr imens de informaŃii într-o unitate redusă de timp şi cu un efort minim. Acest mod de 
raportare la cunoaştere stimulează un mod de virtualizare şi de trăire superficială a vieŃii, care ridică 
serioase pericole privind depersonalizarea, mai ales atunci când creează dependenŃă.    
 Aşa cum spuneam şi în debutul acestei lucrări, soluŃia posibilă pentru contracararea sau 
diminuarea efectelor negative ale globalizării poate fi încurajarea dialogului, a cooperării şi a 
iniŃiativelor comune, sau, altfel spus, a unei toleranŃe bine calculate. Toate acestea converg către 
menŃinerea filonului identitar, prin activarea unor mecanisme sociale şi psihologice cu repercutări 
maxime în identitatea culturală.  
 Se consideră că "în condiŃiile în care lumea în care trăim prezintă o mare diversificare de 
grupuri sociale, cu interese particulare, cu specificităŃi determinate de tradiŃii, etnii, confesiuni 
religioase, culturi, limbi etc, în care tipurile umane, ca şi caracterele lor, sunt atât de diverse, 
solidaritatea, toleranŃa şi alteritatea apar, în mod necesar, ca factori vitali" [12]. 
 Aşa cum au observat antropologii culturali, comunitatea a devenit interesată de „rădăcini”, 
de strămoşi, de tradiŃii culturale, de spiritualitatea folclorică, toate transformate în mărci identitare. 
Fenomenul acesta de recuperare a identităŃii culturale a generat reacŃii dintre cele mai diverse. 
ObservaŃiile sociologice arată că tot mai mulŃi oameni, deşi au încredere necondiŃionată în 
perfecŃiunea aparatelor medicale, vor şi o psihoterapie oferită, de multe ori, de recursul la leacurile 
băbeşti, la remediile terapeutice tradiŃionale (este notabil numărul de pacienŃi pe care îl au 
descântătoarele şi vrăjitoarele, la fel ca şi medicii care uzează de remedii ale medicinei naturiste); 
deşi televiziunea prin cablu sau internetul oferă posibilităŃi nenumărate de cunoaştere, tot mai mulŃi 
oameni vor ca, în paralel, să se împace cu sacrul (se construiesc tot mai multe biserici şi tot mai 
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multă lume îşi găseşte echilibrul interior apelând la o religie sau la o tehnică tradiŃională de 
echilibrare, de tipul yoga, feng shui etc); deşi s-au construit lanŃuri întregi de restaurante moderne, 
reŃetele tradiŃionale, alimentaŃia cât mai naturală sau modalităŃile de prepare a mâncării (în vase de 
lut, pe vatra cuptorului, cu condimente naturale) suscită un interes tot mai mare, şi exemplele ar 
putea continua la nesfârşit. 
 În fapt, se creează premisele pentru punerea în funcŃiune a mecanismelor de construire sau 
re-construire a identităŃii culturale, cu activarea mecanismelor de alteritate: aşa sunt eu, aşa sunt 
ceilalŃi; avem puncte comune, dar şi puncte de diferenŃă; segmentele comune din viaŃa noastră sunt 
date de proximitatea socială şi economică, de faptul că toŃi trăim împreună într-o comunitate în care 
graniŃele interstatale, geografico-administrative, sunt din ce în ce mai estompate (modelul Uniunii 
Europene este cel mai grăitor în acest sens) iar segmentele de diferenŃiere sunt date de formele şi 
formulele identităŃii culturale. 
 Într-un astfel de context mondial, marcat de debutul globalizării sau, în unele cazuri, chiar 
de efectele acestei mondializări, perioada din urmă a adus în discuŃie tot mai des problema 
patrimoniului cultural. S-a pornit de la o definiŃie elastică a acestuia, ceee ce a conferit 
patrimoniului cultural o imagine de carte deschisă, care reflectă atât cultura vie, cât şi imaginea 
trecutului şi care cuprinde sub aceeaşi umbrelă, a bagajului cultural, o serie largă de componente: 
oraşele istorice şi siturile arheologice, muzeele, bunurile culturale mobile, artizanatul, tradiŃiile 
orale, cinematografia, festivităŃile şi ceremoniile, muzica, artele spectacolului, arhitectura 
tradiŃională, arta culinară, muzica şi dansurile tradiŃionale. 
 ConferinŃa internaŃională a Muzeelor de la Seul, din anul 2004, a luat în discuŃie, printre 
alte probleme legate de patrimoniul cultural şi rolul acestuia în conturarea unei identităŃi naŃionale 
sau de grup, caracterul comunicaŃional al patrimoniului cultural, cel care poate face o mediere între 
realitatea culturală efectivă, trăită cotidian şi spaŃii ale memoriei, ca modalitate de refacere a unor 
imagini culturale centrate pe identitatea culturală a grupului. Patrimoniul cultural este receptat, în 
acest context colocvial, ca un complex de procese de difuzare culturală şi de aculturaŃie, confirmând 
faptul că importanŃa maximă în contextul globalizării trebuie dată patrimoniului imaterial şi 
protejării acestuia, chiar dacă, desigur, nici patrimoniul material nu trebuie neglijat.  
 Mesajul pe care această dimensiune de extremă importanŃă a receptării corecte a 
patrimoniului cultural, dezvoltată la Seul, îl transmite întregii umanităŃi, este acela că toate 
demersurile de protejare a patrimoniului pot fi receptate ca o strategie pentru reinterpretarea 
diferenŃelor culturale şi pentru implementarea universală a ideii că înŃelegerea pertinentă a 
diversităŃii culturale ar putea contribui decisiv la implementarea unui climat de pace şi înŃelegere 
între naŃionalităŃi şi etnii, devenite astfel mult mai tolerante între ele. Se înregistrează tendinŃe 
generale de a găsi soluŃii pentru crizele sociale prin apelul la memoria comună culturală şi la 
înŃelegerea celuilalt prin propriile lui grile. Altfel spus, chiar dacă globalizarea nu poate fi ocolită, 
datorită mai ales raŃiunilor economice ce o impun, se poate milita pentru fundamentarea unei 
societăŃi globale armonioase,  în care diferenŃele să fie recunoscute între componenŃii sociali. 
 În fine, problemele legate de identitatea culturală sunt corelate, indisolubil, cu aspectele şi 
ritmul globalizării iar pentru noi, pentru arealul românesc, problemele sunt de mare actualitate şi în 
perspectiva aderării recente la structurile Uniunii Europene. Cu toŃii vrem o Europă comună, un 
spaŃiu al tuturor, bine închegat şi avantajos pentru toŃi cei care participă la formarea lui, dar 
tendinŃele de uniformizare culturală trebuie contracarate prin mecanisme solide, între care păstrarea 
identităŃi culturale este cel mai important. Pierderea acestei identităŃi ar însemna un dezechilibru 
cultural ce ar putea duce chiar la o lipsă de legitimare istorică. 
 ObservaŃiile la nivel european atestă faptul câ problema identităŃii, în condiŃiile globalizării 
tot mai accentuate, este permanentă, dar devine acută în momente de criză, ca cea generată de o 
prea brutală globalizare. În raport cu o Europă aflată în plin curs de remodelare din punctul de 
vedere al raportului dintre identitate şi alteritate, românii îşi pun multe semne de întrebare 
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referitoare la identitatea lor culturală, mai ales de când Ńara a aderat la o serie de structuri 
instituŃionale, politice, administrative sau socio-politice ale Uniunii Europene [13]. 
 Aderăm la concluzia lui Al. Zub, care, în urma coroborării observaŃiilor provenite de la mai 
multe personalităŃi culturale româneşti concluzionează că "identitatea e materia primă a destinului 
nostru (...), substanŃa din care noi ne alcătuim un portret care trebuie să fie  mereu asemănător cu 
noi înşine (...). Dacă România nu e prea bine înŃeleasă acum, faptul se datorează multor factori, între 
care lipsa de imaginaŃie a străinului şi lipsa de generozitate cu care vorbim adesea despre noi înşine, 
contează foarte mult" [14]. 
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Abstract 

Philosophy of language, broadly speaking, requires a rational research on the nature, 
origin and use of language. As it appears today, these problems are addressed essentially in two 
ways: the way we relate to the language (pragmatics) and the relationship between the language 
and the world (semantics). 

These ways of understanding the language arise with a change of emphasis in the history of 
thought, namely the paradigm shift from the paradigm of knowledge to the paradigm of language, 
through what is known as “the linguistic turn.” This turn was made in two traditions, somewhat 
different, namely: the hermeneutics and analytical philosophy. How it made the transition from 
knowledge to the language issue is the subject of this study. 

 
Key worlds: language, thought, linguistic turn, analytic philosophy, hermeneutics 
Cuvinte cheie: limbaj, gândire, cotitură lingvistică, filosofie analitică, hermeneutică 

 
A devenit azi un truism să afirmăm că viaŃa omului este legată şi determinată de limbaj şi 

comunicare, şi că trăim într-o societate comunicaŃională. Ceea ce nu este însă la fel de evident este 
tematizarea acestui fapt, ezitările fiind prezente chiar în formularea temei: este dificil a ne fixa 
asupra unui termen care să surprindă deplin sensul acesteia, care este formulată atât ca o tematizare 
a comunicării, cât şi a limbajului sau a semnificării. 

Aurel Codoban găseşte că filosofia nu este atât istorică, cât logică în desfăşurarea ei [1], şi 
că este circumscrisă de o trilemă formulată, încă din Antichitate, de sofistul Gorgias care spunea că: 
mai întâi nu există nimic, apoi, chiar dacă ar exista, nu putem cunoaşte, şi în fine, chiar dacă putem 
cunoaşte, nu putem comunica. Această trilemă reprezintă o negare succesivă a ceea ce este, a 
cunoaşterii şi a comunicării. Astfel, filosofia se naşte şi se dezvoltă ca o încercare de deconstrucŃie a 
acestei trileme, prin dezvoltarea succesivă a trei tematizări: a existenŃei, a cunoaşterii şi a 
comunicării. În raport cu prima tematizare care este ontologică, celelalte două sunt criticisme 
filosofice, care nu se recunosc ca ontologii. Cea de a doua tematizare, aceea a cunoaşterii, reduce 
realul la ceea ce este cunoscut, adică ceea ce există este construit în cunoaştere, iar în sensul celei de 
a treia tematizări, aceea a comunicării, realul se reduce la ceea ce poate fi comunicat, semnificat sau 
la limbaj.  

Din această ultimă perspectivă, comunicarea este de domeniul generalului, al interpretării 
existenŃei, a lumii şi a omului. Primele referiri la problematica limbajului ca realitatea ce constituie 
existenŃa şi cunoaşterea umană au apărut chiar în perioada în care criticismul kantian punea 
problema însăşi a fundamentelor cunoaşterii umane, în opera lui Johann Georg Hamann care 
vorbeşte de rolul constitutiv al limbajului în relaŃia noastră cu lumea, pregătindu-se sau realizându-
se deja în istoria gândirii, ceea ce va fi cunoscut sub numele de „cotitură lingvistică”. Astfel, 
întrebările legate de ce suntem sau cum cunoaştem sunt înlocuite de cele legate de cum comunicăm. 
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Desigur preocupările filosofice asupra limbajului nu sunt noi, dar ele nu au fost tematizate 
ca atare, adică analiza existenŃei şi cunoaşterii umane să fie făcută din perspectiva limbajului, ci 
limbajul a fost analizat, încă din antichitate – amintim aici, ca exemplu, ampla discuŃie din dialogul 
Cratylos a lui Platon despre nume care este instituit prin convenŃie sau printr-o „dreaptă potrivire” 
cu lucrurile – ca  instrument al cunoaşterii, al comunicării ideilor.  

Această perspectivă asupra limbajului este schiŃată şi de Aristotel în De Interpretatione 
(Despre interpretare), unde găsim limbajul în rolul său mediator dintre doi poli ficşi, anume 
„lucrurile afară” şi afectarea sufletului. Aristotel inaugurează o tradiŃie, ce urcă până la Kant, care 
explică funcŃionarea limbajului printr-un model centrat în desemnarea obiectelor cu ajutorul 
cuvintelor (sau numelor). Aşa cum explică Aristotel: „Ceea ce apare în glas este un semn al celor ce 
sunt în cuget şi ceea ce este în scris, al celor din glas. Iar, dacă cum nici cele scrise nu sunt aceleaşi 
pentru toŃi, la fel nici cele glăsuite nu sunt aceleaşi; în schimb, cele pentru care toate acestea sunt 
dintru început semne reprezintă stări de cuget, acelaşi pentru toŃi, iar lucrurile pentru care cele din 
urmă sunt similitudini – dintru început sunt aceleaşi.”[2] 

Deşi Aristotel înŃelege prin logos atât raŃiune, cât şi limbaj, prin oferirea de identitate lumii 
externe şi faptul că semnele, deşi sunt convenŃionale, sunt aceleaşi pentru toŃi, el ocultează orice 
perspectivism în cunoaştere. Acest fapt conduce la ideea unei raŃiuni neschimbătoare, alinguale, ce 
se va constitui în fundamentul necontestat al filosofiei de la Aristotel la Kant.  Trăsătura definitorie 
a fiinŃării umane este gândirea, ea fiind o fiinŃă raŃională care dă nume lucrurilor din lumea 
înconjurătoare cu intenŃia de a comunica şi de a învăŃa. Astfel, atât lumea, cât şi raŃiunea preced şi 
sunt independente de limbaj, limbajul fiind o proiecŃie a raŃiunii în lume. 

Acest mod de raportare la limbaj îl regăsim pe tot parcursul dezvoltării gândirii filosofice – 
în special în discuŃiile despre raporturile dintre limbaj şi realitate, limbaj şi raŃiune – până când prin 
„cotitura lingvistică”, limbajul nu mai este vehicul al ideilor, ci cea care le pre-formează, le dă fiinŃă 
şi formă, când domeniul comunicării verbalizate, al limbii a fost abordat ca un mediu fundamental 
al existenŃei, cunoaşterii şi acŃiunii. Mai mult, raŃiunea şi limbajul se identifică, identificare care 
merge mai departe de referinŃă la originea lor comună din logos-ul grecesc. Limbajul căpătă chiar 
prioritate asupra gândirii în ordinea explicaŃiei. Semnele nu mai sunt mijloace de comunicare a 
gândurilor, ci ele participă nemijlocit la constituirea acestora. Gândurile, pe care oamenii le 
comunică între ei, nu sunt anterioare comunicării, ci ele se nasc în/şi prin intermediu ei. 

Până la acest moment, limbajul a fost într-o poziŃie secundară, el fiind un efect a cărui cauză 
era gândirea. Noua paradigmă, ce se va fixa în istorie sub numele de „cotitură lingvistică”, a 
debutat, la mai multe niveluri: cel al cunoaşterii ştiinŃifice, al discuŃiei fenomenelor social-politice, 
al filosofiei etc. Filosofia încetează să mai însemne o construcŃie de sisteme, îndreptându-se spre 
limbaj, dezvoltându-şi funcŃia semantică şi comunicativă. Limbajul este privit sub aspectul său 
constitutiv al relaŃiei fiinŃării umane cu lumea, al rolului crucial, pe care-l joacă el în această relaŃie. 
Întreg discursul filosofic începe, astfel, să graviteze în jurul discursului, fie pentru o purificare a 
acestuia de reziduurile speculative şi de falsele probleme (în filosofia analitică), fie către o analiză a 
discursului ca modalitate de atingere a înŃelegerii (în filosofia hermeneutică).      

Trecerea de la conceperea limbajului ca vehicul al cunoaşterii la perspectiva constitutivă a 
acesteia în raportul dintre om şi contextul existenŃei sale s-a realizat în opera mai multor autori, dar 
aşa cum aminteam mai sus, deşi mai puŃin subliniat acest lucru, premisa „cotiturii lingvistice”, mai 
ales, sub aspectul aceea ce a devenit ea în gândirea filosofică actuală, o putem găsim în metacritica 
lui Johann Georg Hamann îndreptată împotriva criticii kantiene.  

Metacritica lui J.G. Hamann la adresa filosofiei kantiene se construieşte în jurul tezei că 
„limbajul este centrul înŃelegerii greşite a raŃiunii cu ea însăşi”, adică în timp ce filosofia critică a lui 
Kant susŃine că totul trebuie supus interogării şi evaluării raŃionale, ea omite un fapt esenŃial, şi 
anume, că orice folosire a raŃiunii depinde de limbaj [3]. Hamann îşi îndreaptă metacritica sa – care 
nu se vrea o critică rivală, ci susŃine că însăşi critica trebuie să fie subiect al unei critici – către 
însăşi temeiul criticii kantiene, şi anume, cele trei „purismele” urmărite de Kant [4], care în opinia 
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sa nu sunt realizabile, şi anume: atemporalitatea, a priori-ul şi alingualitatea raŃiunii: „Prima 
purificare a raŃiunii constă parŃial în înŃelegerea greşită şi parŃial în eşecul încercării de a face 
raŃiunea independentă de orice tradiŃie, obicei şi credinŃă. Cea de-a doua este chiar mai 
transcendentă şi aduce nici mai mult, nici mai puŃin decât independenŃa de experienŃă şi inducŃia 
cotidiană. … A treia, şi cea mai mare purificarea empirică, priveşte limbajul, singurul prim şi ultim 
organon şi criteriu al raŃiunii, fără nicio legitimare, ci doar prin tradiŃie şi utilizare” [5]. 

Victima purificării întreite pe care o realizează Kant este, în opinia lui Hamann, însăşi 
limbajul, limbaj în care el găseşte salvarea demersului filosofic. Acest fapt se datorează caracterului 
hibrid pe care îl are limbajul: „Cuvintele, în acest caz, au o capacitate estetică şi logică. Ca obiecte 
vizibile şi audibile, ele aparŃin, împreună cu elementele lor, domeniului sensibilităŃii şi intuiŃiei. Dar 
în acord cu spiritul scopului şi semnificaŃiei lor, ele aparŃin domeniului înŃelegerii/comprehensiunii 
şi conceptelor. Prin urmare, cuvintele sunt la fel de mult intuiŃii empirice pure, după cum ele sunt 
concepte pure şi empirice. Empirice deoarece ele provoacă senzaŃii vizuale şi auditive; pure 
deoarece ca semnificaŃie a lor nu sunt determinate de nimic aparŃinând acestor senzaŃii” [6]. 

Astfel, limbajul unifică dimensiunea estetică şi cea logică, fiind o condiŃie a reflecŃiei, a 
raŃiunii, cel care unifică cele două dimensiuni pe care critica kantiană le creează: lumea inteligibilă 
şi lumea fenomenală. Prin aceasta, limbajul îşi revendică rolul constitutiv al relaŃiei fiinŃării umane 
cu lumea, care în mod tradiŃional, aşa cum am văzut, era atributul unei raŃiuni neschimbătoare, 
alinguale.  

Limbajul, observă Hamann, are o superioritate genealogică chiar şi asupra celor „şapte 
funcŃii sfinte a logicii propoziŃiilor şi inferenŃelor”, întreaga noastră capacitate de a gândi fiind 
fundamentată de limbaj. Conceperea în acest mod al raportului dintre limbaj şi raŃiune schimbă 
modul de a filosofa: filosofia devine sau ar trebui să devină o analiză a folosirii limbajului. 

Prin această schimbare de perspectivă, raŃiunea va suferi o detranscendentalizare – fiind 
situată în mijlocul pluralităŃii limbajelor naturale care nu mai pot garanta unitatea raŃiunii în acelaşi 
mod, în care se poate realiza acesta din punctul de vedere a unui subiect transcendental. Mai mult, 
tradiŃia, experienŃa şi limbajul sunt fundamentele raŃionalităŃii noastre. ConsecinŃa imediată a 
acestui demers a lui Hamann se va constitui în una dintre dificultăŃile majore ale conceperii lumii ca 
determinată lingvistic: relativismul lingvistic. 

În aceste scurte remarci asupra criticii kantiene, Hamann anticipează majoritatea 
problemelor şi soluŃiilor pe care azi le privim ca rezultat al cotiturii lingvistice ca atare. Temele 
lansate de Hamann îşi vor găsi locul şi în concepŃia despre limbaj pe care o dezvoltă Wilhelm von 
Humboldt.  

Humboldt va face trei paşi importanŃi în configurarea „cotiturii lingvistice” din filosofie [7], 
prin modul în care concepe limbajul: 

1. În primul rând, respinge perspectiva tradiŃională asupra limbajului ca „instrument” 
pentru transmiterea gândurilor sau pentru desemnarea obiectelor care există independent de limbă. 
Critica perspectivei asupra limbajului ca instrument este aceea care ridică limbajul de la statutul său 
anterior de obiect de studiu printre altele, la rangul de element-cheie în abordarea problemelor 
filosofice.   

2. În al doilea rând, afirmă clar legătura gândirii şi a limbajului: „cuvintele şi sintaxa lor 
configurează şi determină conceptele noastre”. Astfel, se stabileşte dimensiunea filosofică a 
studiului limbajului, acesta participând la formarea reprezentărilor noastre. Prin această teză, 
Humboldt se situează în perspectiva deschisă de metacritica lui Hamann a imposibilităŃii existenŃei 
unei raŃiuni pure, alinguale. La aceeaşi idee a dependenŃei gândirii de limbaj va ajunge, fără nicio 
legătură cu tradiŃia deschisă de Hamann şi Humboldt, şi Gottlob Frege pentru care recunoaşterea 
componentelor sensului ca elemente constitutive ale unui gând este dependentă de sesizarea 
structurii propoziŃiei care exprimă gândul.   

3. Şi, în al treilea rând, instituie limbajului funcŃia de dezvăluire-a-lumii. 
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Humboldt realizează, astfel, o schimbarea de paradigmă atât în lingvistică, cât şi în filosofie, 
şi, în plus, această schimbarea de paradigmă se realizează în două dimensiuni: una cognitiv-
semantică şi una comunicativ-pragmatică, astfel încât în scrierile sale regăsim, în fapt, două cotituri: 
una lingvistică şi una pragmatică. Aceste două cotituri sunt tratate de Humboldt împreună şi nu 
separat, ele fiind organic legate una de alta.  

Amândouă cotiturile au acelaşi punct de pornire, şi anume, critica perspectivei tradiŃionale 
asupra limbajului ca instrument (ca sistem de semne, mijloc de desemnare a obiectelor existente 
independent), adică acea concepere a limbajului ca pasiv, de cunoscut, obiectivizat. Schimbarea de 
paradigmă este sintetizată în următoarea afirmaŃie a lui Humboldt: „limba nu este un produs 
(ergon), ci o activitate (energeia)”[8]. Limba este pentru Humboldt ceva viu, vorbirea fiind cea în 
care ea se manifestă: „fărâmiŃarea în cuvinte şi reguli este doar o cârpeală lipsită de viaŃă a 
analizei ştiinŃifice”, conchide el [9]. În centrul conceperii limbajului ca activitate se află articularea, 
care este, potrivit lui Humboldt, „esenŃa autentică a limbii”, prin ea fiind produsă atât limba cât şi 
gândirea. Articularea îndeplineşte la Humboldt rolul pe care îl are sinteza în cunoaştere la Kant. 

Spre deosebire de Kant, sinteza ce se realizează în articularea lingvistică nu este una 
originală, anistorică, ci ea este realizată în procesul vorbirii, fiind o sinteză reală într-un limbaj. 
Această înŃelegere a sintezei, ca îmbinarea a simŃurilor şi gândirii, aduce cu sine consecinŃe 
relativiste şi abandonarea căutării fundamentelor ultime ale cunoaşterii: „În formarea şi 
întrebuinŃarea limbii pătrunde, însă în chip necesar, întreaga modalitate de percepere subiectivă a 
obiectelor. Izvorând chiar din această percepere, cuvântul este o copie nu a obiectului în sine, ci a 
imaginii produse de acesta în suflet. Întrucât orice percepere obiectivă se amestecă în mod inevitabil 
cu subiectivitatea, putem considera că orice individualitate umană reprezintă, chiar şi independent 
de limbă, o perspectivă particulară a viziunii asupra limbii.” [10]  

Problema care se ridică acum este cum anume îşi dobândeşte semnificaŃia cuvântul care, aşa 
cum afirmă Humboldt, este rezultatul imaginii produse de obiect în sufletul individual şi nu o copie 
a obiectului. În perspectiva tradiŃională asupra limbii, postularea unei lumi obiective, independente 
de limbaj, a reprezentat soluŃia acestei probleme, semnificaŃia cuvântului fiind aceeaşi pentru toŃi. 
Or, această soluŃie nu mai poate fi valabilă în cazul lui Humboldt, de aceea el va susŃine o concepŃie 
holistă asupra limbajului, potrivit căreia cuvintele îşi dobândesc semnificaŃia doar în raport cu 
întregul limbajului: „Limba poate fi comparată cu o imensă Ńesătură în care fiecare parte este legată 
de alta şi toate împreună sunt legate cu ansamblul, într-o reŃea mai mult sau mai puŃin clar 
recognoscibilă. Prin actul de a vorbi – din orice punct de vedere am vrea să-l privim – omul intră 
întotdeauna în contact doar cu o parte separată a acestei Ńesături, dar face întotdeauna instinctiv 
acest lucru, parcă într-una şi aceeaşi clipă s-ar afla simultan în prezenŃa tuturor părŃilor cu care 
respectiva parte separată trebuie în mod necesar să fie în concordanŃă. [11] 

ConsecinŃele conceperii holiste ale limbajului de către Humboldt sunt, în perspectiva lui 
Habermas, următoarele [12]: 

- în primul rând sensul unei propoziŃii nu mai este dat de compunerea sensurilor părŃilor 
sale, cuvintele individuale îşi dobândesc sensul lor din contextul propoziŃiilor la a căror construcŃie 
participă, iar propoziŃiile din coerenŃa textului, care la rândul său îşi capătă semnificaŃia din 
organizarea întregului vocabular al limbii; 

- în al doilea rând, limbajul nu mai este văzut, în primul rând, ca semnificând 
reprezentarea obiectelor şi faptelor, ci ca mediu de expresie a spiritului oamenilor; 

- în al treilea rând permite o concepŃie transcendentală a limbajului, ce se opune 
perspectivei instrumentaliste asupra limbajului şi comunicării conform căreia semnele sunt folosite 
pentru etichetare, pentru a spune concepte, judecăŃi şi idei formate pre-lingvistic cu scopul de a 
facilita operaŃiunile de cunoaştere; 

- şi, în al patrulea rând, afirmarea caracterului social al limbajului; limbajul nu este 
niciodată o proprietate privată a unui vorbitor individual, ci el este generat de o reŃea de sensuri 
împărtăşită intersubiectiv, întrupată în expresii culturale şi practici sociale.     
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O astfel de pre-înŃelegere inerentă în limbaj este aceea care îi conferă acestuia caracterul de 
dezvăluire-a-lumii şi funcŃia cognitiv-semantică. Pornind de la acest fapt, Humboldt va dezvolta 
ideea că limbajul este cel care determină obiectele existente în lume, pe de o parte: „omul trăieşte în 
primul rând împreună cu obiectele, mai mult încă, întrucât a percepe şi a acŃiona sunt la om 
operaŃii care depind deopotrivă de reprezentările sale, el trăieşte cu obiectele percepute exclusiv în 
chipul care i le prezintă lumea”, iar, pe de altă parte, limbajul este cel care constituie cadrul de 
referinŃă (şi nu obiectul precum în privirea tradiŃională) pentru individul care se află într-o lume, 
determinând a priori orizontul înŃelegerii şi semnificaŃiei: „prin acelaşi act în virtutea căruia 
urzeşte, pornind din interiorul său, reŃeaua propriei limbi, omul se implică în aceasta şi orice limbă 
trasează în jurul poporului căruia îi aparŃine un cerc din care nu poate ieşi decât trecând, în 
aceeaşi secundă, în cercul altei limbi.”[13] Deci, limbajul este purtătorul perspectivei asupra lumii 
şi acela care constituie semnificaŃia ce determină înŃelegerea lumii, fiind astfel condiŃia tuturor 
experienŃelor. 

  Acest demers îl conduce pe Humboldt la dezvoltarea unei concepŃii transcendentale asupra 
limbajului. Astfel, limbajul capătă caracterul de constitutiv al relaŃiei omului cu lumea, fiind cel 
care structurează această relaŃie. Modul de înŃelegere a realităŃii este pre-format lingvistic, lexiconul 
şi sintaxa limbii articulând înŃelegerea lumii. Mai mult, limbajul este acela care dă fiinŃă şi compune 
gândirea. 

Precum în cazul lui Hamann, observăm că limbajul este cel care realizează sinteza şi nu 
raŃiunea, acest lucru fiind posibil datorită caracterului ontologic dual al limbajului: sensibil şi 
inteligibil, „în cuvânt se combină două unităŃi, cea a sunetului şi a conceptului.” Limbajul este 
astfel rădăcina comună a celor două forme ale cunoaşterii (sensibilului şi înŃelegerea) postulate de 
Kant, şi mai mult, el devine prioritar în relaŃia cu gândirea. Astfel, este răsturnat raportul tradiŃional 
al primatului gândirii în relaŃie cu limbajul, acesta din urmă revendicând de la subiect operaŃiunea 
de constituire a perspectivei asupra lumii. 

Reducerea însă a funcŃiilor limbajului la cea de dezvăluire-a-lumii are consecinŃe 
epistemologice la fel de contraproductive precum aceea a susŃinerii doar a funcŃiei de desemnare, pe 
care o regăsim în poziŃia tradiŃională asupra limbajului. Odată acceptat caracterul mediat al relaŃiei 
noastre cu lumea şi dependenŃa acestei medieri de limbile naturale nu se poate evita caracterul 
contingent şi a priori arbitrar al perspectivelor asupra lumii. Humboldt este conştient de această 
consecinŃă la care ne poate conduce poziŃia sa, şi cum nu se mai poate apela la o lume în sine care 
să ne garanteze cunoaşterea obiectivă, el va apela la caracterul universal care este inerent 
limbajului.  

Humboldt susŃine că obiectivitatea este realizabilă, şi anume, atunci când subiectul, care este 
sursa reprezentării, vede gândul în afara sa, care este posibil doar în altul, într-o fiinŃă care are în 
aceeaşi măsură capacitatea de a reprezenta şi de a gândi: „Obiectivitatea sporeşte când cuvântul 
plăsmuit de către un subiect este rostit din nou din gura altcuiva. Prin aceasta nu i se răpeşte nimic 
subiectivităŃii, căci un om se simte mereu una cu alt om; dimpotrivă, subiectivitatea este întărită, dat 
fiind că, preschimbată în limbă, reprezentarea nu mai aparŃine exclusiv unui unic subiect. 
Transferându-se în alŃii, subiectivitatea se uneşte cu ceea ce este comun întregii specii umane şi din 
care fiecare individ deŃine o specificare, care poartă în sine aspiraŃia de a găsi o întregire în ceilalŃi. 
…  Facultatea de a gândi are nevoie de ceva care să fie echivalent cu ea şi, totuşi, distinct de ea. 
Facultatea de a gândi este aprinsă de ceea ce îi este asemenea, iar în ceea ce este diferit de ea îşi 
găseşte o piatră de încercarea prin care măsoară esenŃialmente producŃiile sale anterioare. Deşi 
criteriul de recunoaştere a adevărului, a ceea ce este în mod necondiŃionat stabil, poate să rezide 
doar în interiorul omului, adecvarea efortului său spiritual la adevăr este ameninŃată mereu de 
primejdia erorii. Percepând în mod clar şi nemijlocit doar propria finitudine supusă schimbărilor, 
omul este chiar constrâns să privească adevărul ca pe ceva care rezidă undeva în exteriorul său; şi 
unul dintre mijloacele cele mai puternice de a se apropia de adevăr şi pentru a măsura distanŃa care 
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îl separă de acesta este tocmai comunicarea socială cu ceilalŃi. Orice act de vorbire, începând cu cel 
mai simplu, presupune o raportare a percepŃiei fiecărui individ la natura comună a umanităŃii.”[14] 

Aşa cum rezultă din acest fragment o caracteristică definitorie a limbajului, în susŃinerea 
posibilităŃii obiectivităŃii cunoaşterii, este intersubiectivitatea, care este realizată prin intermediul 
limbajului, fiind în acelaşi timp şi condiŃia sa de posibilitate, deoarece, aşa cum am văzut, pentru 
Humboldt limbajul există doar în procesul vorbirii. Prin intersubiectivitate, Humboldt rezolvă 
problema obiectivităŃii cunoaşterii care nu mai este un rezultat al unei sinteze categoriale pre-
lingvistice precum în cazul filosofiei kantiene.  

Astfel, perspectiva tradiŃională asupra limbajului ca simplu intermediar între subiectul 
cunoscător şi lume capătă o anterioritate, cea a relaŃiei subiect – subiect: doar în măsura în care se 
produce intersubiectivitatea între subiecŃii cunoscători se poate vorbi de o obiectivitate în relaŃia 
subiect – obiect, şi mai mult, aceasta, din urmă, devine astfel posibilă. Altfel spus, obiectivitatea 
cunoaşterii poate fi garantată numai indirect prin identitatea semnificaŃiei, iar limbajul ca purtător al 
totalităŃii semnificaŃiilor fixează cadrul categorial al lucrurilor despre care se poate vorbi, sau a 
lucrurilor care pot apărea doar în lume.   

Dimensiunea pragmatic-comunicativă a limbajului care este susŃinută de intersubiectivitatea 
realizată în vorbire, este aceea care oferă obiectivitate experienŃei făcând posibilă şi cealaltă 
dimensiune a limbajului pe care o identifică Humboldt: cognitiv pragmatică. În fapt, aşa cum am 
mai menŃionat, cele două, pentru gânditorul german nu sunt separate una de alta, ele sunt două 
faŃete ale uneia şi aceleiaşi paradigme.  

Analiza limbajului pe care o realizează Wilhelm von Humboldt, remarcă Habermas [15], 
vizează trei niveluri: primul este cel al caracterului constitutiv al limbajului în relaŃia omului cu 
lumea, al doilea al structurii pragmatice a vorbirii şi comunicării, iar cel de-al treilea e acela al 
reprezentării faptelor. Primul şi al treilea nivel corespund semanticii –  adică modului în care este 
organizat conŃinutul lingvistic şi articularea conceptuală a lumii prin limbaj; iar al doilea nivel 
corespunde pragmaticii – adică modului în care vorbitorii comunică unii cu alŃii. Prima direcŃie se 
va regăsi în filosofia limbajul dezvoltată ulterior atât de filosofia analitică (Frege, Wittgenstein) – ce 
se concentrează pe aspectul reprezentaŃional al limbajului, a relaŃiei propoziŃiilor cu faptele (al 
treilea nivel al analizei humboldtiene), cât şi de cea hermeneutică (Heidegger, Gadamer) – ce are în 
vedere caracterul constitutiv al limbajului, anume, articularea conceptuală a lumii prin limbaj 
(primul nivel). Cea de-a doua direcŃie, anume cea pragmatică a analizei limbajului este omisă de 
aceste două tradiŃii ale filosofiei limbajului, fiind considerată ca derivată, susŃinând primatul 
semanticii asupra pragmaticii. 

Caracterul mediat simbolic al relaŃiei noastre cu lumea, că ceea ce apare în lume este 
structurat de limbaj este susŃinut şi de către Marin Heidegger. Acest punct de vedere este cel care îi 
permite acestuia să critice modul de a filosofa tradiŃional şi a articula abordarea sa hermeneutică. 
Deşi această perspectivă, că limba este mediul constituirii fiinŃei lumii pentru om, este specifică 
lucrărilor sale după Kehre, ea se regăseşte şi în reflecŃiile referitoare la întrebarea privitoare la 
fiinŃă, căreia filosoful german îi caută un răspuns în lucrarea Sein und Zeit.  

Heidegger se desparte de abordarea tradiŃională din filosofie care vine de la Descartes prin 
Kant şi Husserl, ce concepe fiinŃa umană ca „subiect”, ca un cunoscător detaşat de lume şi de 
activităŃile practice ale acesteia, arătând că acesta nu este singurul punct de plecarea pe care poate 
să-l aibă filosofia.  Pentru el, fiinŃa umană (Dasein-ul) şi lumea coincid (subiectul şi obiectul, în 
termenii paradigmei tradiŃionale), coincidenŃă care are loc în înŃelegere. Prin acesta, el realizează o 
„cotitură hermeneutică” a filosofiei sale. Astfel, prin poziŃionarea înŃelegerii ca fenomen central al 
filosofiei, aceasta devine hermeneutică. 

Strategia lui Heidegger este diferită de strategia carteziană, care pleacă de la presupoziŃia 
unei deconectări ontologice între subiectul cunoscător şi obiectul de cunoscut (subiect şi lumea) şi 
caută o conexiune epistemologică între acestea, care să nu poată fi pusă la îndoială. Heidegger vede 
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Dasein-ul deja în lume, ceea ce sugerează că nu mai este nevoie de a explica o conexiune, care este 
fundamentală, ci o deconectare.   

El concepe că Dasein-ul şi lumea formează un cerc, niciunul neputând fi înŃeles fără celălalt, 
lumea nemaifiind înŃeleasă ca o totalitate a existenŃelor, ci ea ni se dă ca o totalitate structurată 
simbolic, ca un întreg care face posibilă experienŃa intramundană a raportării la fiinŃă.  Acest punct 
de vedere îl regăsim în paradigma cercului hermeneutic dintre text şi citirea sa, dezvoltată de 
Friedrich Schleiermacher şi Wilhelm Dilthey, care susŃineau că părŃile nu pot fi interpretate fără o 
înŃelegere a totalităŃii, dar şi întregul nu poate fi înŃeles fără înŃelegerea părŃilor sale. 

În încercarea de a lămuri întrebarea privitoare la fiinŃă, care este leitmotivul scrierilor sale 
dinainte de Kehre, Heidegger realizează o înlocuire a distincŃiei tradiŃionale dintre empiric şi 
transcendental cu distincŃia dintre fiinŃă şi fiinŃarea/existenŃă (diferenŃa ontologică – care de altfel 
este pivotul principal al filosofiei heideggeriene), ce oferă un statul transcendental-critic filosofiei, 
prin transcenderea domeniul fiinŃării. 

 O consecinŃă a afirmării diferenŃei este şi aceea că nu mai avem acces la existenŃă fără o 
înŃelegere prealabilă a fiinŃei acesteia, motiv pentru care noi ne desfăşurăm „activităŃile întotdeauna 
într-o înŃelegere a fiinŃei existenŃei.”[16] O asemenea înŃelegere a fiinŃei este sarcina fundamentală a 
fiinŃei umane (Dasein) şi prin aceasta, ea se înŃelege pe sine în această lume: „Ca stare de 
deschidere a locului-de-deschidere, înŃelegerea priveşte întotdeauna întregul faptului-de-a-fi-în-
lume. În orice înŃelegere a lumii, existenŃa este înŃeleasă odată cu ea; şi viceversa. În plus, orice 
explicitare se mişcă într-o structură de „prealabil” … Orice explicitare care trebuie să contribuie la 
înŃelegere trebuie deja să fi înŃeles ceea ce este de explicat.”[17] 

Câteva paragrafe mai încolo din FiinŃă şi timp, Heidegger reia această idee a înŃelegerii 
lumii deja existente, arătând că ea este posibilă datorită discursului (Rede): „ExistenŃialii 
fundamentali care constituie fiinŃa locului-de-deschidere, adică starea de deschidere a faptului-de-a-
fi-în-lume, sunt situarea afectivă şi înŃelegerea. ÎnŃelegerea adăposteşte în sine posibilitatea 
explicitării, adică a apropierii a ceea ce este înŃeles. În măsura în care situare afectivă este la fel de 
originară ca înŃelegerea, ea presupune un anumit grad de înŃelegere. Tot astfel, ei îi corespunde şi o 
anumită explicitabilitate. … Faptul că limba devine, acum abia, tema noastră vrea să arate că acest 
fenomen îşi are rădăcinile în constituirea existenŃială a stării de deschidere a Dasein-nului. 
Fundamentul existenŃial-ontologic al limbii (Sprache) este discursul (Rede). … Discursul este, 
existenŃial vorbind, tot atât de originar ca situarea afectivă şi înŃelegerea.”[18] 

În acest fragment avem enunŃată ceea ce am putea numi o primă „cotitură lingvistică” a 
filosofiei lui Heidegger, cotitură care are aceeaşi bază ca în cazul lui Humboldt, şi anume, faptul că 
semnificaŃia determină referinŃa, adică modul în care existenŃa este înŃeleasă determină ce este 
această existenŃă pentru noi, precum şi la ce existenŃă ne putem referi. Mediul acestei înŃelegeri este 
limba.   

Dasein-ul este în lume în mod discursiv, iar ceea ce-l caracterizează este „vorbirea”: „omul 
se arată ca fiinŃarea care vorbeşte. Acest lucru nu înseamnă că omului îi este proprie posibilitatea 
emisiei verbale, ci că această fiinŃare este în modul des-coperirii lumii şi a Dasein-ului însuşi.”[19] 
Astfel, accesul omului la fiinŃă este mijlocit de limbă, care este constitutivă pentru Dasein. 

Mai mult, Heidegger exprimă şi el prioritatea gramaticii asupra logicii, cum o face şi 
Humboldt, arătând că meditaŃia filosofică a păstrat precumpănitor doar sensul enunŃ al logos-ului, 
deşi „ei [grecii] au înŃeles acest fenomen mai întâi ca discurs”. Acesta este motivul pentru care 
filosoful german vorbeşte de o reaşezare a ştiinŃei limbii pe fundamente ontologice originare: 
„sarcina unei eliberări a gramaticii de logică are nevoie în prealabil de o înŃelegere pozitivă a 
structurii apriorice fundamentale a discursului în genere ca existenŃial şi nu poate fi realizată 
ulterior prin ameliorarea şi completarea a ceea ce s-a transmis.”[20] 

Excursul lui Heidegger asupra limbii şi rolul acestuia constitutiv în relaŃia omului cu limba 
din FiinŃă şi timp, deşi este semnificativ, şi chiar fundamental în ansamblul concepŃiei sale 
filosofice şi în analiza existenŃială a fiinŃării umane, se încheie cu o serie de întrebări şi cu remarcă 
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faptul că există o ştiinŃă a limbii, dar aceasta trebuie să renunŃe la a chestiona „lucrurile în sine” şi 
să ajungă la stadiul unei problematici exprimate în concepte clare. De asemenea, această exprimare 
are de a lămuri dacă limba este un ustensil intramundan aflat la-îndemână, sau că ea are felul de a fi 
al Dasein-ului. 

Demersul început de Heidegger în FiinŃă şi timp va fi reluat abia după Kehre. Acest fapt se 
datorează, după cum arată Cristina Lafont, unei probleme structurale inerente demersului din 
lucrarea amintită. Anume baza metodologică de la care Heidegger încearcă a realiza transformarea 
hermeneutică a filosofiei: o constituie încercarea unui fundament ontologic bazat pe o analitică 
existenŃială a Dasein-ului. Aceasta îl obligă pe Heidegger „de a lega temele hermeneutice înapoi de 
schema subiect – obiect”[21], adică el este constrâns în a înrădăcina întemeierea lumii în structura 
existenŃială a fiinŃării umane.  

ConcepŃia despre înŃelegere din FiinŃă şi timp este încă tributară filosofiei conştiinŃei, unui 
ego transcendental, care interpretează. Habermas observă că „perspectiva observatorului percepând 
obiectele este înlocuită de perspectiva unui interpret încercând a da sens afirmaŃiilor oamenilor şi 
ce înseamnă formele de viaŃă.”[22] 

Ruptura definitivă cu conceperea tradiŃională a omului ca subiect care cunoaşte sau 
întemeiază lumea va fi realizată doar o dată cu celebra sa afirmaŃie că limba este „casa fiinŃei”: 
„Limba este domeniul (templum), adică locul de adăpost al fiinŃei. EsenŃa limbii nu se epuizează în 
a semnifica; ea nici nu este ceva de ordinul semnelor şi cifrelor. Deoarece ea este locul de adăpost 
al fiinŃei, noi ajungem la fiinŃare străbătând neîncetat acest adăpost.”[23] 

De asemenea, el reia întrebarea dacă limba este „un ustensil intramundan aflat la-îndemână”, 
dar nu o mai pune în legătură cu felul de a fi al Dasein-ului, aşa cum este ea formulată în FiinŃă şi 
timp, ci critică perspectiva asupra limbajului ca instrument, afirmând caracterul constitutiv al 
limbajului prin apelul la funcŃia sa de dezvăluire-a-lumii. Aceasta poate fi înŃeleasă şi ca o critică 
implicită a propriei poziŃii din FiinŃă şi timp: „Limba foloseşte pentru comunicare … Însă esenŃa 
limbii nu se epuizează în faptul de a fi un mijloc de comunicare. Prin această determinare nu este 
surprinsă esenŃa ei autentică, ci este invocată doar o consecinŃă a esenŃei ei. Limba nu este o simplă 
unealtă pe care omul o posedă pe lângă multe altele; limba este cea care acordă de fapt posibilitatea 
situării în sânul deschiderii fiinŃei. Numai acolo, unde există limbă există lume …” [24] 

Habermas, analizând poziŃia lui Heidegger referitor la limbaj, arată că prin cercetarea 
articulării lingvistice a preînŃelegerii lumii reflectată în proiect, aşteptări şi anticipări ce au loc doar 
înăuntrul unui orizont în care ceva devine inteligibil pentru noi, „fenomenul acestei anterior-
structurări a înŃelegerii este punctul de convergenŃă a lui Heidegger cu concepŃia transcendentală 
asupra limbajului a lui Humboldt”, dar „hermeneutica filosofică eşuează a aprecia funcŃia 
cognitivă a limbajului în adevărata sa valoare” [25], oferind un primat perspectivei lingvistic-
semantice asupra lumii în detrimentul pragmaticii comunicării. În opoziŃie cu Humboldt, Heidegger 
face din evenimentele dezvăluirii-lumii lingvistice locul geometric al relaŃiei noastre cu lumea, 
limitându-se la aspectele sale semantice.  

Prioritatea limbajului asupra gândirii va fi afirmată şi în orientarea analitică, care   s-a 
dezvoltat oarecum, în paralel, cu orientarea hermeneutică şi tradiŃia Hamann-Herder-Humboldt. 
Michael Dummett în căutarea specificului şi originii filosofiei analitice găseşte că ceea ce distinge 
acest tip de a filosofa de altele „este în primul rând convingerea că o analiză filosofică a limbajului 
poate conduce la o explicaŃie filosofică a gândirii, şi în al doilea rând, convingerea că aceasta este 
singura modalitate de a ajunge la o explicaŃie globală.”[26] La aceste două „principii îngemănate”, 
găseşte filosoful englez, aderă toate manifestările filosofice subsumate termenului de analitic: 
pozitivismul logic, Wittgenstein, filosofia oxfordiană a limbajului comun, filosofia lui Quine şi 
Davidson etc. 

Acela care realizează „turnura lingvistică” ce va conduce la apariŃia filosofiei analitice este, 
în opinia lui Dummett, Gottlob Frege. Frege va enunŃa principiul contextualităŃii ca încercare de a 
răspunde la întrebarea kantiană: „cum ne vor fi date numerele, de vreme ce despre acestea nu putem 
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avea vreo reprezentare sau intuiŃie?”. Acest principiu al contextului susŃine că „un cuvânt are 
semnificaŃie numai în contextul unei propoziŃii.”[27] 

Prin afirmarea principiului contextului, Frege respinge perspectiva tradiŃională că 
simbolurile lingvistice sunt în mod esenŃial, nume ale obiectelor, iar pe de altă parte că un nume 
capătă semnificaŃie numai datorită faptului că desemnează reprezentări interne. Respingerea se 
referă la afirmarea că sensul (Sinn) unui nume ar fi totuna cu semnificaŃia (Bendeutung) lui: faptul 
că numele are sensul său determinat este identic cu faptul că între nume şi obiect există un raport de 
asignare, astfel încât numele constituie numirea obiectului, iar obiectul constituie semnificaŃia, 
referinŃa numelui. Acesta este punctul comun al ambelor tradiŃii pe care Frege le recuză prin 
principiul contextului. 

Pentru Frege, semnificaŃia este determinată de condiŃiile în care o propoziŃie este adevărată, 
iar semnificaŃia cuvintelor individuală trebuie apreciată în termenii contribuŃiei lor la construirea 
unei propoziŃii adevărate. Această idee o vom regăsi şi la Wittgenstein care afirmă că: „Numai 
propoziŃia are sens; un nume are semnificaŃie numai în contextul propoziŃiei.”[28] 

Pe lângă teza că semnificaŃia determină referinŃa, o altă susŃinere a lui Frege îl consacră între 
cei care realizează o cotitură lingvistică în filosofie, este vorba de critica adusă psihologismului şi 
prin „expulzarea gândurilor din minte”: Potrivit lui Frege, gândul – conŃinutul unui act de gândire 
– nu este un element constitutiv curentului conştiinŃei. El afirmă în mod repetat că gândurile nu 
sunt conŃinuturi ale minŃii sau ale conştiinŃei, aşa cum sunt de exemplu senzaŃiile, imaginile mentale 
şi alte lucruri de acest fel, pe care Frege le include în sfera termenului general de 
„reprezentare”.[29] 

Frege însă nu va merge până la identificarea gândirii cu limbajul, deşi recunoaşte şi el, 
precum Hamann şi Humboldt, îngemănarea obiectivităŃii gândurilor şi subiectivitatea 
reprezentărilor, dar „nerecunoscând categoria intermediară de <intersubiectivitate>, distincŃia sa 
dintre obiectiv şi subiectiv este foarte rigidă”[30]. În concepŃia sa ceea ce este subiectiv este 
esenŃialmente privat şi incomunicabil. Astfel, ceea ce este comun tuturor trebuie a fi independent de 
fiecare. Este şi motivul pentru care Frege se va limita la relaŃia propoziŃiilor cu faptele, iar ca 
metodă de investigare va folosi instrumente logice. 

Această poziŃie a lui Frege a atras critica autorilor din tradiŃia analitică ce i-au urmat, mai 
ales Wittgenstein, care critică ideea unui limbaj individual.  

Wittgenstein va explora problema gândirii şi a relaŃiei sale cu limbajul pornind de la 
interogaŃia lui Kant cu privire la posibilitatea cunoaşterii şi ale condiŃiilor acesteia, cărora le dă o 
turnură lingvistică. El este preocupat doar de condiŃiile reprezentării realităŃii şi nu de modul în care 
reprezentările reflectă realitatea, se concentrează pe problemele semantice, după cum mărturiseşte 
în PrefaŃa de la Tractatus: „Cartea urmăreşte să traseze gândirii o limită, sau, mai degrabă, nu 
gândirii, cât expresiei gândurilor: căci pentru a trasa o limită a gândirii ar trebui să putem gândi 
ambele părŃi ale acestei limite (ar trebui, deci, să putem gândi ceea ce nu se poate gândi). Limitele 
vor putea fi trasate, aşadar, numai în cadrul limbajului, iar ceea ce se află de cealaltă parte a limitei 
va fi pur şi simplu absurditate.”[31] Astfel, critica cunoaşterii se transformă şi devine o critică a 
limbajului, ea având în vedere sensul enunŃurilor şi nu atât problema adevărului.  

Limbajul nu mai este considerat ca fiind o manifestare secundară sau derivată a gândirii, 
pentru că gândurile nu sunt nici procese mentale şi nici entităŃi abstracte, ci limba reprezintă, mai 
degrabă, condiŃia a priori a cunoaşterii, după cum arată Wittgenstein prin celebra sa afirmaŃie 
„graniŃele limbii sunt graniŃele lumii”. Aceasta constituie înlocuirea paradigmei conştiinŃei cu 
paradigma limbajului şi e o critică adusă psihologismului. Prin aceasta, arată Habermas, 
„Wittgenstein atribuie limbajului … un caracter de creator de lume”[32], limba făcând posibilă 
cunoaşterea realităŃii. 

Limbajul, arată Wittgenstein este „totalitatea propoziŃiilor”, iar „gândirea este propoziŃia cu 
sens”[33], ceea ce ne-ar putea duce cu gândul la identitatea dintre gândire şi limbaj. Însă, spre 
deosebire de abordarea hermeneutică a relaŃiei dintre cele două (limbaj şi gândire), Wittgenstein nu 
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afirmă o identitate perfectă, pentru că nu orice propoziŃie reprezintă gândirea, ci doar „propoziŃiile 
cu sens”, de aceea „orice filosofie este <o critică a limbajului>[34], adică filosofia trebuie să 
delimiteze între „forma aparentă a propoziŃiei” şi „forma reală” aşa cum a arătat Russell. 

Astfel, recunoscând funcŃia cognitivă a limbajului, Wittgenstein va desfăşura în Tractatus o 
critică a aceste capacităŃi la nivelul limbajului natural. În acest sens, demersul filosofului austriac 
este o semantică formală, care face distincŃia între ceea ce este reprezentat şi ceea ce reprezintă, 
limbajul fiind analizat doar sub aspectul funcŃiei sale de reprezentare. Analiza limbajului devine, 
astfel, o analiză a propoziŃiilor simple, considerare ca unităŃi ale cunoaşterii. 

Acest lucru se datorează faptului că „lumea este totalitatea faptelor, nu a obiectelor”[35], 
acestea din urmă fiind „substanŃa lumii”. Ceea ce cunoaştem sunt faptele, care ni se dau „în spaŃiul 
logic”, adică locul în care faptele formează lumea. „Faptul în spaŃiul logic” constituie imaginea 
(Bild), care este o transpunere a realităŃii, între acestea existând un izomorfism, adică au aceeaşi 
structură logică. Imaginea, care reprezintă obiectul din exterior, este aceea care „concordă cu 
realitatea sau nu; este corectă sau incorectă, adevărată sau falsă.”[36] Adevărul sau falsitatea 
imaginii este perceput a posteriori, deoarece „nu există o imagine adevărată a priori”[37], prin 
confruntarea ei cu realitatea.  

Imaginea logică a faptelor, adică cea care concordă cu realitatea, constituie gândirea, 
gândirea care se „exprimă perceptibil senzorial”[38] în propoziŃie. Analiza logică a propoziŃiilor are 
în vedere „propoziŃiile elementare” care sunt logic independente unele de altele, adevărul lor fiind 
dat de reflectare sau nu a unei stări de fapt. PropoziŃiile elementare sunt compuse din „nume” sau 
„semne simple” care semnifică obiectul.  

La fel ca Frege, Wittgenstein distinge între sens (Sinn) şi semnificaŃie (Bedentung), dar spre 
deosebire de Frege, el vorbeşte despre o diferenŃă a modului în care această distincŃie se aplică 
numelui şi respectiv propoziŃiei. El susŃine că numele au semnificaŃie, dar nu au sens, în timp ce 
propoziŃiile au sens, dar nu au semnificaŃie. [39] Sensul propoziŃiei este dat de forma sa logică, 
adică de izomorfismul structural cu faptele.  

În scrierile sale ulterioare, cum ar fi Caietul albastru şi Cercetări filosofice, Wittgenstein îşi 
va modifica apreciabil viziunea propusă în Tractatus logico-philosophicus. După cum remarcă 
Adrian-Paul Iliescu [40], există şi o serie de constante în gândirea filosofului austriac, cum ar fi: 
înŃelegerea filosofiei ca activitate şi nu ca un set de teze şi ideea că filosofia este o critică a 
limbajului, care este reafirmată în Cercetări filosofice: „Filosofia este o luptă împotriva vrăjirii 
intelectului nostru cu mijloacele limbii.”[41] Ceea ce este diferit în abordarea lui Wittgenstein din 
această perioadă este dat de renunŃarea la instrumentele analizei logice a limbajului şi la 
unilateralitatea etichetării limbajului ca reprezentare.  

În Caietul albastru, Wittgenstein va afirma că înŃelesul unui cuvânt sau al unei expresii este 
dată de folosirea sa: „Dacă ar trebui să indicăm ceva ce constituie viaŃa semnului, ar trebui să 
spunem că acest ceva este folosirea sa.”[42] Astfel, are loc o trecere de la înŃelegerea semnificaŃiei 
ca relaŃie dintre cuvânt şi fapt, la înŃelegerea semnificaŃiei cuvântului prin modul în care acesta este 
folosit în contextele particulare ale limbajului. SemnificaŃia este transferată de la nivelul propoziŃiei 
la nivelul sistemului de limbaj: „Semnul (propoziŃia) îşi primeşte semnificaŃia de la un sistem de 
semne, de la limbajul căreia îi aparŃine. Într-un cuvânt: a înŃelege o propoziŃie înseamnă a înŃelege 
un limbaj.[43] 

Aşadar are loc, în gândirea lui Wittgenstein, o cotitură pragmatică în perspectiva sa  asupra 
limbajului dublată de o renunŃare la ideea unei „limbi ideale”: „Ar fi greşit să spunem că în filosofie 
considerăm un limbaj ideal ca fiind opus celui obişnuit. Căci aceasta face ca lucrurile să apară ca şi 
cum am putea îmbunătăŃi limbajul obişnuit. Dar limbajul obişnuit este în regulă. Ori de câte ori 
construim „limbaje ideale”, nu o facem pentru a înlocui cu ele limbajul nostru obişnuit, ci pentru a 
înlătura vreo dificultate produsă în mintea cuiva de gândul că ar fi prins folosirea exactă a unui 
cuvânt obişnuit.”[44] 
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Aceste schimbări vor fundamenta o nouă perspectivă asupra semnificaŃiei prin introducerea 
conceptului „joc de vorbire”. Acest concept va lua locul obŃinerii semnificaŃiei prin denotaŃia 
relaŃiei „cuvinte – lucruri” sau a reprezentării relaŃiei dintre propoziŃie şi starea de fapt. SemnificaŃia 
este dată de utilizarea expresiei în multiplicitatea de folosinŃe ale sale care constituie, în fapt, limba. 

Concluzii 
Aşa cum am văzut trecerea de la paradigma cunoaşterii la paradigma limbajului în filosofie, 

prin ceea ce este cunoscută ca „turnură” sau „cotitură lingvistică”, se realizează în două tradiŃii, 
oarecum diferite, ale filosofiei contemporane: hermeneutică şi analitică. Aceste tradiŃii însă, aşa 
cum remarcă Habermas, „sunt mai degrabă complementare decât competitoare”[45]  dacă ele sunt 
privite pe fundalul semnificaŃiei filosofice a teoriei limbajului elaborate de Humboldt.  

Amândouă tradiŃiile realizează transferul paradigmatic de la filosofia conştiinŃei la filosofia 
limbajului, în două feluri diferite, dar plecând de la aceeaşi premisă: privilegierea unui a priori al 
semnificaŃiei asupra reprezentării faptelor, sau altfel spus, semnificaŃia determină referinŃa. 

Numitorul comun al „cotiturii lingvistice” (atât în tradiŃia hermeneutică, cât şi în cea 
analitică) este respingerea conceperii limbajului ca instrument pentru transmiterea unor cunoştinŃe, 
caracteristică a filosofiei conştiinŃei. De asemenea, se refuză considerarea limbajului prin modelul 
numirii care ar desemna un obiect independent. Noua paradigmă se va fixa asupra conceptului al 
cărui referent nu poate fi găsit ca existând independent, cum se întâmplă în cazul referentului 
numelui. Astfel, prin cotitura lingvistică se afirmă identitatea limbajului şi a gândirii şi 
recunoaşterea caracterului mediat al relaŃiei noastre cu lumea.  

Prin aceasta este abandonat conceptul tradiŃional de lume ca o totalitate a entităŃilor 
independente de limbaj, lumea apărând ca acel ceva despre care vorbeşte subiectul. Pe de altă 
parte, limbajul nu reprezintă totalitatea semnelor ce aparŃin lumii, el pierzându-şi statutul empiric 
concurând cu subiectul transcendental pentru paternitatea sintezei prin care lumea este constituită 
ca atare în unitatea sa.  
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Abstract  

In this approach we focus on “The Suicide from the Botanical  Garden” („Sinuciderea din 
Grădina Botanică”) which represents an original element for the complete works of Radu Petrescu. 
We have noticed an outstanding combination of reality and fiction, “a dreamlike memorial of reality” 
as the author calls it. Starting from this we have analysed the significances of this text, in which we 
have observed the writers’s possibility to escape from history into the vast space of fiction. Extending 
the metaphor of the title to Radu Petrescu`s diary, it can be observed that the writer withdraws 
himself in the text and becomes literature. It is a metaphorical suicide which meant the abandonment 
of reality, forced by circumstances, in favour of his literary works born on the background of a 
renunciation. 

 
Key words: fiction, diary, literary works, reality, dreamlike 
Cuvinte cheie: ficŃiune, jurnal, operă, realitate, oniric 

 
Sinuciderea din Grădina Botanică ocupă un loc special în ansamblul operei lui Radu 

Petrescu prin faptul că este primul text de ficŃiune pe care îl scrie, aşa cum mărturiseşte el însuşi în 
Părul Berenicei: „În 1950, jurnalul meu a căpătat un aspect nou ca dimensiune şi colorit al 
imaginilor şi, în 1951, mi-am învins în fine bâlbâiala şi am scris în trei zile Sinuciderea din Grădina 
Botanică şi, în 1952, în două luni, Didactica Nova.” [1] Ceea ce frapează încă de la începutul 
acestui roman este discrepanŃa dintre liniştea sugerată în titlu şi dinamica formidabilă a textului din 
primele sale pagini. O aglomerare de verbe, ca şi cum naratorul ar fugi dintr-o dată prin hăŃişul 
cuvintelor odată ce şi-a găsit tonul potrivit, odată ce şi-a învins bâlbâiala, şi de acum încolo trebuie 
să fugă din calea lipsei de inspiraŃie. Elanul începutului naraŃiunii este de-a dreptul neaşteptat: 
„Sărind peste şine ajunsei într-o grădină cu mărăcini. [...] Din doi paşi fui acolo. Strigând, azvârlii 
puşca şi începui să bat cu pumnii în uşă, să zgâlŃâi clanŃa. [...] Flăcările obuzelor izbucneau, 
proiectându-se pe nori şi munŃi de fum galben, alb, cenuşiu se întindeau pretutindeni. Înnebunit de 
frică, şi pentru că nimeni nu-mi răspundea, sfărâmai un geam şi dintr-o săritură fui înăuntru.”[2] 
Între realitate şi ficŃiune, ochiul naratorului priveşte succesiv, atât înăuntru cât şi în afară, într-o 
viziune care le unifică. Personajul dezertor din roman pare a fi dezertat din ficŃiune şi pare a fi intrat 
chiar în camera de lucru a scriitorului: „Mă aflam într-un birou potrivit de mare, pătrat, cu pereŃii de 
culoare violetă pictaŃi cu trandafiri roşii. O masă de scris într-o parte, în cealaltă o canapea de pluş 
verde, de pe care atârna până jos la podea capătul unui cearşaf.” [3]  În dinamica naraŃiunii, 
scriitorul găseşte răgazul unei descrieri. SpaŃiul este invadat de obiecte, de lucruri, de oameni, care 
răsar neaşteptat. De altfel, în roman apare ca o ameninŃare latentă sau imprevizibilă mulŃimea. Peste 
tot ameninŃarea exteriorităŃii are forma (diformă) a unei mulŃimi care invadează liniştea personajului 
(la fel de bine a scriitorului sau naratorului), dizolvând coerenŃa fragilă a naraŃiunii şi tulburând prin 
„supraimpresiune” logica textului. Acest prim roman al lui Radu Petrescu reprezintă o dezlănŃuire a 
forŃei narative şi o debordare a imaginarului. Fantezia nu pare sub nicio formă stăpânită, 
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dimpotrivă, este voit exacerbată până la parodie. Aventurile personajului sunt demonstraŃii de 
virtuozitate narativă, aşadar ele urmează un ton interior, vibraŃiile concentrice ale unei reverii care 
se scrie în acelaşi timp în care este trăită. Poate aici este elementul esenŃial al acestei scrieri – 
încercarea de a transcrie o reverie, un vis – cu mijloacele estompate de ficŃiune ale jurnalului. Aşa 
ar putea fi interpretate desele întreruperi ale textului, referirile la realitatea scrisului, ca o trezire 
dublată apoi de o nouă ancorare în ireal. Aşa s-ar explica poate şi tema (temele) confuze ale 
romanului disipate în simbolurile – imagini ale textului: iubirea de la îndrăgostire la fructul interzis, 
până la sentimentul vinovăŃiei şi iubirea înşelată, evanescenŃa femeii iubite, ubicuitatea ei 
geografică (la propriu), apariŃia şi dispariŃia ei, feŃele iubirii, prietenia, sinuciderea.  

Prietenia este tratată într-o notă parodică, la fel ca şi iubirea. Cei trei prieteni Candide, 
Renegat sau Alphonse amintesc vag de Craii de Curtea Veche a lui Mateiu Caragiale, având fiecare 
îngroşată latura Pirgu. Din această perspectivă, romanul ar putea să fie o parodie la romanul lui 
Mateiu Caragiale, mai ales că Pamina are (mai ales în latura ei morală) multe în comun cu Pena 
Corcoduşa. Personajele sunt deformate, trăsăturile lor se desfac în chipuri nenumărate, frizând 
absurdul. Universul în care se mişcă personajul este kafkian, fără sobrietatea scriiturii lui Kafka şi 
urmuzian fără exotismul stilistic al lui Urmuz. Un personaj colectiv cel puŃin bizar îl reprezintă „cei 
cincizeci de poliŃişti” care îl însoŃesc în permanenŃă, încercuindu-l pe Alphonse care umblă gol pe 
străzile Parisului, element voit suprarealist care punctează ca o tuşă gros colorată momentul 
culminant al ficŃiunii. Nici portretele celorlalŃi doi prieteni care îl însoŃesc peste tot nu sunt cu mult 
diferite de al lui Alphonse. Între toŃi însă, Alphonse are un mister care îi acoperă goliciunea 
exterioară, protejată în mare parte de cei cincizeci de poliŃişti care îl urmăresc permanent. Într-un fel 
umbra acestor detectivi care îşi urmează îndeaproape victima, devenind una cu ea, are implicaŃii 
mai adânci, de la relaŃia călău – victimă, până la dozele în care libertatea mai poate fi percepută. 
Textul nu poate fi scos din contextul istoric, iar stăruinŃa scriitorului pe această imagine voit 
exagerată apare cu atât mai semnificativă. Cei cincizeci de poliŃişti sunt imaginea unui sistem 
represiv care făcea ravagii în România deceniului cinci din secolul trecut. Nonconformistul 
Alphonse este vegheat îndeaproape de cei cincizeci de poliŃişti. O imagine semnificativă în această 
reverie în care se amestecă elemente ale realului este cea în care Alphonse este urcat cu forŃa într-o 
uriaşă maşină cu roŃile verzi, iar la volan se urcă…cei cincizeci de poliŃişti. Interesantă imagine, 
demnă de un scenariu orwellian cu observaŃia că, în timp ce la Orwell faptele sunt împinse în zona 
distopiei, în cazul lui Radu Petrescu sunt fapte ale prezentului istoric împinse în zona ficŃiunii. 
Altfel, romanul întinde în plasa textului nenumărate capcane epice, subiectul e reluat din trei puncte 
de vedere diferite, este îmbogăŃit prin detalii aparent inofensive care răstoarnă povestea iniŃială şi o 
complică.  Sinuciderea  din Grădina Botanică este mimarea unei cărŃi de aventuri sau a unui roman 
de dragoste, o glosare intertextuală pe marginea unor probleme acute ale realului, cu folosirea 
uneltelor ficŃionalului. Romanul poate fi citit şi ca ficŃiune pură, dar şi ca supapă a jurnalului, în 
care realul este cu bună ştiinŃă îmbrăcat cu haina poleită a fanteziei într-un spaŃiu unde (încă) este 
totul permis. La o comparaŃie în oglindă a celor două tipuri de discurs narativ se poate constata 
tonul calm, egal cu sine, exasperant uneori al jurnalului şi accesul de eliberare nervoasă pe care îl 
degajă tonalitatea acută a romanului. Din acest punct de vedere, jurnalul acestor ani poate fi privit 
(şi) din perspectiva Sinuciderii din Grădina Botanică, inversând sensul obişnuit al lecturii, cel 
dinspre jurnal înspre opera ficŃională. Romanul începe în forŃă, ca o izbucnire a naraŃiunii şi se 
încheie brusc, urmat de o Notă a editorului şi apoi de anexe ale romanului, documente salvate de 
editor, de fapt tot atâtea perspective asupra subiectului şi o continuare neaşteptată a romanului. 
Reflexul celui care scrie jurnal nu se dezminte şi scriitorul adaugă în text pagini din jurnalul 
personajului, notele despre ideile Paminei (în fapt ideile personajului despre iubire şi feŃele ei, 
concretizate în gesturile unei teribile femei, actriŃă care îşi joacă bine rolurile iubirii: iubirea ca 
dăruire totală, iubirea care subjugă, iubirea ipocrită, perversă, iubirea trădată). Pamina este o formă 
feminină perfectă, dar modelată paradoxal din pasta unei diformităŃi sufleteşti ce gravitează între 
virginitate şi concupiscenŃă. Cum am mai spus, moralitatea jurnalului este abandonată, în roman 
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defilează acum într-un sublim vis cu personaje de cărŃi dezmembrate, părŃi ale fiinŃei ireale a 
scriitorului. În acest imaginar nedefinit plutesc fragmente de jurnal, romane în stare incertă, frânturi 
de personaje, decupaje ale realităŃii, voci asurzitoare ale prezentului. InovaŃia romanului este aceea 
că leagă tot acest colaj narativ alcătuit din imagini în mişcare într-un fundal epic(tural) pe care 
cititorul mai mult îl intuieşte sau către care este îndrumat să privească. Nu lipseşte din acest 
amalgam textual nota de autenticitate, rostită cu voce gravă de către editor, sintagmă sub care se 
ghiceşte surâsul complice-ironic cu cititorul, al naratorului: „În original, Sinuciderea din Grădina 
Botanică nu purta nici un titlu. L-am dat însă pentru că autorul s-a sinucis în acel loc. Împrejurările 
acestei sinucideri au rămas o taină pentru public, dar intimii ştiu că marele bărbat şi-a curmat zilele 
pentru a împiedica să i se întâmple o nouă şi definitivă nenorocire: aceea de a fi închis într-o casă de 
alienaŃi în urma iniŃiativei nerăbdătoare şi talentate a duşmanilor săi care se folosiră, pentru succesul 
întreprinderii lor de soŃia lui şi de prietenul Candide.”[4] Aşadar, personajul se află potrivit notei 
editorului la limita clinică a nebuniei. Dar este cu adevărat nebun? – întrebarea se citeşte printre 
rânduri – lăsând loc ideii că nebunia lui este fabricată prin bunăvoinŃa Paminei şi a bunului prieten 
Candide. La fel de bine naratorul ar putea fi considerat nebun prin formele unei fantezii debordante 
ce denunŃă patologicul, la fel cum seninătatea accentuat contemplativă poate fi un semn al unei 
dezordini interioare. Astfel de interogaŃii asupra unei nebunii iluzorii apar frecvent şi în jurnalul lui 
Radu Petrescu, generate de exerciŃiul îndelungat al scrisului şi chiar de drumul parcurs zilnic între 
lumea descumpănitor de reală şi lumea formidabilă a ficŃiunii sau a jurnalului: „După prânz. Întins 
pe patul mamei, cu picioarele ridicate pe bufet, fumând, mă întreb dacă nu sunt nebun. Trăiesc ca 
totdeauna, mai mult decât cumpătat, scrisul şi studiul îmi iau tot timpul aşa încât săptămâni nu ies 
din casă decât pentru a mă duce la serviciu – şi totuşi existenŃa mea îmi pare cel mai încurcat şi 
absurd lucru din lume.” [5] În spatele alcătuirii simple a existenŃei se află posibilitatea unei încifrări 
care reclamă atenŃia unei hermeneutici speciale pe care textul şi-o poartă înglobată în sine. Chiar în 
textul romanului sunt pomenite ingredientele alcătuirii lui, într-un limbaj voit dublu care îl joacă 
atât pe editorul din roman cât şi pe critic sau pe istoric: „Unele sunt fragmente de jurnal, altele, fie 
variante la textul Sinuciderii, fie note aruncate pe marginile acesteia ori fragmente de 
corespondenŃă; le transcriu sigur că aduc în felul acesta elogiul meu celui care mi-a fost  prieten şi 
maestru şi în care toată lumea a cunoscut o strălucită întrupare a ceea ce s-a convenit a se numi 
omul modern, acela adică, propriu epocii premergătoare şi următoare primului război mondial.” [6]  
Editorul se dezice în acelaşi text, amestecă în mod voit eroul romanului cu eroul istoric, elogiul 
sună în mod voit fals şi fără sens, personajul este la discreŃia unei interpretări şi ciudatul editor ştie 
acest lucru. Dar plasarea personajului în timpul istoric şi definirea lui ca om modern, reformulează 
fascinaŃia scriitorului pentru perioada interbelică, pe care o integrează într-un sistem oniric. Omul 
interbelic, nu foarte îndepărtat de epoca în care se scrie despre el a devenit o amintire. E de ajuns 
această buclă a textului pentru ca naratorul să sugereze moartea omului modern, apusul modernităŃii 
în ipostaza libertăŃii pierdute. În acest sens ar putea fi citit acest text, ca sfârşit al ideii de om 
modern, singura lume posibilă fiind cea a oniricului, visarea la un alt timp, evadarea în ficŃiune. 
Într-o scrisoare trimisă editorului, citată în aceeaşi notă  personajul se explică: „Expresul în care am 
sărit aşa, din goană inversă, e, spre deosebire de celălalt, plin cu altfel de călători, nu reali, ci 
alegorici, nişte măşti fantastice, de carnaval, autoportrete secrete, zâmbetul secret al sincerităŃii 
mele cu mine. Ce m-a tentat să trec iute în acest plan a fost faptul, observat de altfel, că însăşi prima 
parte a scrierii are o alunecare oarecum ireală, ca şi când aş povesti nu întâmplări verificabile 
ştiinŃific, ci vise, motiv pentru care am şi intenŃionat, odată, să intitulez foile acestea Memorial 
oniric, titlu la care apoi am renunŃat fiindcă mi s-a părut, drept să spun, pretenŃios. Avea însă 
calitatea de a atrage atenŃia cititorului asupra unui anumit ritm necesar în lectura pe care o va 
face.”[7] Metafora săriturii dintr-un tren în altul, unul cu oameni reali, iar celălalt cu oameni 
alegorici, trenurile îndreptându-se în două direcŃii opuse, înseamnă încercarea de a prinde irealul în 
pagina scrisă, dar şi încercarea (reuşită în parte) de a evada din realitate în spaŃiul ficŃiunii. 
Luciditatea editorului este însă tăioasă, el revigorează nevoia ştiinŃifică de a prezenta biografia reală 
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a prietenului său. Cu cât încerci însă să fii mai clar într-o biografie, cu atât devii mai confuz credea 
Roland Barthes [8]. E ceea ce i se întâmplă editorului care îl trezeşte brusc pe cititor din visare, 
pentru a-i mărturisi că numai el este cel care cunoaşte esenŃialul acestei cărŃi, autorul fiind încă în 
viaŃă: „Am schimbat cu el multe gânduri despre Sinucidere, încercând să pătrund motivul care l-a 
convins să se calomnieze atât de brutal.” Totuşi, a sări dintr-un tren în altul nu este un gest de om 
sănătos, crede raŃionalul editor. Mai mult, de la acest punct admiraŃia se transformă treptat în opusul 
ei, fascinaŃia pentru personaj pare a fi fost o dispoziŃie de moment, cel care părea a şti totul începe 
să nu mai ştie nimic. Acest procedeu este des întâlnit în proza lui Radu Petrescu, fiind o de-
ficŃionalizare, o anulare cu aceleaşi mijloace ale ficŃionalului, în ordine inversă, a ceea ce tocmai a 
fost narat, o încercare de demolare a întregului edificiu fictiv, în urma căreia, paradoxal ficŃiunea se 
înalŃă şi mai puternică. Infuzia de realitate şi luciditate în ficŃiune este sinonimă infuziei de literatură 
în jurnal din necesitatea unui ritm necesar în lectură. Departe de a-i schimba specificul, conferă 
textului vigoare, făcându-l cu atât mai tentant. Demitizarea personajului este făcută dintr-o singură 
tăietură sigură de bisturiu: „[...] Protestez împotriva oricărei încercări de a lua în serios afirmaŃiile 
autorului. În rest, dacă este drept că autorul a călătorit foarte mult la un moment dat în străinătate, 
că a nutrit o pasiune statornică pentru o fiinŃă necunoscută, la care nu a putut niciodată ajunge etc., 
este pe de altă parte la fel de drept că, de exemplu, n-a luat niciodată parte la niciun război pentru că 
nici n-ar fi avut în definitiv la care, dacă nu cumva maladia sa îi va fi prezentat războaiele din 
copilărie, cu soldaŃii de plumb, pe sub mese, printre picioarele scaunelor şi în curte, drept campanii 
reale.” [9] Tot editorul denunŃă ca nefiind ale autorului său câteva pagini, pe care le consideră 
insinuate în text cu rea intenŃie, iar cel care le-a introdus „trebuie să fi fost la fel de nebun ca şi 
prietenul meu, dar mai puŃin aspectuos”. Există aşadar o estetică a nebuniei sau una a personajului 
care îşi asumă nebunia apoi mirarea că bietul om de la mănăstire a putut avea asupra autorului o 
înrâurire atât de puternică încât să-l facă să revină printre oameni şi să-şi facă profitabilă propria 
nebunie. Editorul nu mai înŃelege nimic, totul este confuz, iar contradicŃiile timpului ca şi ale 
oamenilor îl ameŃesc. Cartea se naşte până la urmă din voinŃa scriitorului şi împotrivirea 
neputincioasă a editorului: „Dacă îmi fac datoria trimiŃând la tipografie notele pe care autorul meu, 
deşi nu ale sale, a Ńinut să le păstreze, trag nădejdea că, cine ştie cum, se vor pierde pe drum şi 
cartea va apare, fără să fiu cu ceva vinovat, fără ele.” [10] 

A doua parte a romanului, are un ritm mult mai temperat şi se organizează în jurul iubirii 
Paminei. Între sfârşitul romanului şi aceste note adăugate sub titlul Alte scrieri, nu există aparent 
nicio legătură. Cu toate acestea, subcapitolele adăugate sub forma unor anexe ale romanului 
luminează diferit povestea de dragoste, personajul este integrat unui univers casnic din care dispar 
elementele unui imaginar ficŃional extrem. Portretele Paminei sunt lucrate acum într-o nouă tehnică, 
fără exagerările din prima parte, dar păstrând inflexiunile unei gelozii care dă formă sentimentului 
şi îl goleşte în acelaşi timp: „Pamina e fericită. Se învârteşte repede prin toată casa, vorbeşte amabil, 
aproape drăgăstos cu servantele pe care le tot cheamă s-o ajute să se îmbrace şi când trece în fugă 
pe lângă mine mă priveşte în aşa fel că simt un gol arzător în gât şi că dacă mi-ar spune surâzând să 
mă arunc pe fereastră n-aş sta o clipă pe gânduri şi aş încăleca într-un suflet pervazul. Din ea toată 
se desface o lumină şi o aromă care face braŃe şi mă îmbrăŃişează strângându-mi gâtul şi sprijinindu-
şi coatele pe pieptul şi umerii mei.”[11] Privirile celor doi se întâlnesc în oglindă, element din 
recuzita iubirii radupetresciene, privirea este ocolită de femeie, iar refuzul apropierii declanşează 
violenŃa răsturnării portretului: „Într-o clipă tot ceea ce fusese viziune de paradis a femeii s-a 
transformat într-o otravă corozivă infernală. Toate gesturile ei de adineauri care mă făceau să 
tremur de uimire şi de dorinŃa de a o îmbrăŃişa şi venera, puse acum la noua cheie mă sufocă, mă 
asasinează.” [12] Romanul capătă în aceste însemnări forma unui jurnal, ce surprinde prin formulări 
care trimit la formula adoptată în Ocheanul întors. Iată cum începe nota Din jurnal, un fel de 
imitare a propriului jurnal: „N-am mai scris de mult în acest caiet şi mă mir revăzând evenimentele 
zilelor nefixate aici, cât de puŃin consistente şi cât de alunecătoare au fost.” [13]  Jurnalul nu poate 
cuprinde totul, iar personajul îşi mărturiseşte într-un elan patetic neputinŃa de a scrie totul, de a 
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surprinde (în jurnal) plinătatea vieŃii: „Stai pe o punte de nimicuri, faci bezele infinitului, reverenŃe 
şi gaminerii întunericului pe care nu ai timp  să-l auzi cum muge. Răsturnat în fotoliu, picior peste 
picior, privirile îmi reveneau însă la enormul buchet de trandafiri albi din vaza de lângă mine şi am 
aspirat aroma uşoară.” [14] 

Romanul se parodiază pe sine pe măsură ce se naşte. Aşa se întâmplă în capitolul Candide şi 
geniile unde apare din nou imaginea mulŃimii dezlănŃuite, motiv reluat pe parcursul romanului. De 
data aceasta, cei revoltaŃi sunt geniile necunoscute şi persecutate. Atacul mulŃumii se desfăşoară 
după acelaşi scenariu ca şi la începutul romanului, mulŃimea fiind provocată de Candide care strigă 
la teatru că piesa e o porcărie, propunând ca spectatorii să urce pe scenă. În loc să fie aclamat, 
Candide este urmărit de mulŃimea furioasă: „văzui pe fereastră o mare mulŃime în faŃa casei mele 
agitându-se şi vociferând. Mă trăsei speriat după perdea şi bine făcui pentru că în acel moment 
geamul sări Ńăndări ca sub acŃiunea unei explozii şi un bolovan căzu în farfuria cu mere de pe birou, 
stricând fructele şi distrugând frumosul recipient.” Curioasa mulŃime, se dovedeşte de fapt de partea 
lui Candide şi îi dăruieşte drept mulŃumire „o infinitate de manuscrise cu versuri, romane  etc.” [15] 
MulŃimea vrea apoi să răstoarne clica îmbuibată a guvernului, dar Candide stăruie a se amâna 
revoluŃia pentru a doua zi. SituaŃie absurd comică urmată de concluzia cel puŃin ciudată a lui 
Candide: „Sufăr pentru ideile mele”.   

Sfârşitul romanului din Topografie nu clarifică ci dimpotrivă, demitizează începutul 
romanului. Prin Ńesătura scriiturii se aude clar vocea scriitorului care începe să iasă din nou la 
limanul realităŃii. În această geografie a ficŃiunii de fiecare dată textul ar putea fi reluat la infinit, 
topografia derulând un spaŃiu al imaginarului ascuns în text: „Inamicul a atacat din stânga, unde 
câmpul era larg deschis, după ce dezlănŃuie un tir nimicitor asupra artileriei noastre, scoŃând-o din 
luptă. Însă nu pot scrie. Covorul mi se încurcă între picioare, un nor mă priveşte hain din geam. Am 
urcat târâş dealul. Degeaba mă voi face că n-aud dacă mă vor chema la masă. În vecini cineva dă cu 
pietre într-un coteŃ mare să-l dărâme. Bubuituri fioroase. Parcă eu însumi aş locui între scândurile 
sparte, fericit, de o viaŃă întreagă. Nimeni nu se uita la mine, atât îi halucina pe toŃi moartea 
apropiată.” [16] Realitatea şi ficŃiunea se întâlnesc în finalul romanului, în gestul ultim fiind 
deopotrivă personaj şi narator, sfârşit textual al luptei cu scrisul şi al luptei simbolice din roman: 
„Am urcat târâş dealul şi trecând prin pădure m-am oprit, nu ştiu: o secundă sau o eternitate, lângă o 
baracă pe care tocmai o demontau obuzele şi mi-am lăsat obosit şi recunoscător obrazul pe o 
scândură spartă.” [17]   

SpaŃiul Grădinii Botanice şi asocierea lui în acelaşi text cu sinuciderea se regăseşte la Urmuz 
în Ismail şi Turnavitu. Radu Petrescu se declară în jurnal un admirator al scriitorului suprarealist şi 
e posibil ca Sinuciderea să reia motive întrezărite în textele urmuziene, dar şi în biografia 
excepŃională a acestuia. Sinuciderea lui Urmuz poate fi unul dintre punctele de plecare ale acestei 
naraŃiuni considerată un text bizar în cadrul operei lui Radu Petrescu. Fragmentarismul postmodern, 
motivul manuscrisului găsit şi editat, rescrierea unor pagini prin aducerea în prim plan a unor alte 
detalii, misterul unei sinucideri reale în plin scenariu oniric, sunt tot atâtea elemente care închid în 
cutele ficŃiunii idei care traversează întreaga operă: relaŃia scriitorului cu opera, a ficŃiunii cu 
realitatea, construirea şi de-construcŃia textului, fascinaŃia pe care o exercită universul literaturii. Cu 
toată ceaŃa ficŃiunii transpar totuşi aluzii textuale la un timp istoric în care gestul împotrivirii este o 
sinucidere, într-o Ńară în care omul este redus la statutul unei plante. Extinzând metafora titlului la 
nivelul jurnalului se poate înŃelege că scriitorul se retrage în text, devenind şi el literatură. Este o 
sinucidere în sensul unei abandonări silite de împrejurări a realului în favoarea unei opere născute 
pe fundalul unei renunŃări.  

Problematica sinuciderii nu este ocolită, cum s-ar crede în opera ficŃională a lui Radu 
Petrescu, chiar dacă în jurnal este abordată doar tangenŃial. În Matei Iliescu (cel puŃin la nivel 
simbolic) ea apare sub forma propunerii unui zbor: „ - Dacă aş face un pas în afară de pe fereastra 
ta, îi spuse privind nu în golul străzii ci drept în faŃă, în aerul care se juca, deasupra arborilor bogat 
înfrunziŃi şi a blocurilor, cu aburii albi alcătuind din ei chipuri şi stricându-le pentru a face îndată 
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altele, mai departe, sunt sigur că nu aş cădea” [18], cu sentimentul straniu al personajului că, dacă ar 
păşi pe geam, ar pluti. Nu de aceeaşi părere este Dora care are totuşi un organ de apărare fizic la 
reveriile metafizice ale lui Matei: „Sunt gata să merg oriunde cu tine. Numai să nu mă amăgeşti 
vorbindu-mi de nori, ca unei fetiŃe, că doar ştiu că nu vom putea face spre ei nici măcar un pas şi nu 
mă sperie decât trotuarul urât şi negru unde toată lumea ne va vedea zăcând sfărâmaŃi, 
respingători.” [19]   

Personajul din Sinuciderea din Grădina botanică este gata în orice moment să sară pe 
fereastră dacă Pamina, femeia fatală ce întruchipează fatalitatea i-ar cere-o, cu toată încărcătura uşor 
rizibilă a acestui gest. Dar Radu Petrescu ştie că lucrurile mărunte, aparent rizibile şi derizorii sunt 
cele care alcătuiesc structura esenŃialului. Lucrurile serioase, de neocolit au fost la început lucruri 
fără importanŃă. Iar un autor de jurnal ştie să decanteze esenŃialul din pasta cea mai inconsistentă a 
realului, aşa cum se întâmplă în acest excepŃional (din toate punctele de vedere) text radupetrescian.  
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Abstract 

The Romanian jargon referring to the Internet includes many words borrowed from English.  
Some of these terms respect the spelling of the source language, others adapt their spelling 

according to the Romanian language rules. In the specialized publications and in the recent 
dictionaries, the definitions of the terms referring to computer and the Internet are completed with 
the most recent characteristics of the IT devices and equipment.   
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1. Articolul de faŃă îşi propune să ia în discuŃie câteva concepte relativ noi, care, în epoca 

actuală, au o importanŃă deosebită în context tehnico-ştiinŃific şi, implicit, social-lingvistic. 
Pentru unii cercetători (lingvişti, informaticieni, ingineri, teoreticieni), Internetul şi 

calculatorul reprezintă surse de referinŃă în cadrul abordării diferitelor probleme referitoare la 
tehnică şi, legat de aceasta, la terminologie.   

Se ştie că Internetul (< engl. Inter(national) Net(work)) sau, prescurtat, net-ul, „s-a născut” 
în anul 1969, în timpul Războiului Rece, când doi americani, un cercetător şi un student, şi-au 
conectat computerele între ele şi pentru prima dată s-au transmis date simple între două maşini, la o 
distanŃă de 600 de kilometri. Astfel a luat fiinŃă ARPAnet (Advanced Research Projects Agency) – o 
reŃea susŃinută de AgenŃia de cercetare a Departamentului Apărării din SUA. Ideea iniŃială a fost de 
a realiza un sistem de comunicare capabil să reziste şi să funcŃioneze, chiar dacă ar fi avut loc un 
atac nuclear sovietic. În 1972 apar primele două protocoale care stau la baza Internetului: TCP/IP. 
De atunci, Internetul se defineşte ca o reŃea internaŃională de calculatoare, destinată să faciliteze 
schimbul de date şi informaŃii în diferite domenii şi care utilizează cele două protocoale menŃionate 
mai sus.  

Internetul nu ar fi fost mediul de reŃele de astăzi, dacă Sir Tim Berners-Lee, un inginer de la 
Centrul European de Cercetare Nucleară din Geneva, în 1989, nu ar fi dezvoltat un mod 
nonsecvenŃial de prezentare a informaŃiilor – hypertextul. „Hypertextul interconectează informaŃii 
într-un grup complex de asocieri, susŃinute cu ajutorul hyperlink-urilor”. [1] ReŃeaua de link-uri a 
devenit web-ul – adică acea reŃea care este formată, la rândul ei, din alte reŃele de calculatoare –, 
sistemul care face posibilă navigarea pe Internet – World Wide Web, adică www-ul bine cunoscut 
astăzi. După 1995, Internetul se dezvoltă susŃinut de o politică inovatoare. 

Internetul nu poate fi imaginat fără Google, acel motor de căutare, care clasifică paginile 
web într-o listă de rezultate, în funcŃie de criterii specifice. Google este, aşadar, o invenŃie relativ 
recentă, datând din 1996, cu origini în cultura universitară de tip hacker: „Google a început ca un 
motor de căutare de buzunar, la care oricine putea colabora (...). În primii zece ani de viaŃă a devenit 
platforma de unde începe Internetul, ubicuitatea sa în reŃea fiind incontestabilă. În 2006, verbul to 
google intră în dicŃionarele Webster şi Oxford.” [2] Substantivul hacker este preluat ca atare din 
engleză, pronunŃia lui fiind cea englezească [′hækər] (iar forma de plural: hackeri are marca 
vocalică -i, specifică limbii române) şi desemnează o persoană cunoscătoare a limbajelor de 
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programare şi a sistemelor de securitate, care îşi foloseşte abilităŃile pentru a pătrunde ilegal în 
diferite sisteme informaŃionale.   

2. În română, terminologia legată de Internet şi, implicit, de computer şi de utilizarea 
acestuia constituie un câmp lexical bine dezvoltat, care se îmbogăŃeşte permanent cu noi termeni. 
Marea majoritate a termenilor o constituie împrumuturi din limba engleză, foarte puŃini termeni 
fiind de origine franceză sau germană. O mică parte din aceşti termeni sunt înregistraŃi în DEX2 şi în 
DCR2, iar termenii mai recenŃi sunt incluşi în NDU (unii dintre aceştia apărând şi în DOOM2), în 
Micul dicŃionar de termeni internaŃionali intraŃi în uzul limbii române sau doar în revistele de 
specialitate. Prin urmare, dicŃionarele nu pot Ńine pasul cu evoluŃia tehnologiei. 

O serie de termeni (substantive) desemnează realitatea obiectivă sau hardware-ul. Iată 
câteva din aceste denumiri: computer (< engl. computer) „calculator electronic; ordinator”[3]; 
„aparat electronic dotat cu memorie şi cu mijloace multiple de tratare a informaŃiilor”, „computator 
(rar)” [4]. Sinonimul termenului computer este ordinator (< fr. ordinateur). Dintre cei doi termeni, 
computer este cel mai utilizat de vorbitori, fie că aceştia sunt sau nu cunoscători ai limbii engleze. 
Laptop (< engl. laptop), pronunŃat [′læptοp], desemnează „un microcalculator (personal) portabil” 
[5], adică un computer de mici dimensiuni care poate îndeplini toate funcŃiile unui desktop – 
computer care nu este portabil şi al cărui loc este fix. Un sinonim, rar folosit, este notebook [′nout 
ֽbuk]. Display (< engl. display), pronunŃat [displei], reprezintă „un dispozitiv de vizualizare folosit 
ca periferic la calculatoare”. Sinonimul termenului display este monitor (< fr. moniteur, lat. 
MONITOR), adică un „terminal ataşat la calculatoare folosit pentru afişarea în timp real, sub formă 
video, a informaŃiilor prelucrate”. Aceşti doi termeni sunt utilizaŃi în egală măsură de vorbitori. 
Mouse (< engl. mouse [maus]) – traducerea acestui termen este „şoricel”, însă niciun utilizator al 
calculatorului nu foloseşte termenul şoricel – reprezintă un „dispozitiv acŃionat manual, conectat la 
un computer, a cărui deplasare pe o suprafaŃă antrenează deplasarea cursorului pe ecran. 
(Micro)procesorul (< engl. (micro)processor) este „circuitul integrat specializat pentru operaŃii 
complexe sau pentru transformarea esenŃială a semnalelor înregistrate pe bandă magnetică”. Hard 
disk  (< engl. hard disk) „disc magnetic inamovibil, de mare capacitate, folosit pentru stocarea 
datelor la computer”. Memorie (< it. memoria, fr. mémoire) „parte componentă a calculatorului în 
care se înregistrează instrucŃiunile, cuvintele, valorile numerice etc. după o codificare prealabilă” 
etc. Cu ajutorul hardware-ului (prescurtat hard), „structură fizică a unui sistem de calcul şi diverse 
periferice; echipamentul propriu-zis” şi folosind un software (prescurtat soft) adecvat, adică un 
„sistem de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul 
sau alcătuite de utilizator”, se poate construi o „lume” virtuală care este caracterizată, la rândul ei, 
printr-o terminologie specifică. 

3. Lumii virtuale îi sunt proprii aplicaŃii specifice care înlesnesc anumite acŃiuni ale 
utilizatorului: procesorul de texte permite tehnoredactarea/editarea textelor; simulatoarele (< fr. 
simulateur) reprezintă acel „ansamblu de aparate şi dispozitive care simulează situaŃiile posibile 
într-o activitate folosit pentru antrenarea şi verificarea reacŃiilor operatorilor umani” [6]. Acestea 
sunt de diferite tipuri şi creează un mediu virtual cât mai asemănător celui real. Cu ajutorul unui 
browser („aplicaŃie care foloseşte un anumit tip de protocol pentru a comunica către serverele Web 
din Internet” [7] se poate naviga pe Internet, adică pe „reŃeaua informatică mondială în cadrul 
căreia computere conectate la diferite reŃele locale pot comunica între ele”. programele multimedia 
permit editarea fişierelor de tip audio-video.  

Printre cele mai uzuale operaŃiuni executate în timpul navigării sunt cele de download 
(acŃiunea de aducere a informaŃiilor din reŃea pe calculatorul propriu) şi upload (acŃiunea de 
trimitere a datelor de pe calculatorul propriu către reŃea). 

 Pentru accesul spre/dinspre Internet sunt necesare: portaluri/gateway-uri (puncte de acces 
către alte reŃele). Instant messenger-ul este folosit pentru chat („a sta de vorbă”), adică pentru 
transmiterea mesajelor în timp real în cadrul unei reŃele – intranet sau Internet. Clientul de mail este 
un termen care nu denumeşte, cum ar părea la prima vedere, utilizatorul de programe, ci este un 
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program dedicat, care înlesneşte trimiterea şi primirea poştei electronice: e-mail. Totuşi, termenul 
client poate să desemneze şi o persoană care utilizează un anumit sistem sau dispozitiv periferic, 
prin intermediul unei staŃii de lucru legată în reŃea. E-mail (electronic mail address) [′i: meil] 
reprezintă adresa de poştă electronică, formată din caractere ce indică locaŃia unei cutii poştale 
electronice. În NDU [8], termenul apare sub forma grafică email (< engl. emeil), pronunŃat în limba 
română [iméil/ímeil], iar sensul menŃionat este de „sistem de trimitere a mesajelor cu mijloace 
electronice prin calculator; mesaj trimis astfel”. În DOOM2 [9] este consemnată forma grafică 
englezească, e-mail.  

Mesajele trimise prin intermediul poştei electronice sunt stocate într-un spaŃiu virtual creat 
special, acesta fiind un mail box, adică o cutie poştală.  

Toate aceste aplicaŃii pot să ruleze doar sub „îndrumarea” unui sistem de operare. Prin 
intermediul său, aplicaŃiile utilizează resursele hardware ale sistemului de calcul.  

InteracŃiunea dintre utilizatorul uman şi „lumea” virtuală se realizează prin mijlocirea 
echipamentelor periferice: mouse, monitor, tastatură, imprimantă etc. 

4. Conectarea unui computer la Internet se poate realiza în mai multe feluri: a) prin legătură 
dial-up, caz în care este necesară prezenŃa unui modem, care face legătura între linia telefonică şi 
calculator; conexiunea la Internet prin dial-up nu este permanentă, suportă viteze mici de transfer al 
datelor şi se taxează la intervalul în care este folosită; b) conexiuni de tip broadband, adică 
transmisie de date într-o reŃea locală, prin utilizarea transmisiei analogice convertită în semnal 
digital; acestea sunt mult mai rapide în comparaŃie cu legătura dial-up.  

ActivităŃile specifice Internetului sunt: navigarea (surfing) pe diferite site-uri web; poşta 
electronică (e-mail); parcurgerea unui text electronic (hyper-text), care se poate face accesând o 
legătură (link); socializarea – realizată prin crearea unui jurnal on-line (în DOOM2 sunt menŃionate 
ca fiind corecte ambele forme ale locuŃiunii adjectivale/adverbiale, adică: on-line şi online, având 
sensul „conectat”, „în direct”) – un blog (numit, uneori, şi weblog) –, completat zilnic de posesorul 
acestuia, blogerul, prin jocurile on-line sau prin utilizarea Instant Messenger (prescurtat mess), 
pentru chat. Chat forum-ul reprezintă locul de întâlnire virtual unde se pot aduna toŃi cei care 
navighează pe Internet, cu scopul de a comunica. Prin intermediul programelor de chat se pot 
schimba mesaje în timp real. Întrucât chat-ul este un mediu de comnicare rapidă, mesajele sunt 
scurte; de aceea sunt folosite, tot mai des, emoticonurile – pictograme de expresii emoŃionale. FaŃa 
zâmbitoare pate fi folosită cu scopul de a linişti pe cineva sau de a crea bună dispoziŃie. Astfel, 
următoarele combinaŃii exprimă: :-) zâmbetul, :-( încruntarea, :-I indiferenŃa, :* sarutarea, {} 
îmbrăŃişarea, @}-`--,-- un trandafir etc. Aceste simboluri sunt înŃelese de majoritatea utilizatorilor 
Internetului, ele fiind incluse, alături de expresiile abreviate, în discuŃiile purtate on-line.    

• Lexicul românesc referitor la computer, la utilizarea acestuia şi la Internet cuprinde, în 
principal, termeni proveniŃi din engleză – o parte din aceştia este preluată ca atare: laptop, 
hardware, software, display, e-mail/mail etc., iar o altă parte este adaptată limbii române: cuvântul 
mouse apare în DEX2 [10] şi în NDU [11] sub forma fonetică maus, în timp ce în DOOM2 [12] este 
păstrată forma grafică englezească a cuvântului: mouse. La fel se întâmplă şi cu termenul e-mail. 

 O situaŃie asemănătoare prezintă şi termenul hard disk, care apare cu această formă în 
DOOM2 [13] şi sub forma harddisc/hard-disc în NDU [14] şi în publicaŃiile destinate lumii IT [ֽai 
′ti:] (Information Technology). 

•  În limba actuală se foloseşte şi forma de  plural popular cu sens peiorativ laptoape, în 
locul formei literare laptopuri. 

•  În limba română s-au creat verbe prin adaptarea celor din engleză: există astfel a clica 
[15] verb ce provine din englezescul (to) click „a apăsa unul dintre butoanele mouse-ului sau ale 
unei piese echivalente pentru a activa un cursor pe ecran” [16]; pe lângă verbul a clica, încadrat la 
conjugarea I, există şi verbul de conjugarea a IV-a, a clicăi, făcând parte din registrul familiar-
glumeŃ; tot în acest registru se încadrează şi verbul a blogui sau a bloga.  De asemenea, de la 
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englezescul (to) print s-a format a printa „a tipări” sau de la (to) reset a rezultat a reseta „a readuce 
un sistem la valorile implicite” [17]. 

•  Substantivele preluate din alte limbi au fost adaptate sistemului morfosintactic 
românesc, acestea putând fi articulate: blogerul, mouse-ul, browser-ul.   

•  Specialiştii IT, dar mai ales utilizatorii şi beneficiarii încearcă să traducă unele cuvinte 
englezeşti în limba română. De exemplu, upgrade „modernizare” este dublat uneori de varianta 
actualizare. Apare însă un inconvenient: în limba engleză, pentru noŃiunea de „actualizare” se 
folosesc două cuvinte: upgrade „trecerea la o versiune superioară” şi update „actualizare propriu-
zisă”; româna nu poate face distincŃia decât prin explicarea cu o perifrază, ceea ce este incomod 
[18].  

•  Din engleză sau germană au fost preluaŃi anumiŃi termeni  care aparŃin unui jargon 
specializat şi care au, la rândul lor, sinonime, însă acestea din urmă nu au pătruns în română. Astfel, 
internaut denumeşte un cetăŃean virtual, utilizator permanent al Internetului, iar sinonimul lui, 
netizen, este folosit frecvent în China şi Corea. 

•  Utilizatorii computerelor au adaptat la limba română o parte din verbele englezeşti 
referitoare la anumite acŃiuni: a downloada (pronunŃia fiind una românească [daunloda]), a upgrada 
[apgrada]. Majoritatea verbelor sunt încadrate la conjugarea I. Există însă şi verbe încadrate la 
conjugarea a IV-a: a chatui [cetui] –  verb provenit din substantivul chat, preluat ca atare din 
engleză. Aceste verbe nu sunt încă inventariate în niciunul din dicŃionarele menŃionate.  

•  Se remarcă tendinŃa pentru utilizarea formelor prescurtate: net este mai des folosit decât 
Internet, mail decât e-mail.  

•  Există cuvinte care suferă evoluŃii ale sensurilor. Cauza acestui fenomen este trecerea 
cuvântului dintr-un limbaj specializat în alt limbaj specializat ori din limba comună în limbajul 
specializat: din limbajul maritim în limbajul informatic: a naviga (pe Internet), a andoca (a ataşa 
periferice la un computer); din limba comună în limbajul tehnic: client de mail; din limbajul culinar 
în limbajul informatic: meniu – obiect grafic reprezentat printr-o casetă care conŃine anumite 
comenzi folosite pentru o aplicaŃie; din limbajul medical în cel tehnic: virus – program distructiv 
realizat de un hacker; vaccin – metodă folosită de programele antivirus pentru a recunoaşte şi a 
elimina un virus informatic. 

•  În diferite dicŃionare ale limbii române (DCR2, DEX2, MDA) apar puŃini termeni din 
sfera IT şi aceştia definiŃi incomplet sau definiŃi la nivelul anilor ’70-’80. În DOOM2  (2005) există 
şi alŃi termeni în afara celor care sunt inventariaŃi în DEX2 (1998) sau în MDA (2001-2003) [19]: 
chat, a reseta, a printa, internaut etc. Aceştia nu sunt explicaŃi sau au, în unele cazuri, ortografia 
diferită faŃă de aceiaşi termeni existenŃi în DEX2 (mouse vs. maus). AlŃi termeni însă nu apar deloc 
în dicŃionare: floppy disk, joystick, blog, IT etc. Unii termeni, foarte recent intraŃi în limbă, preluaŃi 
din engleză, ca laptop, apar, totuşi, explicaŃi în NDU (2006).  

•  Paralel cu definiŃiile din dicŃionarele româneşti pentru termenii de calculator există şi 
definiŃii ale acestora în revistele de specialitate; de exemplu hard disk este definit în PC WORLD 
Extra [20], ca fiind „un dispozitiv de stocare nevolatil care înmagazinează datele pe o suprafaŃă 
magnetică stratificată pe platane şi este, alături de unităŃile optice, una dintre componentele unui 
computer ce încorporează atât o parte electronică, cât şi una mecanică”. 

Concluzii 
Există, prin urmare, în normarea cuvintelor care se referă la lumea IT, două situaŃii: a) unele 

cuvinte se regăsesc în dicŃionarele normative; b) alte cuvinte, mai recente, nu figurează în 
dicŃionarele româneşti, dar se regăsesc în revistele de specialitate.  

Marea lor majoritate o reprezintă cuvintele englezeşti preluate ca atare sau adaptate; aşadar, 
utilizatorul de computer şi de Internet este obligat să înveŃe limba engleză, măcar la nivel minimal, 
pentru a le putea utiliza.  Cea mai mare parte a termenilor respectă grafia limbii din care au fost 
preluaŃi, la fel şi pronunŃia, altă parte este adaptată la normele limbii române.   
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În publicaŃiile de specialitate şi în dicŃionarele recente, definiŃiile termenilor  referitori la 
calculator sunt mai riguroase, completate, în mod firesc, cu noile carcacteristici ale echipamentelor 
şi ale dispozitivelor IT.  

Terminologia din domeniile informaticii şi al Internetului a devenit indispensabilă existenŃei 
umane, datorită dezvoltării suportului tehnic şi a perfecŃionării continue a tehnologiei informaŃiei. 
Totuşi, utilizarea aproape exclusivă a limbii engleze în acest domeniu nu are urmări vizibile asupra 
utilizatorilor (mai mult sau mai puŃin cunoscători ai acestei limbi). Din punct de vedere lingvistic, 
această tendinŃă poate fi inclusă în categoria influenŃelor exercitate în prezent asupra limbii române. 
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Abstract 
 The European preoccupations of Vasile Goldiş, as a historian and scholar, were 
subordinated to, fostered and served as arguments to his steady national concerns. This was also 
the case when he approached, in his works, the French revolution of 1789 and the ideas of 
Illuminist writers and thinkers, which prepared it from a spiritual point of view. 
 Inspired by European thinking, and in accordance to it, Vasile Goldiş brings meritorious 
personal contributions in it context. Taking over ideas that circulating in Europe, he combines them 
harmoniously with his own findings, striving to give some answers to economic, social and political 
issues, but especially to the issue that may be considered as the sharpest at the end of the 19th 
century and the beginning of the 20th: the national one. 
 
Key words: European personality, political role, international solidarity  
Cuvinte cheie: personalitate europeană, rol politic, solidaritate internaŃională 
 
 PoziŃia, pe plan intern, a lui Vasile Goldiş (1862-1934) în ceea ce priveşte problema 
raporturilor dintre majoritate şi minorităŃile etnice – de-a avea aceleaşi drepturi, dar şi aceleaşi 
îndatoriri faŃă de patria română –, îşi are un corespondent firesc în planul mai larg al relaŃiilor între 
diferite popoare şi state la nivelul vieŃii internaŃionale. Aşa cum intelectualul şi omul politic 
ardelean milita pentru înŃelegerea între poporul român şi naŃionalitatea conlocuitoare, tot astfel 
gândea o lumea a păcii, a fraternităŃii şi a colaborării dintre popoare. 
 În cele ce urmează, vom face o aprofundare a subiectului, în contextul sublinierii în mod 
special a dimensiunilor ample, europene, chiar mondiale, pe care s-a plasat gândirea şi acŃiunea 
politică a lui Vasile Goldiş [1]. 
 Deschiderea lui Goldiş spre o problematică dincolo de cea naŃional românească şi încadrarea 
acesteia în orizonturi mai largi, nu a fost nici accidentală, sporadică sau strict programatică. Ea are 
la bază o viziune teoretică şi istorică a unui om de înaltă cultură. Vasile Goldiş a elaborat lucrări de 
istorie universală. De asemenea, s-a arătat preocupat încă din anii de studii de filosofia istoriei, 
politica şi relaŃiile dintre state – în jurnalul său din tinereŃe, din 1887, nota că a citit foarte multă 
literatură istorică, social-politică, filosofică, preocupat, ca un spirit deschis universalităŃii, de a găsi 
răspunsul asupra rostului lumii [2]. 
 Pe aceste direcŃii teoretice şi istorice, se racordează prin cultură la preocupările şi 
deschiderile europene, în care, inevitabil, se va încadra apoi şi activitatea politică. 
 Însuşindu-şi, la Budapesta şi Viena, spiritualitatea occidentului, cultura şi limba greacă, 
latină, maghiară, germană, franceză, engleză, italiană, Goldiş se numără printre primii profesori 
români titraŃi din Transilvania, un mare spirit enciclopedist. Cunoscând toate teoriile social-istorice 
care circulau în Europa, Goldiş le va pune în slujba luptei pentru libertatea şi propăşirea poporului 
român, dar şi a altor popoare aflate sub opresiune străină (cehi, slovaci, sârbi, polonezi etc.). 
 O atenŃie deosebită a acordat Vasile Goldiş istoriei moderne europene, pornind de la 
Renaştere, o epocă de mare efervescenŃă spirituală care a produs libertatea gândirii şi a promovat 
criteriul adevărului. 
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 Deschiderile europene ale lui Vasile Goldiş, ca istoric şi cărturar, se subordonau, nutreau şi 
serveau drept argumente preocupărilor lui statornice de ordin naŃional. E ceea ce se întâmplă şi 
atunci când abordează în lucrările sale revoluŃia franceză de la 1789 şi ideile scriitorilor şi 
gânditorilor iluminişti, care au pregătit-o din punct de vedere spiritual. 
 Inspirându-se din gândirea europeană, punându-se în concordanŃă cu aceasta, Goldiş aduce, 
în contextul ei, merituoase contribuŃii personale. Preluând idei care circulau în Europa, el le îmbină 
armonios cu propriile constatări, în străduinŃa de a da unele răspunsuri la problemele economice, 
sociale, politice, dar mai cu seamă la problema care poate fi considerată drept cea mai acută la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, cea naŃională. Legat de aceasta, să 
menŃionăm că Vasile Goldiş a participat alături de alŃi intelectuali români şi străini ca: Aurel Lazăr, 
Jászi Oszkár, Braun Robert. Aradi Victor ş.a. la cercurile sociologice de tipul cercurilor studenŃilor 
liber cugetători „Galilei” din Budapesta. La îndemnul acestuia şi-a scris, în 1912, importanta lucrare 
Despre problema naŃionalităŃii, pe care a citit-o în cadrul cercului de sociologie „Darwin” de la 
Oradea [3]. 
 El a participat şi al alte întâlniri similare, la Cluj, Târgu Mureş, Arad etc., Ńinându-se la 
curent cu mişcarea sociologică europeană şi mondială şi a căror membri considerau problema 
naŃională drept capitală în viaŃa politică a Imperiului austro-ungar. 
 Europenismul lui Vasile Goldiş îmbracă două aspecte. Pe de o parte, acela dat de 
orizonturile largi, dincolo de naŃional, în care a funcŃionat gândirea, din care s-au nutrit concepŃiile 
sale. Pe de altă parte, sunt de luat în seamă semnificaŃiile, valoarea pe care le-au dobândit ideile şi 
activitatea dincolo de spaŃiul românesc. 
 Vasile Goldiş are meritul de a fi fost primul român care s-a ocupat de problema naŃională în 
sud-estul Europei. Este vorba de lucrarea Despre problema naŃionalităŃilor, publicată în limba 
maghiară în 1912, recenzate elogios la Budapesta în cunoscuta revistă „Huszadik század”. 
 Atât în filosofia istoriei, cât şi în sociologia politică şi teoria culturii, Vasile Goldiş s-a 
afirmat cu competenŃă ca un gânditor de talie europeană, remarcându-se prin abilitate, discernământ 
şi profunzimea viziunilor [4]. 
 În planul activităŃii concrete, Goldiş a început a fi cunoscut de către oamenii politici ai altor 
naŃiuni, în calitate de director al Cancelariei consistoriale a Episcopiei din Arad. Ca deŃinător al 
acestor funcŃii, a redactat numeroase acte privitoare la problemele naŃionale româneşti, întreŃinând 
relaŃii cu guvernanŃii de la Budapesta şi Viena, cu scriitori şi înalŃi prelaŃi din Europa, conducători ai 
instituŃiilor culturale şi educative de care dispuneau atunci românii [5]. În acest sens, trebuie 
subliniate stăruinŃa depusă pentru dezvoltarea relaŃiilor culturale şi politice cu fraŃii de peste 
CarpaŃi. 
 Pe de altă parte, Vasile Goldiş va desfăşura o importantă activitatea de sprijinire a luptei de 
eliberare naŃională şi a altor naŃiuni (cehii, slovacii, sârbii, bulgarii, polonezii), fapt scos în evidenŃă 
de istoricul iugoslav Arpád Lébl într-un amplu studiu consacrat lui Goldiş [6]. 
 În întreaga perioadă cât a fost deputat (până în 1910), ca şi după aceea, Goldiş a fost apreciat 
nu numai de parlamentarii slovaci, sârbi etc., dar şi de către cei maghiari, datorită ideilor pe care le-
a vehiculat, de inspiraŃie umanistă şi europeană. 
 Atitudinea omului politic român ardelean faŃă de concetăŃenii unguri dovedeşte în 
concepŃiile sale, idealurile existau organic cu dorinŃa unei solidarităŃi, a unei bune înŃelegeri 
internaŃionale. În 1909, Vasile Goldiş prezidează un comitet menit a organiza o colectă în vederea 
ajutorării populaŃiei Italiei, ce suferise de pe urma unor calamităŃi naturale [7]. 
 Prestigiul de care se bucura Goldiş a făcut ca el să participe ca delegat din partea Partidului 
NaŃional Român, în 1915, la tratativele de la Viena, iniŃiate de împăratul Germaniei, Wilhelm al II-
lea (prin delegatul Erzberger), în strânsă colaborare cu primul ministru maghiar, Tista István, având 
drept scop atragerea românilor de partea Triplei AlianŃe. De menŃionat că realizând pe deplin 
spiritul timpului, care prevedea destrămare Imperiului austro-ungar şi, totodată, adevărul că unitatea 
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naŃională a românilor nu va putea fi obŃinută decât prin distrugerea acestui imperiu, Goldiş, ca de 
altfel şi Iuliu Maniu sau A.C. Popovici, a refuzat să satisfacă dorinŃa împăratului german [8]. 
 Un rol însemnat în afirmarea lui Vasile Goldiş ca personalitate de talie europeană l-a jucat 
ziarul „Românul”, la a cărei conducere s-a aflat. Nu numai că a serie de materiale apărute aici au 
fost receptate cu deosebit interes de către opinia publică din alte părŃi ale Europei, dar directorul 
publicaŃiei a ştiut să întreŃină legături cu străinătatea prin intermediul unor corespondenŃi, scriitori şi 
oameni politici englezi, norvegieni, francezi, sârbi, slovaci etc. [9]. 
 Vasile Goldiş îşi va declara satisfacŃia faŃă de crearea, în 1919, a SocietăŃii NaŃiunilor, în 
care vede o întruchipare fericită a aspiraŃiilor omenirii spre dreptate spre triumful binelui asupra 
răului, spre victoria forŃei raŃiunii asupra pornirilor instinctuale, primare. Aceasta a luat fiinŃă din 
„nevoia de a orienta omenirea spre un organism care să asigure mai multă dreptate în lume.” 
 În discursul rostit la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, Vasile Goldiş dă dovadă de o gândire 
de dimensiuni europene, încadrând aspiraŃiile românilor în tendinŃele şi necesităŃile istorice de ordin 
general, arătând că „NaŃiunile trebuie să fie egale ca, astfel, cu egale drepturi şi condiŃiuni, să poată 
încheia aceea mare unire a popoarelor care va fi chemată să reprezinte o concepŃiune superioară pe 
calea civilizaŃiunii şi să sporească astfel fericirea pe pământ.” Vasile Goldiş pledează pentru 
întovărăşirea „tuturor naŃiunilor libere într-o comuniune internaŃională spre a împiedica 
nedreptatea” [10]. 
 Despre organizarea unitară a umanităŃii într-o lume a dreptăŃii sociale, sub legea blândă, 
creştinească, a iubirii aproapelui, va vorbi Vasile Goldiş şi în anul 1923 la Congresul preoŃesc din 
Arad, în calitate de preşedinte al „Astrei”, considerând acest obiectiv drept Ńinta finală a organizării 
societăŃii. „ÎmpreunăvieŃuirea oamenilor este atelierul lumii unde se Ńese norocul omenirii”, afirma 
Vasile Goldiş cu acest prilej. 

Concluzii 
Toate aceste aprecieri confirmă rolul politic european, de mare anvergură, jucat în epocă de 

Vasile Goldiş, influenŃa sa pozitivă asupra mişcării de idei contemporane. El a fost un reprezentant 
al sufletului românesc, o voce distinctă românească în mişcarea politică şi de idei din Europa 
timpului său. 
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Abstract 

Tudor Arghezi was not not only a  great Romanian poet but also a very prodigious 
pamphleteer. He had a vocation for polemic and wrote on the most controversial issues of his time, 
entering into polemic with many writers. Among them were the historian Nicolae Iorga and the poet 
Ion Barbu. He was even imprisoned two times: in 1919 and 1943 because of his critical articles and 
his disobedient attitude towards the political parties and Romania’s position in the 1st World War 
and the 2nd World War. In October 1943 he published the nationalistic pamphlet „Baroane”, in 
which the German ambassador in Romania, Manfred von Killinger was accused for his taking part 
in the loot of our country.   
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I. Introducere 
Tudor Arghezi pare situat sub zodia polemicii. Chiar de la debutul său din 1896, în Liga 

ortodoxă, cu poezia Tatălui meu (1896), se afirmă ca un răzvrătit împotriva autorităŃii paterne. Este 
strigătul de revoltă al copilului care fusese părăsit de tatăl său încă de la vârsta de 3 ani : 

 
„E prea târziu sǎ mǎ iubeşti, 

Mai stai puŃin sǎ te gândeşti. – 
Nu te-a mişcat, – sunt câŃiva ani, 
Plânsoarea mea – Setea de bani 

Te-a cucerit şi te-a furat, 
Și pentru dânsa m-ai uitat. – 
Mai stai puŃin sǎ te gândeşti, 
E prea târziu sǎ mǎ iubeşti.” 

 
 Instabilitatea era o trăsătură principală a firii sale. Desprinderea de familie încă din 

adolescenŃă arată o individualitate puternică ce nu accepta autoritatea care să îi subjuge raŃiunea.  
Spiritul polemic arghezian este un gest de separare de masa celorlalŃi, din dorinŃa de  a-şi 

face cunoscută concepŃia despre artă, poezie şi lumea literară. Opiniile sale au făcut mereu notă 
discordantă cu restul breslei scriitoriceşti. Este binecunoscută polemica lui Tudor Arghezi cu 
Nicolae Iorga. A fost o confruntare de idei întinsă pe o perioadă lungă de timp, cei doi fiind două 
voci publice notorii. Polemica este, am putea spune, starea de graŃie a spiritului arghezian. Tudor 
Arghezi a fost o voce publicisticǎ singularǎ. Individualizarea sa nu a picat bine în sistemul politic 
comunist care a făcut tot posibilul să il reducă la tăcere şi a reuşit timp de şapte ani, între anii 1948-
1955.  
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Pe cât era de retras ca scriitor, pe atât era de implicat în viaŃa comunităŃii din care făcea 
parte. În mahalaua în care a locuit, denumitǎ MǎrŃişor din iniŃiativa sa, era reprezentantul obştii, 
reuşind prin demersurile fǎcute sǎ creeze condiŃii decente. 

Pentru poezia argheziană s-au purtat multe polemici de-a lungul timpului. Incă din vremea 
în care poetul nu publicase încă un volum de versuri, patima pusă în atacarea sau apărarea poeziei 
sale era un lucru nefiresc pentru un poet fǎrǎ niciun volum de versuri publicat. Polemicile iscate 
erau cauzate nu doar de noutatea absolută adusă de „estetica urâtului” prin poezia sa, ci şi de 
personalitatea contradictorie a omului Tudor Arghezi. Încǎ înaintea publicǎrii primului volum de 
versuri, Cuvinte potrivite (1927), poeziile lui Tudor Arghezi circulau în manuscris printre 
admiratori. 

Încă de la debutul pe lângă maestrul Alexandru Macedonski, începe să fie nemulŃumit de 
atitudinea acestuia faŃă de el. Se desprinde repede de sub influenŃa maestrului. Dat fiind faptul că 
Macedonski îşi „inmuia” peniŃa în manuscrisele sale, se desprinde repede de sub influenŃa acestuia. 
Mai târziu, fiind întrebat în legătură cu perioada debutului, repudia influenŃa maestrului în formarea 
lui ca scriitor.  

Călugăr fiind, în 1900, avea sprijinul mitropolitului Iosif Gheorghian, fiind protejatul său. 
Acesta trecea cu vederea reproşurile celorlalŃi clerici care îl vizau pe ierodiaconul Iosif 
Theodorescu, deoarece dorea să îl avanseze rapid în ierarhia clericală. Dar tânărul îl va dezamăgi pe 
părintele sau spiritual, alegând să părăsească această tagmă. Îşi manifesta întotdeauna 
nemulŃmuirea, într-un stil direct şi neiertător.  

Pe lângă binecunoscutul poet au mai trăit, însă, un pamfletar şi un polemist acerb. Îl gǎsim 
în cel care semna uneori Ex-Ierodiaconul Iosif Theodorescu (Iosif fusese numele de botez 
cǎlugǎresc al lui Tudor Arghezi), Danfil Fleicaru sau Cocò Bisericosul. După întoarcerea din 
ElveŃia, la sfârşitul anului 1910, s-a afirmat în multe publicaŃii ca pamfletar neiertător, reflectând 
probleme societăŃii şi culturii în care trăia. Unele polemici s-au întins pe o perioadă lungǎ de timp şi 
au reŃinut atenŃia publică.  

După întoarcerea din ElveŃia, la sfârşitul anului 1910, începe o intensă activitate publicistică. 
Colaborează la multe publicaŃii: Facla, Seara, Cronica, ViaŃa socială, Rampa, Figuri 
contemporane, Linia dreaptă, Revista ideei, Teatrul, ÎnfrăŃirea, Insula. Activitatea sa publicistică se 
desfăşoară pe mai multe planuri: cronică plastică, cronică de teatru, articole politice, pamflete, 
poezii şi recenzii. Colaborează şi la ViaŃa românească de la Iaşi, condusă de Garabet Ibrăileanu.  

Gala Galaction caracteriza plastic publicistica celui mai bun prieten al său : „Tudor Arghezi 
este cel mai original, mai paradoxal şi mai controversat scriitor al veacului nostru, dar şi cel mai 
interesant. E dificil de citit, dă dureri de cap, însă şi satisfacŃii literare. Uneori e niŃel într-o parte, 
diform şi ciclopic. Proza şi publicistica lui Tudor Arghezi sunt o hazna, în care un hoŃ grăbit a 
aruncat comorile lui de nestemate şi s-au amestecat cu moloz, cărbuni şi alte impurităŃi” [1] . Se 
afirmă mai intâi ca pamfletar. Ca poet, va publica primul volum (Cuvinte potrivite) abia în 1927.  

Despre Facla, Arghezi spunea că a fost prima publicaŃie socialistă românească. Aici, 
mărturisea poetul, împreună cu S. Grossman, Constantin Graur, N.D. Cocea şi Toma Dragu, a dus 
un război radical împotriva naŃionalismului de toate orginile, fie el românesc sau evreiesc. Arghezi 
se mândrea că această publicaŃie a fost o primă „ctitorie a pamfletului românesc” [2] . 

Tudor Arghezi a dus o adevărată campanie de demascare a clerului. Începând cu nr. 46 al 
revistei Facla, din 19 noiembrie 1911, semnează cu pseudonimul „Ex-ierodiaconul Iosif N. 
Theodorescu”. Pamfletele sale anti-clericale apar în ziarul NaŃiunea, în anul 1923, fiind reunite în 
volumul Icoane de lemn, publicat în anul 1929.    

Conducerea bisericii intentează un proces împotriva sa la Consistoriul eparhial în urma 
atacurilor împotriva Mitropolitului Atanasie Mironescu. AutorităŃile clericale sunt deranjate de 
atacurile din revista Facla ale acestui fost monah şi sesizează Prefectura Bucureştiului, cerând 
ajutorul poliŃiei pentru a afla identitatea şi adresa Ierodiaconului Iosif N. Theodorescu [3]. În urma 
unei anchete oficiale, fostul ierodiacon este chemat la Mitropolie să dea socoteală pentru atacurile 
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sale şi pentru opiniile exprimate în legătură cu Atanasie Mironescu. Totul se încheie printr-o 
demisie scrisă a fostului ierodiacon Iosif Theodorescu. 

În ciuda excluderii sale oficiale, continuă să semneze articole cu diverse pseudonime care 
arată trecutul său în monahism : „Ierodiaconul Iosif N. Theodorescu”, „Ex-ierodiaconul Iosif 
Theodorescu”, „Ierodiaconul Iosif N. Theodorescu, fost diacon în Mitropolia din Bucureşti a 
Ungro-Vlahiei”, „Smeritul între diaconi Iosif N. Thodorescu, fost diacon în Mitropolia din 
Bucureşti”. Nu mai făcea parte din cler, dar se interesa îndeaproape de situaŃia existentă şi lua 
poziŃie faŃă de unele gesturi reprobabile ale Mitropolitului. Figura acestuia, scrie Arghezi într-un 
articol, îi aminteşte de cea a lui „(…) Iuda în ziua lui de concentrare satanică” [4] .  

Unele decizii pe care Tudor Arghezi le-a luat, i-a făcut pe adversarii săi să îl acuze de 
oportunism politic. Între anii 1916-1918, când toată zona Munteniei şi Bucureştiul sunt evacuate din 
cauza războiului, Arghezi nu părăseşte capitala, ci rămâne şi colaborează, sub dominaŃia austro-
germană, la ziarul care apare în două limbi (română şi germană) Gazeta Bucureştilor – Bukarester 
Tageblatt. Este şi urmarea unei simpatii pe care el a avut-o dintotdeauna pentru civilizaŃia germană. 
A avut, însă, şi opŃiunea de a nu colabora, aşa cum au procedat Titu Maiorescu şi P.P. Carp. 
Articolele pe care le semnează în această publicaŃie îi vor aduce acuzaŃia de „trădare” şi 
„colaboraŃionism” cu inamicul german, fiind judecat de Curtea MarŃialǎ, alături de alŃi 11 ziarişti şi 
scriitori (printre care şi Ioan Slavici) şi angajaŃi ai ziarului InformaŃia zilei. Tudor Arghezi este 
condamnat la cinci ani de închisoare şi întemniŃat la închisoarea Vǎcǎreşti. 

Tudor Arghezi se opunea oricărui sistem. A fost un elev neadaptat, învăŃând mai mult la 
şcoala vieŃii decât între pereŃii unei instituŃii de învăŃământ. Le-a oferit copiilor săi ceea ce-şi 
doreşte orice copil : să nu mergă la şcoală. I-a Ńinut acasă, educându-i în propria gospodărie,  
asigurându-le meditaŃii atunci când avea posibilitatea, pentru a da apoi examenele în particular. 
„Când ploua sau era frig, tata nu ne trimitea la şcoală. Trăgea plapuma deasupra capetelor noastre şi 
zicea : «Hai, dormiŃi !» ” [5], îşi aminteşte Mitzura Arghezi. A făcut din copilăria Mitzurei şi a lui 
BaruŃu o poveste frumoasă, şi pentru că şi-a petrecut propria copilărie prin mahalalele bucureştene, 
printre birjari, grajduri şi curŃi pline cu trăsuri [6].  Peste timp, în anii comunismului, îşi va menŃine 
aceeaşi atitudine faŃǎ de sistemul de învăŃământ. 

În poezie s-a afirmat tot prin polemică. A adus ca înnoire principală în poezia românească 
un limbaj proaspăt, neutilizat până atunci. Cuvinte care au zăcut în obscuritate îşi găsesc 
îndreptăŃirea în poezia lui Tudor Arghezi. Nu a fost anexat de niciun curent literar, fie că a fost 
simbolism, tradiŃionalism sau modernism. 

Pe Tudor Arghezi cel adevărat îl găsim în pamfletele sale şi în caracterizările pe care 
adversarii i le-au făcut. Pentru el, polemicile au fost productive. Aşa cum scrie şi Arghezi în 
articolul Dintr-un foişor (1941), adevăratul lui portret, adevăratele particularităŃi poetice le întâlnim 
în articolele adversarilor săi. Îi menŃionăm aici pe Ion Barbu şi Nicolae Iorga. Prin Poetica 
domnului Arghezi, Ion Barbu realizează o memorabilă analiză a poeticii argheziene, stârnind 
răspunsul poetului în articolul Scrisori unei fetiŃe. 

Neutralitatea pe care şi-a susŃinut-o ca publicist în diferitele perioade politice tulburi a făcut 
posibilă incriminarea sa de către unele tabere politice, fiecare parte acuzându-l că face jocul politic 
al celeilalte. 

Colaborarea dintre Tudor Arghezi şi nemŃi a fost una tumultuoasă. Prima dată, în timpul 
Primului Război Mondial, colaborează la o revistă aflată sub controlul lor (Gazeta Bucureştilor), în 
perioada în care Bucureştiul este ocupat de nemŃi. Guvernul român îl închide pentru acest gest de 
obedienŃă faŃă de inamicul Ńării.  

A doua oară, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, deşi are o preŃuire deosebită 
pentru civilizaŃia şi spiritul german, se întoarce împotriva lor şi scrie un pamflet (Baroane ) care îl 
vizează pe ambasadorul german la Bucureşti, Manfred von Killinger, motiv pentru care este 
aproape de a fi trimis de nemŃi într-un lagăr de exterminare. Se alege doar cu câteva luni de 
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detenŃie, primite de la autorităŃile române, la Târgu-Jiu, printre „fraŃii” olteni. A fost un gest de 
protecŃie al Mareşalului Ion Antonescu, care nu a permis germanilor sǎ îl deporteze. 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, opera argheziană este un vehicul de luptă cu 
duşmanul Ńării. Tema naŃionalistă este preponderentă în poeziile şi articolele sale. ConsecinŃele 
atitudinii polemice a lui Tudor Arghezi încep să apară.  În cursul anului 1943, este arestat pentru 
prima dată din cauza articolului Voinicul [7]. Este reŃinut doar pentru patru zile. Arestarea sa pentru 
articolul Voinicul este amintită şi în ziarul german Völkischer Beobachter, la începutul lunii iunie, 
1943, menŃionând curajul scriitorului român de a-l apăra pe evreul Filderman [8].  Acest articol îl 
propulsează pe Arghezi în centrul atenŃiei, publicistul bucurându-se acum de un capital sporit de 
simpatie. 

Articolul elogios, publicat la 28 mai 1943, este adresat doctorului evreu Wilhelm Filderman, 
elogiind lupta acestuia pentru cauza evreilor din România şi pentru a împiedica deportarea lor. Pe 
26 mai 1943, Filderman fusese deportat în Transnistria, la Moghilev, de regimul Mareşalului Ion 
Antonescu.  

Tudor Arghezi este bănuit că, pentru a strecura prin cenzură acest articol a avut sprijinul 
cenzorului Grigore Eremiescu. Acesta avea mai multe afaceri cu evrei prin firma sa „Grigore 
Eremiescu, depozit de cărbuni şi metale”, cu sediul în Şoseaua Gării Obor, nr. 6. Astfel, Arghezi 
devine primul ziarist arestat, începând cu anul 1940. Când este interogat se disculpă, spunând că i-a 
luat apărarea prietenului Grigore Malciu, în conflictul acestuia cu Mircea Grigorescu, directorul 
Presei din Ministerul Propagandei.  

Filderman era preşedintele Comunităţii Evreilor din România și a condus obştea evreiască în 
perioada de la sfârşitul Primului Război Mondial până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. 
A reprezentat această comunitate în Parlamentul României, iar relaŃiile sale cu Ion Antonescu au 
fost destul de apropiate, cei doi fiind foşti colegi de liceu. AbilităŃii lui Filderman i se datorează 
unele concesii făcute comunităţii evreieşti din România în acei ani, caracterizaŃi de un puternic 
sentiment antisemit.  

Poeziile scrise în această perioadă au un „iz cronicăresc” [9], iar atmosfera este apocaliptică. 
În InscripŃia inscripŃiilor, timpul este vitreg cu oamenii.  Intruziunea străinilor nu le mai lasă loc 
oamenilor în Ńara lor:  

„Că muriseră şi pomii 
De arşiŃele Sodomii, 
Cu care ne-a osândit 

Leatul anului cumplit, 
Mătrăguna şi leşia 

Năpădindu-ne moşia,” 
łara este parcă un tărâm nimicit de apocalipsă, atins de blestemele pe care tot poetul le 

anticipa în poeziile sale:  
„Stupii plini îs cu puroi. 
Singuratice belşuguri, 

Bube: boabele şi struguri –  
Luna-n spicele de scai: 

Seceriş de mucigai 
Ochii stelelor se zbat 

În urdori de-argint umflat.”                     
                      (CurgeŃi vânturi  [10] ) 

Acesta este peisajul dezolant pe care poetul l-a zǎrit prin satele româneşti în cǎlǎtoria spre 
lagǎrul de internaŃi politici de la Târgu-Jiu 

În poezia Drumu-i lung, poetul deplânge starea jalnică în care a ajuns România în cel de-al 
doilea Război Mondial. În sate au rămas vii „Numai câteva stafii”, pământul României fiind doar un 
pustiu pârjolit de moarte şi sărăcie, cu oameni desfiguraŃi de foame. Poemul se încheie retoric cu o 
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întrebare : „Asta fuse România?”. Asemănătoare cu aceasta este şi poezia De la Jii, în drum, scrisă 
tot în închisoarea de la Târgu-Jiu; oamenii lipsesc dintr-un peisaj dezolant în care doar animalele 
mai subzistă „Mai mult moarte decât vii”. Aceste poezii au fost publicate în volumul Una sută una 
poeme din 1947, retras din librării de regimul comunist al Ńării, într-o atmosferă ostilă, în care 
poetului i se pregătea o campanie de izolare literară şi publicistică.  

II. Pamfletul Baroane, vârful publicisticii argheziene 
Pe când Ńara era sub ocupaŃie germanǎ, Tudor Arghezi publica pamfletul Baroane [11], 

punctul culminant al activităŃii sale publicistice. În mod surprinzător, pamfletul trece de cenzură, iar 
a doua zi autorul este chemat pentru explicaŃii. Fiind chestionat, răspunde că pamfletul nu este 
îndreptat împotriva baronului Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei la Bucureşti. SusŃine 
cǎ în pamflet se referă la un mare latifundiar maghiar, în persoana baronului Atzel, cel care atacase 
România într-un discurs. Chiar dacă nu menŃionează în pamflet numele lui Killinger, acesta a intrat 
în conştiinŃa publică drept un gest de atac împotriva germanilor.  

După apariŃia pamfletului Baroane, ziarul InformaŃia zilei, condus de Grigore Malciu, este 
imediat confiscat, însă numeroase exemplare sunt salvate şi vândute la suprapreŃ. Ziarul apucă să fie 
distribuit în Bucureşti încă de la ora 3 dimineaŃa, ziua următoare, iar a doua zi, este confiscat stocul 
rămas în tipografie dar şi cele care mai sunt încă la vânzare pe piaŃă. 

 Este confiscat şi numărul următor, 626, în care este publicat pamfletul arghezian Schimbare 
la faŃă. Gazeta este închisǎ şi reapare la 25 august 1944.  

În legătură cu acest nou gest răzvrătire, vocea adversarilor săi se ridică furioasă. Miron Radu 
Paraschivescu [12] susŃine că Arghezi i-ar fi trimis o scrisoare lui Killinger în care îşi cere scuze şi 
menŃionează că nu el este Ńinta atacului. AlŃii îl acuză că pentru acest pamflet ar fi primit din partea 
Angliei cinci milioane de lei.  

ApariŃia acestui pamflet anti-german a stârnit mare vâlvă în rândul germanilor, care 
reacŃionează prompt. Conform unei note aparŃinând Serviciilor SiguranŃei, datată 7 octombrie 1943 
(DirecŃia Generală a PoliŃiei, Corpul Detectivilor, Grupa III), în aceeaşi zi, Tudor Arghezi îi trimite 
lui Manfred von Killinger, baronul german vizat de pamfletul Baroane, o scrisoare în care „îi aduce 
la cunoştinŃă apariŃia articolului, atrăgându-i atenŃia de modul cum a ştiut să se comporte în 
România până în prezent” [13]. Killinger raportează imediat problema la Berlin, de unde i se 
răspunde să se prezinte la PreşedenŃia Consiliului de Miniştri, pentru a reclama cazul.  

Totodată, mişcarea legionară susŃine partea Germaniei, dorind arestarea imediată a lui Tudor 
Arghezi. LegaŃia germană de la Bucureşti cere executarea imediată a celui care a îndrăznit sa le 
adreseze o astfel de jignire, dar nu obŃine această pedeapsă, deoarece Mareşalul Ion Antonescu 
refuză să-l extrădeze. Germanii nu obŃin nici internarea lui Tudor Arghezi în lagărul de la Dachau, 
lângă München. În schimb, pamfletarul este internat ca deŃinut politic în lagărul de la Târgu Jiu. 
Este mai degrabă un gest de protecŃie, deoarece, dacă ar fi rămas în Bucureşti, ar fi fost asasinat de 
Gestapo.  

Tudor Arghezi este arestat şi transportat la prefectura Bucureştiului din Calea Victoriei, 
unde petrece trei zile în arest. LocaŃia închisorii unde va fi dus este aleasă cât mai departe de 
Bucureşti și de furia nemŃilor. Va fi predat lagărului de la Târgu-Jiu la 3 octombrie 1943. Ordinul 
de internare în lagăr vine direct de la Mareşalul Ion Antonescu. La Târgu-Jiu îl întâmpină colonelul 
Leoveanu, cel care conduce închisoarea, un admirator al lui Arghezi, având pamfletul 
incriminatoriu chiar pe biroul său. Îl ajută pe poet şi îi asigură aici tot ceea ce îi este necesar, în 
scurta perioadă în care Tudor Arghezi rămâne închis. Timp de trei luni este internat ca deŃinut 
politic în cabana nr. 5, camera 8.  

În pieŃele din Bucureşti şi din apropierea Capitalei, în şcoli, dar şi în alte oraşe din Ńară, 
pamfletul Baroane circulă pe sub mână. Deşi se fac eforturi intense pentru a-i stopa răspândirea, nu 
se reuşeşte acest lucru.  

SiguranŃa statului urmǎreşte îndeaproape orice mişcare a lui Tudor Arghezi şi orice 
eveniment legat de pamfletul Baroane. Din dosarul de urmărire informativă [14] a lui Tudor 
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Arghezi, aflat în arhiva consiliului NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii (C.N.S.A.S.), 
aflăm reacŃia autorităŃilor, dar şi percepŃia publicului asupra acestui eveniment de răzvrătire 
împotriva germanilor. Într-o notă semnată de „Gaby”, în 9 octombrie 1943, se menŃionează :  

„Elevii de liceu din Capitală răspândesc articolul lui Arghezi, multiplicat la maşina de scris. 
De asemenea, elevii îl colportează şi în cercurile familiilor lor”. 

RedacŃia ziarului InformaŃia zilei, publicaŃie interzisă, reuşeşte să mai distribuie alte 
exemplare ale pamfletului. O notă (nr. 467) din 27 octombrie 1943, aparŃinând Inspectoratului 
General al Jandarmeriei [15] menŃionează răspândirea pamfletului în Bucureşti şi în împrejurimi : 

 
Răspândirea unui articol din ziar cenzurat 

 
Legiunea Jandarmi Bucureşti informează că în raza suburbanelor Capitalei circulă în copie 

scris la maşină, articolul lui Tudor Arghezi intitulat „Baroane”. 
Articolul este copiat la maşină şi sunt bănuieli că ar fi difuzat de către personalul ziarului 

„InformaŃia”. 
S-au luat măsuri de confiscare. 
InformaŃiune sigură.  
 
Acestea sunt semnale care arată adeziunea opiniei publice la ceea ce publica Tudor Arghezi. 

Nu numai în Bucureşti şi în apropierea Capitalei circulau copii ale acestui pamflet, ci şi în Ardeal. 
Într-o notă [16] aparŃinând unei agenŃii a SiguranŃei din Sibiu, se menŃionează : 

 
Agentura Ardeal                                                                                                           Nr. 3993 
Sibiu                                                                                                              29 octombrie 1943  
    
Nota 
Am semnalat zilele trecute articolul apărut în „InformaŃia zilei”, semnat de poetul şi 

scriitorul român Tudor Arghezi în care era vizat baronul von Killinger Ministrul Marelui Reich 
German la Bucureşti. 

Acest articol este atât de cotat la „Bursa svonurilor alarmate” încât azi se vinde 
dactilografiat cu 100 lei exemplarul în Sibiu. 

Nu cunoaştem încă cine se ocupă cu multiplicarea articolului amintit, cert este însă că o 
bună parte a populaŃiei locale îi cunoaşte conŃinutul şi sensul politic. 

Intelectualii şi proletari deopotrivă aprobă gestul autorului articolului apărut în ziarul 
„InformaŃia”. 

 
III. Polemicile 
Considerat „pornograf” de către Iorga, „refuzat de Idee” de către Ion Barbu şi aproape 

împuşcat de poetul Dimitrie Anghel în propria casă, Arghezi folosea adesea un limbaj extrem de 
acid în polemicile pe care le avea, primind în schimb acelaşi tratament. Într-un interviu, poetul îşi 
aminteşte întâlnirea riscantă cu poetul Dimitrie Anghel, în propria casă : „Poetul Anghel a vrut sa 
mă împuşte la domiciliu. I-am luat revolverul din mână şi l-am dus pe asasin, care tremura ca varga, 
în braŃe, şi l-am culcat pe-o canapea unde a stat două ceasuri. La despărŃire ne-am sărutat. Mă 
cunoscuse de-abia în momentul când risca să nu mă mai cunoască niciodată ” [17] . 

De departe cea mai interesantă adversitate a poetului a fost cea cu Nicolae Iorga. Cei doi s-
au situat întotdeauna pe poziŃii ideologice opuse : Iorga era exponentul naŃionalismului de factură 
tradiŃionalistă, în plan ideologic, şi al sămănătorismului, în cel literar-artistic [18] . Pe de altă parte, 
poezia argheziană venea ca o reacŃie împotriva acestui curent literar, prin noutatea absolută a 
limbajului poetic şi a temelor abordate, neputând fi anexată de niciun curent literar. În plus, Iorga 
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era şi susŃinǎtor al ortodoxismului instituŃionalizat, intrând şi din acest punct de vedere sub 
incidenŃa pamfletelor anti-clericale ale lui Tudor Arghezi.  

Statutul celor doi adversari este inegal la început, dar se echilibrează după ce Tudor Arghezi 
publică primul volum de versuri (Cuvinte potrivite, 1927), urmat de fondarea propriului ziar, Bilete 
de Papagal, în 1928. Iorga avea ca principală armă publicistică ziarul Neamul românesc, iar 
Arghezi – Bilete de Papagal, atunci când publicaŃia nu era cenzurată sau confiscată de la chioşcurile 
de ziare din ordinul adversarului său.  

Până la apariŃia Biletelor de Papagal, Tudor Arghezi îşi publică multe din articolele anti-
iorghiste în paginile Faclei (în al cărei comitet de redacŃie îi era alături şi N.D. Cocea), publicaŃie 
orientată în special spre pamflet. Arghezi îl critica în Facla pe Iorga, spunând despre el că este 
antisemit, pe când Iorga, în Neamul românesc, acuza filosemitismul Faclei, pe care o considera o 
publicaŃie „jidovească” scrisă de „jidani” care nu cunosc limba română. Îl deranjau şi atacurile Ex-
ierodiaconului Iosif Theodorescu (Iosif fiind numele de călugărie al lui Tudor Arghezi) la adresa 
ierarhiei bisericeşti.  

 În 1936, istoricul acuzǎ poezia argheziană de „pornografie”. DispreŃul lui Nicolae Iorga este 
cu atât mai mare pentru omul Tudor Arghezi. Îşi continuă atacurile împotriva lui Tudor Arghezi în 
şedinŃa Academiei Române din 30 mai 1936, prilej cu care caracterizează din nou versurile lui 
Tudor Arghezi drept „cea mai vulgară pornografie” [19], ca reacŃie la apariŃia în 1936 a volumului 
arghezian – Versuri, la Editura FundaŃiilor Regale.  

Într-o altă conferinŃă îl numeşte pe Tudor Arghezi „lord (…) cu miros de Văcăreşti, 
trimeŃând lumea la casa de nebuni sau la cimitir” [20].  Pentru acea perioadă în care Iorga susŃinea 
curentul sămănătorist, poezia argheziană era ceva cu totul neobişnuit pentru gusturile marelui istoric 
şi om politic : „Ne găsim în faŃa unei trivialităŃi fără pereche, înaintea unei lipse de orice poezie, 
înaintea absenŃei oricărui element de spirit şi oricărei viziuni poetice” [21]. Observând precaritatea 
stilului greoi al lui Iorga, Arghezi îi oferă chiar un îndreptar de scriere a unui pamflet în tableta Un 
răspuns [22].  

Cei doi polemizează inclusiv în privinŃa ortografiei limbii române. În timp ce Iorga îi acuză 
pe cei de la Facla că nu scriu curat româneşte, Arghezi denunŃă ortografia istoricului din cartea sa, 
Istoria lui Ştefan cel Mare. Nu vede folosul schimbării ortografiei unor forme ca „până” şi „întâi” în 
„pănă” şi „întăi”, precum şi al prezenŃei unor vulgarisme de genul „trimes”, „trimete” în loc de 
„trimis” şi „trimite”. Consideră astfel de lucruri inacceptabile pentru un profesor universitar, autorul 
Istoriei scrise „greoi şi încurcat, cum este tot ce poartă numele lui N. Iorga, deasupra sau dedesubt” 
[23].   

În anumite perioade, polemica dintre cei doi a avut o intensitate mai mare. Astfel s-a 
întâmplat în anii 1937-1938, când Iorga comandă un volum de pamflete argheziene şi ordonă 
retragerea de pe piaŃă a Biletelor de Papagal, în care era atacat constant. Aşadar, în 1938 apare 
volumul Literatura de scandal, semnat de un acolit al lui Iorga, Nicolae Georgescu. Volumul îi este 
aproape în întregime dedicat lui Tudor Arghezi, fiind redate fragmente din opera sa, ilustrate cu 
caricaturi. Sunt parodiate poezii, pamflete sau tablete argheziene, fiind o monografie în cheie 
parodică.  

Replicile lui Tudor Arghezi nu se lasǎ aşteptate. Cu prilejul închinării unor numere omagiale 
în presa românească, Tudor Arghezi Ńine să îşi facă şi el cunoscută părerea despre omul politic 
Nicolae Iorga, printr-un pamflet omagial. Pe lângă celelalte apelative şi distincŃii capătate de Iorga 
prin presa românească, printre care şi cel de „întemeietor al neamului românesc”, pamfletarul 
supralicitează:  

„ (…) emit chiar părerea că tot domnul Iorga ar fi intemeiat şi Europa. Druizii, de pildă, se 
închinau cu post şi feciorie zeului Yor-hag, ortografia de pe vremuri, descifrată pe monoliŃi, a 
numelui Hristosului Neculai. (…) ProfeŃiile despre domnul Iorga abundă, în «Sfintele Scripturi», şi 
mai cu seamă în «Vechiul Testament» abundenŃa aceasta devine, ca să mă exprim olteneşte, 
căcălău. O simplă ochire asupra câtorva nume de profeŃi ori de sfinŃi dovedeşte îndată că literele din 
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care s-a format numele domniei sale sunt comune la mai toate numele din Scriptură. Isaia, Ieremia, 
Iudeea, Iehova, încep, ca şi Iorga, cu «I» mare ; insist : cu «I» mare. Cuvântul «Biblie» are şi pe «l» 
din Niculae. Nu mai vorbesc de Sfântul Niculae, al cărui nume seamănă atât de ciudat cu numele de 
botez al mitropolitului neamului” [24]. 

În articolele argheziene recunoaştem stilul pamfletarului ani-clerical din Icoane de lemn. 
Rândurile care urmează reprezintă o excelentă ilustrare a extraordinarei mobilităŃi de stil de care a 
dat dovadă Tudor Arghezi  în această îndelungată polemică cu Nicolae Iorga. Trimiterea biblică 
amendează vanitatea istoricului : „Vino, Niculae Iorga, în mijlocul scriitorilor cu simplicitate şi 
porneşte în ora a douăsprezecea, cea din urmă, laolaltă cu ei, lucrul încă nefăcut. În crepusculul 
rugăciunii şi al lepădării de sine, este loc pentru o aripă proaspătă la suflet şi pentru o plecare nouă 
către o lumină mai mare a condeielor închegate-n întuneric” [25].  

Privind retrospectiv, Tudor Arghezi îi mărturisea francezului Luc-André Marcel în 1963 că 
Nicolae Iorga (l-am adăuga aici şi pe Ion Barbu) l-a ajutat să iasǎ din masa scriitorilor români, 
notorietatea istoricului şi omului politic trasferându-se şi asupra lui Arghezi, in vitutea conflictului 
lor îndelungat : „Nostim e faptul că (…) un adversar atât de important ca Nicolae Iorga a contribuit 
enorm să mă facă cunoscut. Trebuia să mă bat şi m-am bătut…Am fost însă susŃinut de câŃiva critici 
entuziaşti, ale căror articole sunt excelente studii de iniŃiere în felul meu de a fi şi de a scrie…” [26] 

Concluzii 
Publicistica lui Tudor Arghezi i-a adus conflicte cu toate regimurile politice care au fost la 

conducerea Ńării. De două ori a fost întemniŃat : în 1919 şi 1943. Aceste gesturi de nesupunere faŃă 
de sistemul politico-social a fost una dintre constantele vieŃii lui Tudor Arghezi. Implicarea în 
problemele societăŃii au făcut din el una dinre cele mai grele voci publice, dar şi o personalitate 
deopotrivă admirată şi controversată. Polemicile în care a fost implicat l-au impus pe Tudor Arghezi 
drept unul dintre cei mai importanŃi publicişti români şi drept un pamfletar de excepŃie, sporind 
contribuŃia uriaşǎ a poetului la zestrea literatrurii române. 
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Abstract 
 My contribution studies, from a theoretical and comparative perspective, the phenomenon of 
a globalized (that is, internationalized) postmodernism by focusing on the Romanian case, mainly 
in poetry. A special attention is given to the relationship between postmodernism as a movement or 
a style and postmodernity or the “postmodern condition”(Lyotard). During the eighties, Romania 
has known a “postmodernism without postmodernity” (Mircea Martin). A means of globalizing 
postmodernism has been the impact of American popular culture, which has conquered the 
Romanian public sphere after the fall of communism. Romanian poetic postmodernism in its three 
“waves” manifested so far (the eighties, the nineties and the Millenium) is claiming for itself new 
territories of the “standard” Western postmodernism, from intertextuality to intermediality. I argue 
that comparative poetics is a very appropriate framework of analysis for this topic and it should be 
corroborated with the semiotic, pragmatic and cognitive approach in order to determine the 
invariants as well as the variables (the local specificities) of various postmodernisms.  
  
Key words: postmodernism, postmodernity, globalization/universalization, comparative poetics 
Cuvinte-cheie: postmodernism, postmodernitate, globalizare/universalizare, poetică comparată 
 
 1. Introducere 
 Punctul de plecare al articolului meu este nu atât investigarea relaŃiilor între postmodernism 
şi globalizare în general, ci fenomenul globalizării (adică difuzării şi receptării masive) a acestui 
curent în literaturile europene, cu accent asupra exemplului autohton. Problema relaŃiilor între 
poetică şi globalizare a suscitat recent interesul unor cercetători, de pildă Mary Gallagher, care 
propune următoarea perspectivă: „mai degrabă decât a vedea globalizarea ca un fenomen sau 
context care ar putea afecta poetica şi etica, n-ar fi mai degrabă posibil, sau chiar necesar, să vedem 
în poetică şi etică nişte dimensiuni care - poate împreună, sau po-etic - se adresează sau chiar 
refractă, adică modulează, fac să devieze sau rezistă proceselor şi efectelor globalizării, în loc de a 
le reflecta sau a le înregistra pur şi simplu?” [1] 
 Termenii la modă „global” şi „globalizare” au pătruns şi în instrumentarul literaturii 
generale şi comparate [2] şi au început să înlocuiască noŃiuni deja consacrate, ca „universal” (cu 
trimitere la goetheanul „Weltliteratur”), „universalizare”/”internaŃionalizare” sau chiar  
„influenŃă”/”receptare”. Este vorba de ceva mai mult decât o substituŃie terminologică sau 
actualizare a metalimbajului: dimensiunea popular-consumistă şi comercială este implicită în 
fenomenul globalizării, care conotează mai degrabă nivelarea decât interferenŃele biunivoce şi 
specificităŃile culturale pe care studiile literare internaŃionale (sau comparatiste) le aveau în vedere. 

                                                             
26 Această cercetare este finanŃată de către CNCSIS – UEFISCSU, proiect PNII – IDEI, cod 381 / 2008,  nr. 757 / 
19.01.2009, Postmodernismul poetic românesc. 1980-2010. O perspectivă semio-pragmatică şi cognitivă. Director: 
prof. univ. dr. Emilia Parpală.  
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Afinitatea între postmodernism, kitsch şi cultura de consum face cu atât mai adecvată utilizarea 
termenului „globalizare” cu referire la această poetică particulară.  
Oricât de eterogene ar fi descrierile acestei poetici, (fiecare teoretician îşi construieşte propriul 
postmodernism după cum ierarhizează setul de trăsături considerate a fi definitorii), putem cădea de 
acord asupra unui număr limitat de criterii [3]. Câteva din aceste teme recurente sunt: 
problematizarea realităŃii şi a identităŃii, complicată cu tema simulacrului şi a hiperrealului, 
concepte circumscrise de Jean Baudrillard, neîncrederea în metanaraŃiuni, funciară, după Jean 
Francois Lyotard, condiŃiei postmoderne, abordarea în manieră deconstructivă a trecutului istoric şi 
cultural, relaŃia ambivalentă cu paraliteratura şi în general cultura de consum, fuziunea între ironie 
şi nostalgie. Intertextualitatea, ironia, parodia, autoreflexivitatea literară/„narcisismul” literar,  
descentrarea şi destructurarea subiectului - sunt doar câteva din coordonatele identificabile la nivel 
textual, şi care derivă din forma mentis postmodernă. Voi încerca să arăt în următorul capitol în ce 
măsură unele din conceptele folosite în analiza societăŃii postmoderne globalizate sunt compatibile 
şi cu coordonatele majore ale poeticii postmoderne. 

2. Postmodernism şi postmodernitate  
 Fredric Jameson [4] propune să receptăm postmodernismul nu atât ca pe un stil, cât ca pe o 
dominantă culturală. Criticul marxist american tratează postmodernismul ca pe un produs al 
capitalismului târziu şi al societăŃii de consum occidentale. Specifică acesteia este transformarea în 
marfă (commodification) nu numai a produselor economice, materiale, dar şi a producŃiei culturale, 
a valorilor şi afectelor, şi chiar a revoltei estetice: avangardele se comercializează rapid, sunt 
înghiŃite de sistem, subculturile cele mai radicale sunt preluate de media şi devin mainstream, sunt 
reproduse şi imitate până la sterilizare. Serialismul lui Andy Warhol, „clasicul” artei pop, cel care 
expunea etichete de coca-cola şi cutii de supă, sau fotografii ale lui Marilyn Monroe, aceeaşi 
imagine în multe exemplare, ca noi forme ale operei de artă, ilustrează pentru Jameson „emergenŃa 
unui nou tip de platitudine sau lipsă de profunzime (flatness or depthlessness), un nou tip de 
superficialitate în sensul cel mai literal - poate trăsătura formală supremă a tuturor 
postmodernismelor…” [5]. O altă trăsătură esenŃială a culturii postmoderne este estomparea 
afectului (the waning of affect), ceea ce sugerează că, aşa cum a argumentat poststructuralismul, 
subiectul însuşi şi-a pierdut centralitatea şi unitatea (această viziune a subiectului monadic fiind de 
altfel o iluzie, un „miraj ideologic”). [6]  
Meritele studiului lui Fredric Jameson în articularea unui model coerent al postmodernismului nu 
pot fi în nici un caz contestate, oricâte controverse ar continua să suscite. Multe dintre conceptele şi 
teoriile lui pot fi încă invocate, chiar dacă dificultatea aplicării acestora la postmodernismul 
românesc, (atipic şi de „grad secund” sau palimpsestic, ca tot postmodernismul est-european) este 
evidentă. Jameson a descris amănunŃit postmodernitatea, prin care putem înŃelege „corelativul 
obiectiv”, sociologic al postmodernismului (acesta din urmă fiind mai degrabă un stil, un curent sau 
o atitudine estetică). Aşa cum s-a observat, postmodernismul românesc este un „postmodernism fără 
postmodernitate” [7], deşi n-ar fi prima dată când o formă culturală elaborată sau „crescută” natural 
în altă parte, este transplantată „artificial” în cultura noastră pentru a produce în final o versiune 
originală a acelei formule grefate pe o tradiŃie profund diferită.  
 „Simulacrul” şi „hiperrealitatea” au devenit concepte inevitabile în teoria postmodernă şi în 
studiile culturale. Jean Baudrillard a analizat, în Precesiunea simulacrelor [8], modul în care 
societatea de consum transformă semiotica vieŃii cotidiene. Baudrillard foloseşte triunghiul semiotic 
convenŃional, unde semnificantul este o imagine, un sunet, un cuvânt, un enunŃ; semnificatul este 
gândirea sau conceptul, iar referentul este obiectul din lumea extralingvistică la care semnul  
trimite. În societatea de consum, argumentează Baudrillard, se consumă nu atât produse, cât 
semnele lor: semnele publicităŃii, ale televiziunii, obiectele de consum având la rândul lor valoare 
de semne. Reprezentarea, imaginile, valorile, artefactele culturale, totul se transformă în marfă.  
 În platonism, simulacrul în sensul de artificiu al artei era copia unei copii, de două ori 
îndepărtată de original sau arhetip, de „ideea” pură sau esenŃa lucrurilor. Prin urmare, simulacrul nu 
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poate fi separat de conceptul de mimesis. Simulacrul postmodern este o copie fără original, o 
reprezentare care doar pretinde că imită un original, pe care de fapt îl simulează. Aceste cópii 
autoreferenŃiale infinit reproductibile au substituit realul. Trăim acum într-o realitate virtuală, în 
hiperrealitate, concept care nu poate fi înŃeles în toate implicaŃiile lui în absenŃa unei conştientizări 
a impactului social major al noilor tehnologii ale comunicării de masă. Prin puterea lor de penetrare 
şi transmitere globală, acestea creează o versiune relativ coerentă şi transculturală a realităŃii, 
micşorând lumea şi uniformizând-o totodată la dimensiunile „satului planetar”. În acelaşi timp, 
mediile (televiziunea, cinematograful, tehnica video şi cea digitală) sunt prin excelenŃă simulante şi 
generatoare de hiperrealitate pentru că sunt tehnologii reproductive: „E vremea carnavalului, 
vremea lui Dyonisos; a imaginii într-un asemenea grad al hiperabstracŃiunii, încât Baudrillard a 
putut da această definiŃie: „realul e ceea ce poate să ne furnizeze o reproducere echivalentă” [9].  
 Hyper- din hiperrealitate este un prefix(oid) augmentativ de origine greacă, însemnând 
„exces”, „prea mult”. În arta anilor ’70 şi a celei de la începutul anilor ’80 a existat chiar un curent 
numit „hiperrealism”. Lucrările includeau fotografii color gigantice înrămate şi expuse pe post de 
picturi. Detaliile unui feŃe omeneşti erau enorm mărite, astfel încât se putea vedea fiecare por şi 
fiecare pată care altfel n-ar fi fost vizibile cu ochiul liber. „Acesta este „hyper”-efectul care permite 
realităŃii să dobândească o dimensiune „excesiv reală” datorată în întregime mijloacelor de 
reproducere mecanică” [10].  
 Linda Hutcheon crede că nu trebuie să abandonăm discursul despre reprezentare, tocmai 
pentru că a trăi în postmodernitate, adică într-o lume a sateliŃilor şi computerelor, care a depăşit cu 
mult epoca „reproducerii mecanice” a lui Walter Benjamin, înseamnă a fi „în plină criză a 
reprezentării.” [11] Analizele Lindei Hutcheon demonstrează cum poate postmodernismul să 
recupereze dimensiunea politică pe care modernismul o refuzase artei, în timp ce diagnozele lui 
Baudrillard se referă mai degrabă la postmodernitate, la lumea societăŃii de consum şi a culturii 
populare.  
 După Umberto Eco, fuga de real combinată cu fascinaŃia pentru cópii şi imitaŃii s-ar traduce şi în 
preocuparea obsesivă pentru trecut a culturii noastre, pasiunea pentru muzee transformând şi istoria 
într-o colecŃie de simulacre. Eco numeşte această obsesie „nevroză reconstructivă”; amalgamarea 
ficŃiunii cu istoria devine mai evidentă în muzeele de ceară, unde, alături de personaje istorice 
„reale”, găsim şi imagini ale lui Dracula, monstrul lui Frankenstein etc., toate „la acelaşi nivel de 
credibilitate, la acelaşi nivel de contrafacere” [12].  Modelul apare de multe ori sărac şi 
decepŃionant în faŃa propriei reproduceri. Simularea este un proces care produce realul.  
 O caracteristică majoră a postmodernismului, conform cu Jean François Lyotard, este 
„neîncrederea în metanaraŃiuni” [13]. Un exemplu de metanaraŃiune este aceea iluministă a 
emancipării prin cunoaştere, sau modul în care ştiinŃa se autolegitimează în diverse epoci. 
Conceptul poate fi folosit în legătură cu multe alte scheme explicative supradimensionate faŃă de 
care lumea contemporană manifestă suspiciune: comunismul a fost o astfel de metanaraŃiune, 
naŃionalismul poate fi şi el considerat un metadiscurs legitimant, ca şi diversele mituri şi ideologii 
culturale supuse deconstrucŃiei parodice în postmodernism. Postmodernitatea repudiază modelele 
grandioase ale lumii, aşa cum repudiază metafizica şi ipoteza unui nivel de profunzime al 
universului, pe care arta ar trebui să-l aducă la suprafaŃă şi să-l descifreze. În schimb, privilegiază 
micropovestirile, interferenŃa şi polifonia „adevărurilor” relative, contingente şi locale.  
 „DeconstrucŃia” este o noŃiune asociată cu numele lui Jacques Derrida, în opera căruia 
acesta desemnează un anumit mod de a citi tradiŃia filosofică occidentală. Friedrich Nietzsche şi 
Martin Heidegger sunt, de asemenea, consideraŃi precursori ai deconstrucŃionismului prin modul în 
care pun la îndoială validitatea unor concepte filosofice de bază, precum „cunoaşterea” sau 
„adevărul”. Termenul a fost preluat şi în ştiinŃa literaturii, fiind folosit frecvent în discursul critic, de 
multe ori într-o accepŃie diluată. În tipul acesta de utilizare mai comună, deconstrucŃia înseamnă 
demontare, desfacere, descompunere a unui text sau a unui discurs pentru a-i deconspira şi expune 
presupoziŃiile ideologice sau contradicŃiile interne. Ca proiect anti-esenŃialist şi anti-metafizic, 
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deconstrucŃia are avantajul de a insista pe aspectele concrete, contingente şi istorice ale 
semnificaŃiei. În acelaşi timp, ea este un proces fără sfârşit (orice falsă opoziŃie care a fost răsturnată 
devine din nou susceptibilă de reversibilitate etc.) Rescrierea postmodernă demontează, desface şi 
reconstituie/reconfigurează textele pe care le vizează, inversează polarităŃile care le structurează. 
Rescrierea textului parodiat în alte coordonate echivalează cu o relectură sau o contralectură a 
acestuia.  

2.1. Globalizarea postmodernismului prin impactul culturii de consum (americane)  
John Docker [14] suprapune carnavalescul bahtinian peste formele contemporane ale culturii 

de masă. Autorul are în vedere şi reabilitarea şi valorizarea acestei culturi de masă carnavalizate, 
multă vreme dispreŃuită de cultura înaltă.  

Dacă trebuie să acceptăm acest paralelism, analogia cea mai evidentă ar fi aceea că, aşa cum 
carnavalul era în Ńările occidentale catolice o contracultură tolerată şi folosită de cultura oficială 
pentru a controla şi Ńine în frâu energiile potenŃial disruptive ale publicului, canalizându-le în 
festivitatea regeneratoare a străzii şi a pieŃei publice, divertismentul de astăzi acŃionează şi ca o 
diversiune politică, un mod de a Ńine publicul ocupat prin „pâine şi circ”. Lipsesc însă din cultura de 
consum semnificaŃia de reiterare ritualică şi intenŃia contestatar-transgresivă. După 1989, influenŃa 
copleşitoare a culturii de consum de sorginte americană a invadat şi spaŃiul culturii româneşti, 
contribuind, fără îndoială, din plin la globalizarea postmodernismului, a cărui consubstanŃialitate cu 
ceea ce se numeşte îndeobşte „popular culture” a fost deja argumentată de numeroşi exegeŃi.   
Ar fi într-adevăr îmbietor să vedem în predominanŃa curentă a parodicului în formele culturii de 
masă (e.g. în satira politică practicată de grupurile comice, care asumă parodic formatul ştirilor, al 
documentarului, al talk-show-ului etc., sau în sit-com-urile americane şi britanice unde parodia 
filmului comercial e omniprezentă), un fel de culminare a unui proces „epocal” de carnavalizare 
bahtiniană a culturii, prin acceptarea evidenŃei că „multiplele surse ale autorităŃii culturale în 
societate au fost progresiv expuse relativizării şi subminărilor parodice.” „Ceea ce a început cu 
Rabelais, se încheie cu Familia Simpson” [15], afirmă ironic Simon Dentith, rezumând teoria lui 
Docker.   

Problema cu această adevărată metanaraŃiune a continuităŃii între cultura carnavalului şi cea 
a culturii de masă este tocmai că e prea grandioasă şi neatentă la nuanŃele locale. În plus, cu referire 
la exemplul românesc pe care aici îl am în vedere, trebuie amintit că spaŃiile de civilizaŃie răsăritene 
nu au cunoscut un echivalent al „carnavalescului” medieval şi renascentist occidental suficient de 
bine conturat astfel încât acesta să funcŃioneze ca o contra-cultură. Carnavalescul va funcŃiona în 
acest spaŃiu cultural ca practică livrescă sau ca un omolog al intertextualităŃii.  
 2.2. MutaŃia de paradigmă în câmpul discursului literar 
 Una din consecinŃele postmodernismului în poetică este, fără îndoială, şi estomparea 
graniŃelor între genuri (sau doar adâncirea, radicalizarea acestei ne-diferenŃieri de sorginte 
modernă), precum şi tendinŃa de a configura construcŃii arhitextuale novatoare, de regulă hibride, 
inter- şi trans-generice. Totuşi, se păstrează destule diferenŃe între modurile de enunŃare care 
constituie baza pragmatică a genurilor tradiŃionale, astfel încât să putem constata că poetica 
postmodernismului [16] aşa cum a fost ea conturată de teoreticieni prestigioşi este, de fapt, într-o 
măsură covârşitoare, poetica romanului postmodern. În cadrul acestuia, metaficŃiunea (cu sub-
categoria identificată de Hutcheon ca „metaficŃiune istoriografică”) ilustrează perfect 
problematizarea insistentă a realităŃii şi a identităŃii în postmodernism. Limitele între realitate şi 
ficŃiune sunt tot mai ceŃoase, lumile devin interşanjabile sau imbricate una în alta, iluzia realistă este 
demistificată, strategiile de „autentificare” ale realismului clasic sunt expuse, denunŃate, 
„denaturalizate” parodic, personajul îşi întâlneşte creatorul etc.  
 Preocuparea ontologică se întâlneşte cu reflexivitatea şi narcisismul narativ, metaficŃiunile 
fiind în acelaşi timp metaromane, discursuri autoreferenŃiale care reflectează asupra propriului 
statut, integrând o poetică dar şi o poietică, prin care procesul construcŃiei narative este conştientizat 
şi denudat, în timp ce ontologia ficŃională se revelează a fi, originar, o (inter)textualitate. 
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 În poezie, cotitura postmodernă se transpune, conform cu Joseph M. Conte, prin mutaŃii, 
fuziuni şi renovări: „În practică, postmodernismul îşi temperează înclinarea spre inovaŃie şi tendinŃa 
avangardistă de ruptură totală, acŃionând prin mutaŃii (schimbări treptate ca articulări ale diferenŃei), 
fuziuni (sinteze ale calităŃii care produc o nouă calitate distinctă) şi renovări (recuperând deşeurile şi 
erorile unei poetici anterioare, uzate).” [17] O nouă conştiinŃă formală şi o nouă percepŃie a formei 
poetice diferenŃiază poezia postmodernistă în raport cu cea modernistă. Autorul amintit distinge 
două mari posibilităŃi formale: 1) serialitatea, un mod de compoziŃie aglutinant, cvasi-aleatoriu, 
proteic, pe potriva avalanşei de informaŃii şi mesaje generate de lumea contemporană, ilustrat de 
poeŃi ca Robert Creeley, George Oppen, Jack Spicer; 2) proceduralismul sau forma procedurală, 
care se caracterizează prin acceptarea unor constrângeri predeterminate, dar care pot avea 
consecinŃe neaşteptate, acŃionând sub forma unor reŃele dinamice şi a unor structuri codificate care 
se autogenerează (reprezentanŃi ai acestei direcŃii complementare sunt, de pildă, John Ashbery, 
Harry Mathews, John Cage); în această din urmă modalitate poetică se răspunde lipsei de ordine din 
lume printr-o ordine personală, asumat-arbitrară, susŃinută de recurenŃa unor elemente cu orientare 
centripetă.  
 Pe măsură ce conştiinŃa formală a poetului postmodern devine mai accentuată, problema 
comunicării literare dobândeşte şi ea o pondere deosebită, transformându-se în temă poetică la fel 
de legitimă ca cele deja consacrate. Poemul ostentativ şi conştient postmodern va postula şi figura 
unui „cititor postmodern”, a cărui competenŃă de lectură poemele autoreferenŃiale o modelează în 
chip firesc: „Un cititor mă va citi odată, / dar nu un semblable, un frate pierdut printre majuscule, 
cratime, treme şi alte semne de punctuaŃie, ipocrit excedat de foneme şi axe paradigmatice, căutând 
nostalgic, disperat, colorate vocale şi rime perfecte//[...].” [18] (Auto)ironia combinată cu 
melancolia este destul de transparentă aici, precum şi recunoaşterea implicită a acelei „estompări a 
afectului” despre care vorbea Fredric Jameson. Cititorul postmodern poate avea aceleaşi repere 
teoretice şi culturale cu ale poetului postmodern, dar comunicarea poetică nu va fi şi o comuniune 
de spirite: cititorul, „pierdut” printre elementele unui discurs tehnicizat, nu poate fi un semblable 
sau un frate, aşa cum (încă) îl numea Baudelaire. O altă explicaŃie ar putea fi atitudinea ambiguă 
faŃă de postmodernism a unei poete ca Magda Cârneci, optzecistă „oficială” (semna înainte de 1989 
cu numele Magdalena Ghica), omologată ca atare de critică, dar care în această poezie construieşte 
figura unui cititor ataşat de modul pre-postmodernist, metaforic şi armonios din punct de vedere 
formal, al producerii poetice. 
 Un ferment sau un catalizator al diferenŃei/originalităŃii este tradiŃia avangardei istorice în 
literaturile central şi est-europene. [19] Energia creatoare de descendenŃă suprarealistă a dat naştere 
unor hibrizi interesanŃi în cadrul generaŃiei postmoderne. Ludicul, ireverenŃa, simularea aleatoriului 
şi generarea cvasi-mecanică a rimei stimulează, de exemplu, noi posibilităŃi ale sensului în poezia 
lui Viorel Padina: „Ca să fii fericit (mi-a explicat advocatus) ridică-Ńi templu pe înălŃimea numelui. 
Şi cum nu eşti proprietar aruncă-te în vipia lucrurilor. Zi da sau nu (după lege) în lipsă de 
proprietate şi fii atent la realitate mai mare ca toate. Eu după ce am crescut prin făbrici şi pe ogoare 
până mi s-a făcut greu sub soare în fine m-am legat strâns de funia unui lucru (cutare). Şi viaŃa mea 
într-adevăr se ilumina numele meu creştea cu acel nume făcându-mă om în lume. Dar tocmai eram 
mai fericit când lucrul cu brio a pierit într-o putrezire instantanee ca raza stelei astartee extatic 
violacee. De-ale vieŃii! m-a întâmpinat cicerone şi pe loc i-am dat rezon. Acum ce să fac? Însoară-te 
mi-a zis şi tânăr plecai la vavilon unde devenii om cu consoartă şi cocon. Şi viaŃa mea iar se înviora 
numele meu creştea în rune lume. […]” [20] În formula absurd-comică şi aparent inofensivă a 
fabulei Cronicari a lui Urmuz, poemul Consilierul Cicerone spune „povestea” căutării disperate a 
unui tipar existenŃial sau a unui sens al vieŃii şi descrie surparea, rând pe rând, a „soluŃiilor” 
furnizate de misteriosul ghid, numit „consilierul cicerone” - posibil, o personificare a doxei (opinia 
comună, grevată de clişee şi idei primite). 
 Ultima promoŃie de poeŃi (numiŃi uneori „douămiişti” sau „milenarişti”) se raportează la 
postmodernitate sau „condiŃia postmodernă” (acum, într-adevăr o realitate şi în România, mai ales 
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prin hegemonia culturii de consum) în mod cu totul diferit de cum o făceau predecesorii lor 
optzecişti, care, fiind prizonieri ai universului cenuşiu comunist în ultima lui fază, erau înclinaŃi 
poate să idealizeze lumea de „faruri, vitrine şi fotografii” [21] a Occidentului. Pârghiile comerciale 
ale promovării şi comunicării mesajului lor poetic „subversiv” sunt conştientizate de tinerii neo-
avangardişti şi asumate, mai rar la modul cinic şi mai des cu un fel de resemnare auto-ironică. Deşi 
mulŃi dintre ei clamează, în manifestele lor, detaşarea de „moştenirea” postmodernistă (echivalată 
cu optzecismul ludic şi livresc-evazionist) în favoarea unei scriituri a autenticităŃii, atitudinea şi 
resursele lor creatoare evoluează tot în cadrul paradigmei postmoderne (pe care comparaŃia cu 
experimentele similare din alte literaturi ne obligă s-o concepem mult mai largă şi mai diversă decât 
optzecismul). Not for Sale, titlul unei cărŃi de poezie de Domnica Drumea,  este un exemplu tipic de 
paradox postmodern. Aparent o afirmaŃie anti-consumistă, prin care poeta revendică o zonă a 
intimităŃii nevandabile, volumul nu renunŃă, nici măcar prin titlu, la strategiile seducŃiei à rebours 
validate de societatea de consum. Pe de altă parte, se şi atinge un oarecare efect de noutate prin 
banalitatea extremă a temelor şi chiar a exprimării. Domnica Drumea propune o poetică a simplităŃii 
şi nesofisticării stilistice, deci un produs mai puŃin „ambalat”, mai puŃin comercial: „azi n-am chef 
de nimic/ azi stăm acasă/ unde e frig/ şi legăn căruciorul/ înainte şi înapoi/ de dimineaŃă şi până 
seara// azi e atât de frig/ şi vântul intră pe sub uşă/ izbindu-mă de pereŃi// [...]” [22]. 

2.2.1. Raportarea postmodernă la canonul literar 
 La  teoreticienii postmodernismului se regăseşte  ideea că postmodernismul reciclează 
nediferenŃiat toate tradiŃiile şi codurile istoricizate, poate cu excepŃia paradigmei imediat anterioare, 
modernismul, în raport cu care se detaşează polemic. Carnavalescul, parodia, intertextualitatea 
devin astfel termeni-clişeu supraordonaŃi pentru toate acele procedee transformativ-recuperatorii, de 
„prezentificare” a formelor şi stilurilor trecutului.  
 Fredric Jameson susŃinea că, o dată cu colapsul ideologiei înalt-moderniste a stilului ca ceva 
la fel de unic şi personal ca amprentele, producătorii culturii de astăzi nu mai au unde să se întoarcă 
decât spre trecut: „imitaŃia stilurilor moarte, vorbire prin toate măştile şi vocile depozitate în muzeul 
imaginar al unei culturi acum globale.” [23] Pentru Linda Hutcheon, însă, această continuă plonjare 
în trecut nu este (doar) nostalgică, ci (şi) critică:  „Pentru artişti, postmodernul pare să implice o 
scotoceală prin rezervele de imagine ale trecutului în scopul de a scoate la iveală istoria 
reprezentărilor asupra căreia parodia lor ne atrage atenŃia.” [24] 
 Raportul artei cu propriul trecut este punctul de pornire al multor abordări ale 
postmodernismului. Dacă relaŃia cu tradiŃia sau predecesorii a fost şi în curentele anterioare mai 
mult sau mai puŃin explicit problematizată, canonul literar se evidenŃiază ca o componentă a 
instituŃiei literare mai ales în contextul relativismului postmodern, când marile figuri ale tradiŃiei 
umaniste occidentale încep să fie contestate (sau mai bine zis, universalitatea lor). Astfel, nu 
întâmplător, între toate tipurile de intertextualitate, parodia a devenit o modalitate dominantă în 
practica artistică (şi implicit literară) a celei de-a doua jumătăŃi a secolului XX.[25] 
   Jameson şi alŃi exegeŃi considerau că parodia creează un fel de acronie artistică prin 
simultaneizarea unor stiluri şi formule din epoci diverse, ceea ce, în anumite cazuri, este perfect 
adevărat; chiar Linda Hutcheon admite că există, în cultura contemporană, tendinŃa spre un „un fel 
de recuperare nostalgică şi neoconservatoare a semnificaŃiei trecute” [26]. Dar autoarea canadiană 
insistă totodată asupra „dublei codificări” a parodiei şi asupra conştiinŃei discontinuităŃii, a 
diferenŃei pe care o implică orice raportare parodică la trecut. Pretinsa neutralitate şi gratuitate a 
parodiei postmoderne, ca şi caracterul ei neproblematizant, care ar face-o imposibil de distins de 
congenera ei intertextuală, pastişa, Ńin de un model descriptiv cu valoare limitată şi în ultimă 
instanŃă nesatisfăcător, pentru că nu poate da seamă de toate acele texte exemplar postmoderne şi 
care urmăresc denaturalizarea şi dedoxificarea unor mituri.   
 AmbivalenŃa deconstrucŃiei postmoderne conciliază nostalgia şi ironia (oricât de 
incompatibile ar putea părea cele două). Levantul lui Mircea Cărtărescu ilustrează perfect această 
paradoxală nostalgie ironică (sau poate ironie nostalgică) specifică postmodernismului. Fără 
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îndoială o celebrare a istoriei poeziei româneşti, Levantul este totuşi mai mult decât o antologie de 
pastişe şi amestecuri. Călătoria iniŃiatică a protagonistului Manoil îşi găseşte punctul culminant în 
episodul Halucinaria: aşa cum eroii epopeilor antice coborau în Infern pentru a afla adevăruri 
ultime despre viaŃă şi despre destinul lor, alter-ego-ul lui Mircea Cărtărescu intră într-un tărâm 
fantastic plin de voci poetice ale trecutului (care este însă viitor pentru Manoil, amintind un joc al 
planurilor temporale întâlnit şi în Cartea a VI-a din Eneida lui Vergiliu) pentru a se întâlni în final 
cu el însuşi în ipostaza de autor al Levantului. 
  Canonul poetic românesc (prin Eminescu, Arghezi, Barbu, Bacovia şi Blaga) este con-
sacrat şi confirmat aici, cronologia se converteşte în teleologie, dar elogiul nu e lipsit de o anumită 
ambiguitate: statuile care prind viaŃă şi recită sugerează ceva prea solemn şi încremenit pentru 
gustul postmodernist. Monumentalitatea statuară conotează şi funerarul, nu numai reverenŃa şi 
sublimitatea. În plus, toŃi aceşti poeŃi, care alcătuiau canonul oficial (şi curricular) şi a căror valoare 
este fără îndoială recunoscută aici nu au influenŃat generaŃia lui Mircea Cărtărescu (exceptându-i pe 
Arghezi şi Bacovia, şi aceştia într-o măsură limitată). Îngerul mistagog, care îl conduce pe Manoil 
în călătoria lui vizionară, expune didactic importanŃa canonului modernist şi ceea ce se poate numi 
continuitate/discontinuitate în raportul între generaŃii: „– Ceştia patru, Manoil,/ Sunt măieştrii 
poesiei vacului cel versatil, XX.” [27] 
 Deşi autorii canonici invocaŃi sunt români, adevărate figuri iconice ale tradiŃiei critice şi 
curriculare, consacrarea, ca şi relativizarea staturii lor axiologice de către scriitorul postmodern, se 
realizează din perspectiva unei viziuni trans-naŃionale a literarului şi a literarităŃii. Fără a rămâne 
cantonaŃi în ireverenŃa facilă faŃă de autorităŃile canonice autohtone, reprezentanŃii generaŃiei 80 
aveau totuşi alŃi idoli literari, poeŃii străini (americani în primul rând), mai mult sau mai puŃin bine 
cunoscuŃi prin intermediul traducerilor parcimonioase sau al circulaŃiei semi-clandestine a unor cărŃi 
ale acestora (Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti), în original. 
  3. „ConfiguraŃia interliterară” a postmodernismului, din perspectiva poeticii 
comparate 
 Putem avea în vedere receptarea postmodernismului ca stil şi/sau emergenŃa lui ca 
dominantă (trans)culturală. În analiza difuzării postmodernismului se pune în continuare problema 
raporturilor între similitudini şi diferenŃe, între invariante/universalii şi specificităŃi locale. A existat 
un centru principal al difuzării acestei paradigme (cultura americană), dar şi o multitudine de alte 
centre locale vest- şi est-europene care s-au arătat receptive la influenŃă în măsura în care propriul 
lor context cultural a cunoscut o evoluŃie relativ asemănătoare sau convergentă cu a factorului 
influenŃator. Pe de altă parte, tradiŃiile autohtone pe care s-au grefat influenŃele alogene au 
determinat noi configuraŃii interliterare şi intertextuale apte să modifice chiar parametrii 
definiŃionali ai poeticii postmoderne (un fenomen pe care îl putem observa şi în diacronie cu 
referire la „universalizarea” diverselor curente şi mişcări cărora li se poate decela un punct de 
origine mai clar circumscris etno-cultural - de pildă, sorgintea spaniolă a barocului, cea germană a 
romantismului etc.).   
 Rezultă că vom avea mai multe postmodernisme, pe măsura diversităŃii de contexte culturale 
în care a fost transplantat modelul originar. Tensiunile între globalism şi multiculturalism se 
transferă şi asupra câmpului literaturii, a cărui ontologie specifică e tot mai mult chestionată (prin 
subminarea „autonomiei esteticului”) şi absorbită de discursuri ideologizate şi politizate. Pe de altă 
parte, chiar similitudinile şi diferenŃele la a căror inventariere şi cântărire s-ar putea angaja 
comparatistul zilelor noastre sunt sau pot fi „denunŃate” drept constructe critice de aceeaşi gândire 
anti-esenŃialistă şi anti-fondaŃionalistă postmodernă căreia nici intelectualul umanist nu i se mai 
poate sustrage. Se impune totuşi necesitatea existenŃei unui nucleu de invariante care să permită 
evaluarea echilibrată a variabilelor cultural-istorice şi a variantelor internaŃionale de 
postmodernism: „Nu vom putea fi niciodată capabili să sesizăm diferenŃele între variatele practici 
literare pe care le numim postmodernism dacă nu avem un etalon, un model, sau un instrument 
oarecare care ne va ajuta să descoperim aceste diferenŃe.  O analiză a convenŃiilor pragmatice, 
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semantice şi sintactice postmoderne ar putea servi cel puŃin ca un astfel de instrument. Avem nevoie 
de un concept invariant pentru a detecta variatele implementări ale postmodernismului.” [28] 
 Experimentele literare au fost în permanenŃă dublate (şi uneori, chiar anticipate şi stimulate) 
de metadiscursul [29] teoretic şi critic. FormaŃia lingvistică şi semiotică a tinerilor poeŃi optzecişti 
care au „naturalizat” cei dintâi postmodernismul în România a generat o adevărată „poezie 
semiotică” [30], prin care teoria este poetizată aproape punct cu punct. Reperele teoretice străine, 
alături de rolul mediator al traducerilor, au constituit baza dialogului intertextual şi intercultural pe 
care autoritarismul comunist nu l-a putut totuşi înăbuşi. După cum arată Marcel Cornis-Pope, 
„dezvoltarea modernismului şi a postmodernismului în această parte de lume oferă exemple ale 
capacităŃii literaturilor est-europene de a converti frustrarea „întârzierii” într-o reconstrucŃie creativă 
a canoanelor literare occidentale.” [31] Totodată, referinŃa, fie şi mediat-estetică sau abstract-
teoretică la alteritatea reprezentată de cultura occidentală a avut şi o funcŃie subversivă în  raport cu 
ideologia totalitară şi cu celelalte produse ale discursului monologic al puterii. 
 Tot un discurs de tip „monologic” şi chiar autoritar poate deveni şi pledoaria prea accentuată 
pentru adoptarea programatică a unui curent care totuşi în spaŃiul cultural de origine a fost descris 
ca un fel de fatalitate a istoriei culturale. În cultura română pre - şi post-totalitară, acest curent şi-a 
cunoscut detractorii dar şi apologeŃii. Printre aceştia din urmă, Mircea Cărtărescu se referă la 
„opŃiunea postmodernă”, care ar coincide cu opŃiunea pentru pluralism, relativism, neoliberalism, în 
general pentru valorile democratice ale civilizaŃiei occidentale: „…opŃiunea pentru postmodernism 
(şi, implicit, pentru postmodernitate ca mod de existenŃă care-l face posibil) nu se reduce doar la 
asumarea unui model cultural, ci reprezintă o angajare existenŃială, politică, morală şi filozofică 
într-o lume a democraŃiei liberale şi a societăŃii civile, cu tot corolarul ei de caracteristici: toleranŃă, 
drepturi ale omului, pluralism cultural, civism etc.” [32] Ironic, o astfel de descriere entuziastă şi 
apodictică prezintă nu doar simptomele unei clasice metanaraŃiuni esenŃialiste şi teleologice (de 
tipul celor pe care se presupune că postmodernitatea le denunŃă ca inadecvate şi desuete), ci şi 
tonalitatea neliniştitoare a unei neo-limbi dogmatice. Se sugerează că a nu ne asuma stilul de viaŃă 
postmodern echivalează cumva cu a nu preŃui toate acele valori pe care le enumeră autorul.  
  O abordare foarte potrivită a postmodernismului ar fi cea din perspectiva poeticii comparate 
[33], care include interdiscursivitatea şi interculturalitatea, în măsura în care are în vedere tocmai 
diversitatea de contexte culturale care receptează şi sau (re)creează stilul postmodern. Deşi autorul 
nu foloseşte explicit această sintagmă, putem circumscrie analiza din 2005 a lui Radu Andriescu 
[34] acestui orizont teoretic. Poetul şi criticul ieşean contrastează trei faŃete culturale ale 
postmodernismului poetic (american, rus şi român). DiferenŃele de percepŃie în reprezentarea 
postmodernismului învederează şi ambiguitatea termenului, dar şi complexitatea fenomenului 
creator pe care îl desemnează. RezistenŃa opusă de un număr important de critici la acreditarea 
conceptului în cultura română dobândeşte noi dimensiuni în momentul în care investigăm 
coordonatele mişcării în  orizontul cultural în care a apărut ca atare sau într-un peisaj cultural cu o 
istorie recentă similară celei autohtone dar care pur şi simplu investeşte alte sensuri în conceptul 
respectiv: „[...] teoria postmodernă este refuzată categoric chiar înainte ca ea să fi fost complet 
asimilată de mediile noastre artistice.” [35] 
 În perspectiva caleidoscopului (inter)cultural pe care îl generează influenŃele, interferenŃele, 
echivalenŃele şi coincidenŃele postmodernismului poetic globalizat, acesta poate fi conceput şi ca o 
varietate de „configuraŃie interliterară”, cu expresia comparatistului Armin Paul Franck: „Aceste 
configuraŃii interliterare - care sunt, desigur, de asemenea supuse schimbării istorice - sunt stabilite 
prin acte creatoare individuale şi interrelaŃionate. Acestea diferă masiv nu numai în constituŃia lor 
lingvistică, istorică şi culturală ci şi în tiparele lor de schimbare. Compararea lor, care ar trebui să ia 
cu grijă în considerare similitudinile şi diferenŃele, poate ajuta la identificarea acŃiunilor interliterare 
tipice de la îmbogăŃire prin (re)aliniere până la alienare precum şi producerea şi rezolvarea 
tensiunilor interculturale.” [36] 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 221 

 Odată cu ascensiunea viguroasă a generaŃiei 80 şi apoi a continuatorilor acestora, s-a 
schimbat la noi nu numai modelul poetic/literar, ci şi modelul cultural dominant: arhetipul american 
l-a înlocuit pe cel francez (nu în sensul că acesta din urmă nu mai funcŃionează în cultura noastră, ci 
că nu mai este atât de proeminent). Receptivitatea mai mare decât până atunci faŃă de influenŃa 
americană poate fi pusă fără îndoială pe seama adoptării (de la un punct încolo) programatice a 
poeticii postmoderne. Se poate spune că s-a creat o nouă configuraŃie intertextuală, interliterară, dar 
şi interculturală. De asemenea, investigaŃia de tip comparatist poate duce la rezultate neaşteptate: 
„valurile” succesive ale postmodernismului poetic românesc nu sunt perfect sincronizate cu cele din 
poezia contemporană americană (dominată în anii 80 de „poezia limbajului”), sursele predilecte 
venind din zona mişcării „Beat” (practic, un corespondent ceva mai târziu, „şaizecist”, al 
avangardei europene) şi a „personismului” lui Frank O’Hara în ceea ce-i priveşte pe  optzecişti, şi a 
poeziei confesive (reprezentate de Robert Lowell ş.a.) din anii 50-60, în cazul aşa-numiŃilor 
„nouăzecişti” (cel puŃin cei din grupul braşovean: Andrei Bodiu [37], Simona Popescu, Marius 
Oprea, Caius Dobrescu). 
 O temă importantă de reflecŃie pentru orice viitoare abordare comparativ-poetică a 
postmodernismului constă în variantele locale de postmodernism sau echivalenŃele/alternativele la 
acesta, care au funcŃionat într-o anume perioadă. În România, „textualismul”, un „curent” 
manifestat la sfârşitul anilor 70 şi reprezentat în special de Gheorghe Crăciun, Gheorghe Iova şi 
Gheorghe Ene; marcat de influenŃa poststructuralismului francez, este considerat de regulă ca o 
anticipare a postmodernismului propriu-zis. Chiar „optzecismul” este adesea folosit ca un sinonim 
pentru postmodernismul românesc, dar acest lucru se întâmplă, potrivit unor critici, prin abuz. În 
timp ce asimilarea textualismului şi a optzecismului în paradigma conceptuală a postmodernismului 
a survenit treptat şi cumva „de la sine”, o sintagmă precum  „noul antropocentrism” a fost propusă 
de către Alexandru Muşina ca alternativă polemică la conceptul importat, repetată în numeroase 
publicaŃii, şi amintită, susŃinută sau contestată, dar ne-asimilată de congenerii săi. „Metarealismul”, 
„conceptualismul”, „prezentismul” sunt concepte folosite de poeŃii ruşi ai anilor 70-80 [38]. 
Raporturile acestor mişcări cu poetica postmodernă canonică merită, de asemenea, examinate. 
„Fracturismul” şi „utilitarismul” ca alternative „douămiiste” [39] româneşti la optzecism/ 
postmodernism ne ajută să înŃelegem mai bine diversitatea fenomenului postmodern şi 
corespondenŃa între poetica postmodernă şi postmodernitate (de pildă, prin asimilarea şi nu doar 
ironizarea tehnicilor de seducŃie publicitară).  
 Pentru comparatişti, aceste micro-curente pot evoca variantele locale la baroc şi manierism, 
de tipul „gongorismului”, „marinismului”, „euphuismului”, „preŃiozităŃii”. Pe de altă parte, în 
măsura în care versiunile respective, de la „textualism” la „utilitarism”, s-au manifestat în perioade 
în care „postmodernismul” era deja un concept operaŃional al criticii, ele sugerează şi o anume 
rezistenŃă la hegemonia şi pretenŃiile de universalitate sau relevanŃă globală a acestui termen.  
 Cele trei promoŃii de postmodernism poetic românesc (anii 80, 90, 2000) revelează 
recuperarea treptată a câte unei noi componente a postmodernismului occidental, de la livresc 
(intertextualitate) la intermedialitate, şi de la o dominantă estetică la una ideologică a rescrierii. 
Stimulentul acestei sincronizări destul de rapide a fost reprezentat de globalizarea accelerată 
manifestată în perioada postcomunistă. 
 4. Concluzii 
  În ceea ce priveşte teoria problemei, distincŃia între postmodernitate şi postmodernism 
induce nuanŃări interesante ale postmodernismelor globalizate, transplantate, remodelate etc. 
Postmodernitatea trimite, după cum s-a văzut, la o anumită situaŃie istorică, la „condiŃia 
postmodernă” (Lyotard) şi „logica culturală a capitalismului târziu” (Jameson), în timp ce 
postmodernismul figurează epifenomenul de natură culturală.  
  În cultura română (şi chiar şi în celelalte culturi est-europene), ar fi existat, înainte de 
căderea comunismului, un „postmodernism fără postmodernitate” (Mircea Martin), deci fără acel 
corelativ obiectiv reprezentat în Occident de societatea post-industrială şi de consumism. 
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Sincronizarea în acest sens s-a produs (în măsura în care chiar a survenit) abia după revoluŃiile anti-
comuniste. Faptul că influenŃa postmodernismului american (receptată odată cu modelul 
cultural/civilizaŃional pe care  această estetică îl subîntinde) s-a exercitat masiv chiar din ultimul 
deceniu comunist face ca lucrurile să fie cu atât mai interesant, dar şi mai complicate. 
Postmodernismul a funcŃionat, aşadar, ca un model cultural, şi nu doar o influenŃă literară mai mult 
sau mai puŃin consistentă.  
 Abordarea comparatistă (şi mai ales din perspectiva poeticii comparate) va fi capabilă să 
pună în lumină „configuraŃia interliterară” specifică postmodernismului:  pe de o parte (în măsura în 
care acest lucru este posibil), nucleul invariant al unui curent cu poliforme manifestări 
internaŃionale, pe de altă parte specificităŃile culturale determinate de tradiŃiile autohtone ca şi de 
poeticile de grup sau individuale. Coroborate cu grila comparatistă, abordările mai tehnice 
(semiotică, pragmatică sau cognitivistă) vor putea contribui la descrierea mai adecvată a acelui 
pachet de invariante sau universalii pe care îl caută toŃi teoreticienii postmodernismului. 
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Abstract 

Globalization is a phenomenon, which influences one’s language, customs and ancient 
values, and in time, steals their uniqueness. A consequence of this process is that the number of 
English speakers is rapidly growing, we adopt the French or English style of clothing, we eat from 
McDonald’s and KFC and surf the same Internet pages, which results in a uniformed world. All is 
for the best, some may say, because this means progress. Furthermore, progress means 
modernization and modernization leads to globalization, thus everything ends up spinning in a 
vicious circle. We must embrace globalization or be left out. Embracing this phenomenon means 
being accepted by society, not being ridiculed by others and, of course, evolving. On the other 
hand, if you agree to accept globalization, you must not forget your own culture and values. You 
have to be flexible, knowledgeable and, first of all, have the capacity to distinguish right from 
wrong. 
 
Key words: mundialization, globalization, identity, cultural memory 
Cuvinte cheie: mondializare, globalizare, identitate, memorie culturală 

 
Mapamondul se îndreaptă tot mai rapid spre globalizare, spre o lume văzută ca o unitate a 

unor identităŃi la nivel planetar, care va funcŃiona după norme şi standarde comune şi în care 
elementele specifice ale fiecărui participant vor contribui la realizarea unui echilibru internaŃional, cu 
deosebire socio-economic, în funcŃie de resursele proprii şi de capacitatea de utilizare a acestora de 
fiecare colectivitate în parte. În acest cadru general, globalizarea şi dorinŃa de protejare a identităŃii e 
de dorit să fie complementare, statele naŃionale nu trebuie opuse globalizării, ci integrate în proces. 
Privită din această perspectivă, globalizarea nu apare ca ceva distructiv, care anulează specificul şi 
nici ca o ameninŃare la identitate, ci ca un fenomen care conservă, afirmă şi potenŃează naŃiunile.  

Globalizarea are menirea de a genera bogăŃie şi de a asigura bunăstare. Scopul principal este 
acela de a ridica standardul de viaŃă în Ńările sărace şi în cele mai puŃin dezvoltate, de a le aduce la 
standarde economice, sociale şi politice specifice contextelor moderne de dezvoltare. Interesul Ńărilor 
bogate, promotoare ale globalizării, este acela de a spori puterea de absorbŃie şi eficienŃa pieŃelor de 
desfacere la nivel mondial. Pe plan internaŃional, există structuri instituŃionale generalizate, de pildă: 
FMI - Fondul Monetar InternaŃional, BM - Banca Mondială, BERD - Banca Europeană pentru 
ReconstrucŃie şi Dezvoltare, OMC - OrganizaŃia Mondială a ComerŃului, OCDE - OrganizaŃia pentru 
Cooperare Economică şi Dezvoltare, OCEE - OrganizaŃia pentru Cooperare Economică Europeană, 
OMS - OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii, ONUESC - OrganizaŃia NaŃiunilor Unite pentru EducaŃie, 
ŞtiinŃă şi Cultură etc., instituŃii care asigură principalele pârghii ale globalizării - de natură 
economică, financiară şi administrativă. łintele pe care globalizarea şi le propune ar fi: „eficienŃa 
economică, productivitatea sporită, dezvoltarea tehnologică, schimburi comerciale libere, pieŃe 
profitabile,  încurajarea investiŃiilor, acces la standarde superioare de educaŃie şi de pregătire 
profesională, mobilitatea indivizilor şi a forŃei de muncă, prosperitate socială. În egală măsură, 
globalizarea urmăreşte o scădere a numărului şi a intensităŃii conflictelor de orice natură şi la orice 
nivele, încurajarea democraŃiei, libertate de expresie, diplomaŃie proactivă etc. ” [1]  
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În esenŃă, globalizarea  este percepută ca un proces de transformare prin unificare. Asătăzi, 
prin globalizare întelegem, cel mai adesea, americanizare, termenul fiind asociat cu expansiunea 
economică a Statelor Unite. Impactul globalizării este foarte puternic în zilele noastre, procesul 
intensificându-se, cu precădere, în ultimii cincizeci de ani. Globalizarea e un fenomen ireversibil, 
care se desfăşoară într-un proces continuu, în ritmuri diferite, dar şi cu forŃă de impact şi rezultate 
diferite. Există în lume păreri pro şi contra globalizare. Progresul înseamnă modernizare, 
modernizarea presupune la un moment dat globalizare, dar globalizarea, afirmă cei ce se opun 
acestui fenomen, poate avea ca rezultat distrugerea valorilor, evaporarea identităŃii culturale şi 
solidificarea culturii globale. Una dintre posibilele definiŃii ale globalizării ar fi aceea de „impact al 
globalului asupra localului“. Dar în ce măsură elementul local este afectat de cel global/globalizant ? 
După cum istoria a dovedit, globalul a penetrat şi influenŃat localul într-un proces continuu şi în cele 
mai variate maniere. În plan teoretic, globalizarea se referă la uniformizare. Să nu uităm că pentru 
oamenii de rând, cu ani în urmă, chiar libera circulaŃie era limitată ori chiar îngrădită. Dar tradiŃia nu 
înseamnă neapărat încremenire în istorie. TradiŃia are un trecut, dar şi un prezent. Arhitectura 
clădirilor, planul oraşelor, limba vorbită, portul popular, valorile strămoşeşti contribuie la realizarea 
unei culturi locale, o cultură singulară, extraordinară, lipsită de artificii, dar mondializarea nu 
presupune neapărat declararea unui teritoriu specific – un oraş, un municipiu, un stat, de exemplu – 
ca teritoriu internaŃional, mondial, cu responsabilităŃi şi drepturi la scară internaŃională. De fiecare 
naŃiune în parte depinde ca “mimesisul” global să nu afecteze diversitatea culturală. Desigur, vor 
exista şi puncte comune, marile lanŃuri hoteliere, spre exemplu, îşi fac reclamă mândrindu-se cu 
faptul că toate camerele sunt identice în fiecare oraş din lume. McDonald’s, KFC, păpuşile Barbie, 
Adidas, Nike, jeans, internetul, televiziunea, maşinile, poluarea, zgomotul, aglomeraŃia, determină 
omogenizarea lumii într-un tot, dar să nu uităm că,  în esenŃă, globalizarea  nu este o invenŃie 
modernă. 

În România, spre exemplu, suntem „globalizaŃi” de două mii de ani. Cu o istorie 
zbuciumată, balcanică, răsăriteană şi central-europeană, fără să aparŃină pe deplin niciuneia dintre 
aceste diviziuni oricum artificiale, Ńara noastră se prezintă astăzi lumii ca un un mozaic cultural, 
aproape ca o sinteză a Europei rezultată dintr-o mare diversitate. Alături de români, aici au 
convieŃuit, în bune condiŃii, multe alte neamuri de limbi, culturi şi religii foarte diferite: turci şi 
tătari, maghiari, germani, sârbi, ruşi, ucraineni, evrei, globalizarea producându-se în diacronie. O 
definiŃie a globalizării, într-o formă universal acceptată, nu a fost dată, căci globalizarea include o 
multitudine de procese complexe - ea poate fi un fenomen, o ideologie, o strategie sau toate la un 
loc. Globalizarea se remarcă prin tendinŃa de a consuma mai mult decât este nevoie, prin stiluri 
vestimentare comune, prin forme muzicale şi arhitecturale devenite o modă şi o necesitate în epoca 
contemporană, dar şi prin adoptarea unui stil de viaŃă urban, ce nesocoteşte nevoile mediului 
înconjurător. Ea se mai manifestă astăzi şi prin răspândirea limbii engleze, în lingvistică conceptul 
de globalizare accentuând relaŃia dintre comunicare şi societate ca un mijloc de comunicare comun. 

Creşterea globalizării pe o scală economică aduce schimbări în toate sferele vieŃii omeneşti: 
personală, socială, culturală. Politica întâlneşte Cultura, Cultura întâlneşte Economia şi viceversa, în 
tot acest carusel identitatea, memoria culturală a unui popor înregistrând cel mai puternic şoc. Cu 
toate acestea, realităŃile lumii contemporane au dovedit că „memoria unei culturi (prin tot ceea ce ea 
reprezintă) nu cedează uşor unor acŃiuni globalizante nediscriminate, lipsite de discernământ şi 
provenind dintr-o birocraŃie depersonalizată (regulamente, statute, coduri legislative, toate elaborate 
în manieră birocratică în aşa-zise „turnuri de fildeş”) care ignoră specificităŃi şi unicate culturale. 
Această forŃă remanentă a oricărei culturi o va face reticentă la orice tendinŃe de peneplenizare 
birocratică, tot aşa precum, spre exemplu, categoriile estetice sau filosofice rezistă încătuşărilor în 
definiŃii exacte şi absolute.” [2] 

Toate stadiile de sedimentare a culturii la indivizi, definite în funcŃie de gradul de 
vizibilitate, localizează în timp acele componente culturale ce definesc o civilizaŃie şi alcătuiesc 
memoria unei culturi - un depozit de chintesenŃe de natură materială sau spirituală. NoŃiunea de 
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cultură are semnificaŃii diferite de la un individ la altul şi, îndeosebi, de la un grup/colectivitate de 
persoane la alt grup/colectivitate. În comunitatea multiculturală a zilelor noastre, preocuparea faŃă 
de diversitatea culturală, precum şi acceptarea reciprocă a diferenŃelor, sunt un deziderat. Primul 
specialist consacrat care a tratează cultura ca pe o programare mentală colectivă, programare prin care 
membrii unui grup se deosebesc de componenŃii altui grup, a fost psiho-sociologul olandez Geert 
Hofstede. Abordată drept programare mentală colectivă a gândirii, cultura provine din mediul social al 
persoanei şi nu din genele sale; deci, trebuie să distingem – spune Hofstede – între natura umană, care se 
moşteneşte prin informaŃia genetică, faŃă de însăşi noŃiunea de cultură, cât şi faŃă de personalitatea 
individului, care se moşteneşte parŃial şi se formează parŃial prin învăŃare. Autorul propune o „piramidă” 
sugestivă, alcătuită pe  trei nivele: natură umană, cultură,  personalitate, corespunzătoare modului unic în 
care se formează în timp personalitatea şi caracterul unei persoane prin programare mentală colectivă.  

Potrivit cercetătorului olandez, cultura individuală / de grup se află la baza modului de a gândi, de a 
simŃi şi de a acŃiona pentru indivizi, organizaŃii şi Ńări. Hofstede ilustrează manifestările de cultură de 
diferite niveluri de adâncime sub forma unei diagrame „foi de ceapă” [3], numită de alŃi specialişti 
„ceapa diversităŃii”. În concepŃia sa, diferenŃele culturale între Ńări/regiuni/grupuri se manifestă pe 
patru nivele de profunzime, fiecărui nivel fiindu-i atribuite următoarele noŃiuni: simboluri, eroi, 
ritualuri şi valori.  

Simbolurile sunt reprezentări ale cuvintelor, gesturilor, ilustraŃiilor, obiectelor, semnelor, 
reperelor, formelor artistice etc. Vodka sau culoarea roşie în Rusia, Harley Davidson, Hollywood ori 
McDonald's în SUA, Baclava, Kebap ori Moscheea albastră în Turcia, Turnul Eifel sau Bastilia în 
FranŃa ş.a.m.d. Când simbolurile trec cu succes testul comunităŃilor, dar şi pe cel al timpului, ele 
devin valori perene, elemente edificatoare ale memoriilor culturale. 

Eroii  sunt caractere reale sau imaginare admirate pentru realizările sau calităŃile lor, care pot 
servi ca modele de comportament. Ei pot fi protagonişti ai unui eveniment anume, ai unei anume 
perioade istorice, ai unei mişcări sociale sau culturale etc. Petru cel Mare ori Dostoievski (Rusia), 
Superman ori Bill Gates (SUA), Mustafa Kemal Atatürk sau Tarkan (Turcia) sau Napoleon, Ioana 
D’Arc (FranŃa) sunt doar câteva exemple. Prin imaginea şi prin forŃa lor de iradiere, eroii şi 
simbolurile  sunt transportori de valori emblematice ale unui spaŃiu cultural. 

Ritualurile sunt activităŃi colective esenŃiale din punct de vedere social. Extrem de variate, 
ele sunt identificabile în toate tipurile de societăŃi umane de-a lungul întregii istorii şi se pot descrie 
ca acŃiuni sau serii de acŃiuni purtătoare de anumite semnificaŃii de valori şi simboluri: ritualuri de 
cult, ceremonii, comemorări sau aniversări variate: nunŃi, botezuri, onomastici, funeralii, 
evenimente sportive, absolvirea studiilor etc. Ritualuri pot fi considerate chiar şi gesturi precum 
strângerea sau sărutatul mâinii, frecarea nasului (la eschimoşi), deochiul, oferirea darurilor, modul 
în care se fac afirmaŃii sau negaŃii etc. Băutul ceaiului, toasturile ori sărutul de trei ori în Rusia, 
Halloween ori Valentine’s day (sărbători ce tind să devină globale) în SUA, negocierea ori spălatul 
înainte de rugăciune în Turcia sau festivalul de la Cannes ori parada de 14 iulie pentru FranŃa. 

Simbolurile se află în stratul superficial al unei culturi şi sunt urmate de eroi şi de ritualuri. 
În Diagrama lui Hofstede, ele sunt rezumate sub termenul de practici, fenomene vizibile unui 
observator din afară, având totuşi o semnificaŃie invizibilă.  

La nivelul cel mai profund al unei culturi se află valorile - sentimente care au o parte 
pozitivă şi una negativă: răul în raport cu binele, murdarul faŃă de curat, urâtul în raport cu 
frumosul, nefirescul în raport cu naturalul, iraŃionalul în raport cu raŃionalul. Ele sunt situate în 
nucleul diagramei şi includ concepŃii de bază despre existenŃa umană, care pot conduce la o anume 
atitudine a individului faŃă de cultură. Valorile reprezintă primele lucruri învăŃate în mod 
inconştient, „bagajul” cu care fiecare individ porneşte în viaŃă. Ele sunt credinŃe sau norme unanim 
împărtăşite la nivel de grup, acceptate ca atare de colectivităŃi mai mari sau mai mici, sunt strâns 
legate de normele unei culturi (acele reguli aplicate la nivel de societate), dar se dovedesc mult mai 
abstracte şi mai generale decât acestea. Valorile ruşilor sunt în primul rând umane, eroii lor sunt 
universal valabili, iar ortodoxia este adânc întipărită în constiinŃa populară, pricipalele valori ale 
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americanilor sunt patriotismul şi toleranŃa, la turci – instituŃia familiei şi politeŃea, iar la francezi - 
libertatea, egalitatea, fraternitatea. 

Normele sunt reguli de comportament în situaŃii de context specific, în vreme ce valorile 
identifică ceea ce trebuie judecat şi evaluat ca bun sau rău, ca pozitiv sau negativ, în ansamblu. 
Însumate sau analizate în parte, valorile conduc la constituirea unor tipare de comportament care, la 
rândul lor, pot fi identificatori culturali cât se poate de sugestivi. Ele pot evidenŃia maniere pozitive 
sau negative de comportament uman sau maniere pozitive sau negative în care oamenii evaluează 
sau pătrund în esenŃa lucrurilor sau a conceptelor. Ele pot influenŃa comportamentul social, potrivit 
măsurii în care sunt acceptate, respinse, sau în funcŃie de o ierarhie de priorităŃi convenită de 
întregul grup. Valorile sunt cel mai greu de sesizat şi de înŃeles la prima vedere; procesul de 
învăŃare temeinică a unei alte culturi presupune o muncă de Sisif fiindcă valorile rămân, prin 
excelenŃă, elemente ale sensurilor culturale profunde, acea parte greu definibilă a sufletului şi inimii 
unei culturi. 

Concluzii 
Globalizarea nu înseamnă neapărat o uniformizare la nivelul valorilor fundamentale şi un 

atentat la patrimoniul identitar, la zestrea culturală a unui popor. Pericolul major al „satului global” 
nu constă în ştergerea barierelor culturale sau în deschiderea graniŃelor politice, ci mai degrabă în 
politica închiderii între graniŃe, care produce izolare, restrângerea libertăŃii de mişcare şi a 
circulaŃiei informaŃiei. Un exemplu edificator în acest sens îl oferă chiar Statele Unite ale Americii, 
promotoare ale culturii globale, unde efervescenŃa grupurilor minoritare merge până la 
(re)inventarea rădăcinilor. Şi Europa, în ciuda încercărilor de creare a unei uniuni federative după 
modelul Statelor Unite, este încă un continent al naŃiunilor, chiar al etniilor. Ce ne rezervă viitorul e 
o enigmă, certitudine rămâne doar faptul că a te opune globalizării e ca şi cum te-ai lupta cu morile 
de vânt. 
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The international process of the globalization has important consequences on the artistic 
life, like the confusion of the values, the misunderstanding of the tradition, the fight against the old 
archetypes, against the classical ways to understand life and art.  
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“Nu există progres globalizat.  
Uraganul globalizării condensează lumea supusă deja dezagregării” [1].  

“Utopia societăŃii internaŃionale” [2] îşi manifestă cu agresivitate idealurile în ultima 
jumătate de secol; credinŃa şi cultura sunt totuşi cele care dau sens vieŃii, iar globalizarea intervine 
schimbând contextul construirii sensului, afectând simŃul identităŃii, având impact major asupra 
înŃelegerii valorilor locale, naŃionale. Modernitatea a intervenit în istoria civilizaŃiei ca un moment 
de profundă “discontinuitate istorică: o ruptură faŃă de lumea tradiŃională” [3].   

Globalizarea presupune afectarea identităŃii (personale şi culturale) – aşa cum era concepută 
era în epocile precedente: “reconsiderarea identităŃii biologice din perspectivele ingineriilor 
genetice, multiplicarea formelor de cetăŃenie, apariŃia identităŃii mediatice” [4] sunt doar câteva din 
formele de atentare la identitatea fiecăruia dintre noi. Identitatea contemporană este o nouă formă 
de dominaŃie identitară sau, în alte cazuri puterea unui anonimat consimŃit, în care te plasează 
obligatoriu societatea care nu te mai valorifică din perspectivă individuală, ci doar ca element 
component al unui sistem care funcŃionează independent. CirculaŃia transfrontalieră a capitalului şi 
mărfurilor a condus la promovarea “NEOLIBERLISMULUI ce presupune piaŃa liberă, lipsită de 
intervenŃia şi supravegherea statului, liberalizarea comerŃului guvernat doar de suveraniatea 
absolută a legii cererii şi ofertei” [5]. Astfel capitalismul se autodistruge chiar prin elementele care 
l-au consacrat, căci “tempoul schimbării şi redistribuirea puterii şi prosperităŃii erodează forŃele 
coeziunii sociale, statul naŃional fiind suprasolicitat” [6]. Principiul transformării valorilor culturale 
în bunuri de consum generează conceptul de “McLume” [7] (McWorld), foarte eficient în a descrie 
situaŃia culturii contaminate de divertismentul subcultural. “De la Adevăr la adevăruri” [8] – astfel 
se poate descrie drumul pe care-l iau valorile în situaŃia de dezintegrare în care sunt conduse în 
procesul globalizării.   

Se pot distinge două forme de manifestare ale globalismului, după criteriul cronologic: 
globalismul premodern (bazat pe concentrarea dominaŃiei într-un singur punct) şi globalismul 
modern (bazat, dimpotrivă, pe extinderea legăturilor comerciale şi financiare transnaŃionale, cele 
care şterg graniŃele statale în anumite domenii). Autoritatea statală se află într-un proces de disoluŃie 
care pune în pericol democraŃia, administrarea eficientă – la nivel politic – a entităŃilor statale 
suverane, această autoritate fiind treptat înlocuită de către marii factori economici, care iau anumite 
decizii proprii la nivel mondial. Astfel se creează premizele unor grave probleme de guvernare, 
datorate unor factori economici exacerbaŃi.  
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Deficitul de guvernanŃă semnalizat la nivel global se datorează în primul rând globalizării 
pieŃelor, fără capacitatea de impunere a unor reguli globale: “instituŃiile internaŃionale ordonă 
relaŃiile interstatale” [9], de unde rezultă concluzia marelui economist american: “pieŃele nu trebuie 
să fie lăsate fără control” [10]. Pe acest fond se detaşează extremiştii care se situează mereu pe 
poziŃii antiglobalizare, apărând separatismul care a dobândit – la nivelul întregii lumi – dimensiuni 
îngrijorătoare; fundamentalismul ajunge la putere din cauza ignorării elementelor culturale care i-ar 
fi putut împiedica ascensiunea. “Globalizarea financiară şi comercială” [11] din ultimele decenii a 
generat acel “fundamentalism de piaŃă” (market fundamentalism) care, în mod fals, a creat iluzia 
faptului că s-ar putea furniza bunuri private şi bunuri publice prin intermediul pieŃei libere; această 
premiză a fost falsă, pentru că “piaŃa nu e capabilă să ofere şi bunuri private şi bunuri publice 
precum cultură, educaŃie, asistenŃă medicală, infrastructură, siguranŃa cetăŃenilor şi ordine publică, 
securitatea naŃională şi protecŃia mediului” [12].    

La nivelul mondial se promovează anumite valori care, datorită noilor forme moderne de 
comunicare, se extind în perspectivă transnaŃională: anumite producŃii de cinema, de televiziune şi 
unele dintre cele muzicale sunt furnizate (de multe ori impuse) de factori care le valorifică la nivel 
global folosind sisteme de telecomunicaŃii, baza de software sau sistemele de premii internaŃionale 
(Premiile “Oscar”, premiile muzicale MTV). Astfel se impun, la nivel planetar, anumite standarde 
“valorice” care nu oferă calitatea performanŃei, ci doar senzaŃii comun-acceptate în “arta de masă”, 
industrializată, produsă “în serie”. Acest fenomen e mijlocit de “practicarea experienŃei culturale 
mediate, ce  presupune trei categorii de comunicare: directă, mediată – prin telefon, fax, computer – 
şi cvasimediată – prin intermediul cărŃilor, radioului, televiziunii” [13].    

Individualismul manifestat în secolul al XX-lea este al individului care, “în însingurarea lui 
reface comunitatea; excepŃia care creează regula” [14]: se impune un nou ideal, acela al fuxului 
continuu, transformaŃional, “schimbare ca element permanent” [15]. Dar spiritul modern de 
libertate eludează răspunderea (în primul rând cea morală şi culturală); fără această asumare a 
responsabilităŃii actului estetic (în primul rând, căci acesta constituie subiectul cercetării noastre), 
“libertatea rămâne strict individuală” [16]. Modernitatea a riscat întotdeauna necunoscutul, 
experimentalul, pentru că simŃea necesitatea evadării din cadrul restrictiv al valorilor clasico-
romantice, pentru că se contura percepŃia interioară a unor valori spirituale – transmise prin 
muzică – dintr-un alt punct de vedere decât cel practicat până în acel moment.  

La un moment dat, modernitatea devine teritoriul manifestării explozive a paradoxurilor şi 
extremelor: materialismul coexistă cu lipsa măsurii. Modernitatea este construită pe baza 
conceptelor de “imagine”, “materie”, promvând o civilizaŃie a imaginii, a exaltării simŃului vizual în 
dauna aprofundării valorilor celorlalte. În epoca modernă s-a produs “alienarea omului prin 
posesiune, datorită teribilei aventuri a verbului “a avea” [17]. 

Universul deschis al modernilor este un univers limitat la o singură dimensiune: spaŃiul 
nelimitat. Din punct de vedere spiritual, infinita deschidere a spaŃiului revine la o dramatică 
închidere de orizont, care afectează vizibil creaŃia secolului al XX-lea. EvoluŃia ştiinŃifică 
promovată de secolul al XX-lea a constat în distrugerea  cosmosului ierarhic şi ordonat al anticilor 
şi prin geometrizarea spaŃiului, elemente pe care culturile tradiŃionale multiple le conservau, fiind 
diferite de cea modernă, care omogenizează totul. „Compresia spaŃiu-timp” [18], „compresia lumii” 
[19] au generat ceea ce documentele ONU numesc „vecinătate globală” printr-o foarte sugestivă 
metaforă a proximităŃii. Omogenizarea culturală solicită adaptarea la cereri de consum 
standardizate, conducând la uniformitate şi în aceste domenii care se detaşează prin diferenŃiere 
fină, de ordin spiritual şi cultural.  

ModalităŃile de cunoaştere ale modernităŃii au ignorat faptul că veritabila cunoaştere nu 
poate fi învăŃată şi au promovat excesiv cunoaşterea materialistă, iar cunoaşterea esenŃială începe cu 
fiinŃa şi este integrală, anulând separaŃia dintre lumea esenŃei şi lumea aparenŃei. Anticii greci 
considerau cunoaştere acel proces capabil de a înălŃa sufletul la valori superioare, căci ştiau că 
veritabila cunoaştere este ireductibilă la procedeele discursive ale cunoaşterii. Postmodernitatea 
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trăieşte excesul modernităŃii ca pe ceva suficient. Dacă modernitatea clasică situa individuaŃia la 
nivelul individului, cea postmodernă tinde să o situeze la nivelul colectivităŃilor cu profil identitar 
omogen, tocmai e aceea este considerată a fi un traseu cultural care nu are continuitate în viitor. „În 
cultura modernităŃii postmoderne, relaŃia dintre om, sufletul său şi adevăr s-a rupt” [20]. 
Globalizarea devine un proces de impunere a „dominaŃiei Americii, a Occidentului, a centrului faŃă 
de periferie, a modernităŃii faŃă de tradiŃie, a capitalismului” [21]. 

Fenomenul globalizării are o vechime de aproape 400 de ani în civilizaŃia universală, dar s-a 
manifestat evident abia în anii 60, atunci când s-a acutizat modernitatea, când dialogul dintre culturi 
a devenit mai puternic, când regionalizarea a dat naştere unor tensiuni faŃă de culturile naŃionale. 
Relativizarea referiŃelor naŃionale şi individuale conduce spre degradarea condiŃiei creatorului care 
– implicit – exprimă valorile unui anumit spaŃiu cultural, spiritual. Modernitatea a dezvoltat o 
viziune exclusiv materială, ignorând şi chiar încercând să ridiculizeze aspecte spirituale esenŃiale 
legate de viaŃa omului, fără de care aceasta îşi pierde sensul; pierderea sensului memoriei aducerii-
aminte este un fenomen amplu care se manifestă în legătură cu globalizarea. Globalizarea reprezintă 
fenomenul care a contribuit decisiv la „deconstrucŃia valorilor clasice, la fragmentarea societăŃii, la 
celebrarea diferenŃei” [22]. 

În acest plan descoperim principala sursă de erori ale modernităŃii: în îndepărtarea de 
spritualitatea transcendentă care ocroteşte valorile superioare ale umanităŃii. ModernităŃii îi lipseşte 
transcendenŃa personală şi creatoare. Îndepărtarea de Dumnezeu lipseşte marea artă de sursa ei 
principală de valoare şi spiritualitate: modernitatea trebuie pusă între mijloace, nu între idealuri. 
Problema principală a modernităŃii nu este cea filozofică, ci cea morală, ea fiind legată de 
“neutralitatea şi arbitrariul axiologic al ştiinŃei moderne” [23], confuzia valorilor. În lumea noastră, 
spiritul a lăsat tot mai puŃin loc sufletului. Elementele globalizării sunt evidente şi dacă privim 
consecinŃele acesteia: “totul pretutindeni”, uniformizarea valorilor şi opŃiunilor, urbanizarea 
excesivă, libertatea financiară, economică şi comercială, uniunea monetară (realizată deja la nivelul 
euro), impozitarea ca instrument de dirijare, folosirea intensă a cyber-space, dominaŃia concernelor 
transnaŃionale (care are printre consecinŃe şi lipsa alarmantă a locurilor de muncă), apariŃia şi 
dezvoltarea “miracolului asiatic”: “societatea vestică a pretenŃiilor intră în coliziune cu societatea 
estică a renunŃărilor, a austerităŃii” [24], oferind locul inegalităŃii sociale.   

Globalizarea atrage un mare “deficit de guvernanŃă la nivel global” [25], nivel la care nu mai 
poate fi coordonată eficient diversitatea tuturor elementelor constitutive. Totuşi, “identitatea 
naŃională dă substanŃă lumii contemporane şi oferă securitate culturală” [26]; identitatea naŃională 
se cere protejată prin afirmarea valorilor pe care fiecare popor le-a dezvoltat de-a lungul istoriei 
sale, conservarea respectului faŃă de aceste valori şi practicarea lor. NaŃiunea este - dincolo de o 
entitate politică şi istorică - şi o entitate spirituală, culturală, fiind necesară “securizarea modelului 
valoric naŃional” [27]. Relativizatea valorilor este o consecinŃă gravă a globalizării, căci aduce în 
prim-plan, pentru cei mulŃi, ideea că se poate renunŃa la principii şi criterii – fenomen caracteristic 
postmodernismului -, că “totul devine posibil, dar nesemnificativ” [28].  

Sistemele valorice care au susŃinut umanitatea până în contemporaneitate nu dispar, dar 
există puternice tentative de a fi înlocuite cu altele, de o calitate îndoilenică. Observăm fenomene de 
derivă morală şi spirituală, culturală în care sunt atraşi oamenii fără a conştientiza pericolul unei 
asemenea atitudini. Confuzia valoare-nonvaloare se impune, căci dacă până acum ne dădeam seama 
mai simplu de această diferenŃă esenŃială, în aceste timpuri “cultura de masă” pare a se desprinde 
definitiv de valorile morale – elemente care s-au influeŃat reciproc în istorie dintotdeaua. Să ne 
amintim că “opera e produsul final şi înzestrat cu valoare al unui agent moral” [29]. Criza culturii 
contribuie la o profundă criză morală, iar fenomenul creat a fost numit de P. Ricoeur “mediacraŃia” 
(lipsa ierarhiei valorilor, care produce confuzia acestora). Valorile se răspândesc fără efort, datorită 
noilor mijloace perfecŃionate de comunicare, dar acest fapt nu înseamnă şi aprofundarea sporită a 
acestora; fluxul internaŃional al valorilor reduce distanŃele culturale dintre anumite spaŃii care nu au 
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fost privilegiate prin prezenŃa acestora, dar nu produce şi adâncirea mesajelor vehiculate: se produce 
pur şi simplu “anihilarea spaŃiului prin timp” [30].  

Însă cel mai degradant dintre toate ni se pare a fi procesul de trădare a elitelor, exilate într-
un spaŃiu inaccesibil altora, în care acestea sunt izolate şi lipsite de comunicarea cu mediul din care 
se alimentează ideatic. Falsa bunăstare contribuie definitiv la crearea unei atitudini false aupra 
lumii, valorii şi mai ales a artei, care devine un bun de larg consum doar atunci când are standard 
calitative îndoielnice, sau care este marginalizată (şi, oricum, neînŃeleasă) atunci când presupune 
performanŃa notorie. Se naşte astfel, din lipsa de cultură, şi tipul radical al cetăŃeanului modern, gata 
să-şi aroge drepturi uitând de obligaŃiile sale, omul care a pierdut blândeŃea şi lumina pe care numai 
credinŃa şi cultura le pot aşeza în sufletul unui om: aceştia sunt “extremiştii antiglobalizanŃi” [31], 
radicalii, care au dus la crize sociale fără precedent, căci “oamenii caută să se salveze în separatism, 
în claustrare” [32].       
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Abstract 

The present paper underlines a few aspects related to the intercultural communication of 
different nations, each of them being characterized by a certain uniqueness rendered by their 
manner of interacting, by the country’s traditions or by the individual personality of each nation. I 
have exemplified by using some customs from Great Britain, India or China. Although we are living 
in a modern and technological era, cultural values are handed down, from generation to generation 
because people tend to stick to traditional standards. On one hand, certain religious issues force 
the country to communicate in its own way, bestowing upon it a degree of uniqueness. People act 
and react according to their cultural environment and social background.   

 
Key words: uniqueness, culture, nation, values, communication, language, education 
Cuvinte cheie: unicitate, cultura, natiune, valori, comunicare, limba, educatie 

 
“As we grow as unique persons, we learn to respect the uniqueness of others.” [1] 
 

Culture is not established only by the way we are brought up but also by past experiences 
and by the ability to adapt to certain surroundings and life style. Just like the Americans, we strive 
for our personal individuality, but on the other hand, we follow the same stereotypes every day. We 
have personal routines, that are done unconsciously, but as a society we reflect that pattern, standing 
out in the “crowd” of nations. When compared to another society, is gives us the possibility to see 
the unique character of the nation.  

Great Britain for example, is unique for its afternoon tea break and sense of humour. In 
Holland people depend on bicycles as the main means of transport unlike Switzerland where one 
can experience the narrow train that goes up the mountain (instead of cars).   

Therefore, each culture is unique because it relies on values passed on from generation to 
generation. Although, nowadays, we are living in the technological era, dealing with all sort of 
state-of-the-art devices and gadgets, people tend to preserve their national identity, by making use 
of traditional standards.  

When it comes to speaking about differences between cultures, people experience them 
from several points of view. Firstly, there is communication which can be produced in several ways, 
such as conversation forms, non-verbal communication, eye contact or even silence. Secondly, there 
is the invasion of private space, as in the case of Latin Americans who have this tendency of getting 
closer than normally, to the person they are talking to.  

Other features that define and separate cultures could be time, social organization, racial 
differences. There are nations that plan things by the clock, act in a traditional way, make plans for 
the future or simply react on the spot or do things when they need to be done.  

All these above-mentioned dimensions may define our culture or another, focusing on habits 
triggered by all sort of social factors. “A simple act is rarely a simple act” [Kim and Drolet, 
Conformity or Uniqueness? The Effect of Culture on Consumers’ Choice, 2003], meaning that 
people act according to their cultural background. Each culture is unique. People from different 
countries have different views of self. For example, while Americans consider that their behaviour 
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should be determined by their thoughts and feelings as distinct entities, the Asians’ feelings and 
actions should depend on others.   

Americans place emphasis on their internal attributes, trying to be independent, to express 
their uniqueness through a personal style. Asians on the other hand, follow traditions and social 
norms without pointing out to the fact that each of them has a distinctive self.  

Besides social background, habits and family environment, learning a foreign language also 
contributes to the uniqueness dimension of a nation. It broadens the awareness of other cultures 
giving one the opportunity of learning things otherwise one would have never come across. The 
more languages we study, the more we understand other people’s culture, making our minds 
stronger and more flexible at the same time. While using a foreign language, we acquire new 
experiences of the world, enabling us to make connections and draw comparisons. Persons who do 
not master foreign languages very well can also prove their cultural uniqueness by making use of 
other strategies for communication like focusing on the meaning of words, on sounds and intonation 
patterns. The best way to extend one’s knowledge is through contacts with native speakers and 
through visits in other countries.  

In India for example, the uniqueness of their culture has its roots in the religious and cultural 
plurality that co-existed so creatively. The inhabitants are as diverse as they can be. They have 
different occupations, upbringing and opinions about the world. Sometimes one wonders how these 
people can be so well knit together, having so different lifestyles at the same time. Probably the 
most powerful bond between them is their nationality and the idea of belonging to one nation, 
having a common legacy. India is unified by its diversity. The uniqueness of Indian culture is 
underlined by the multiplicity of language, music or literature. Chinese culture is also unique due to 
its ancestral worship, to its own traditions and history.   

Going further with the uniqueness debate, I decided to refer to education as well, and to its 
importance in shaping unique characters and personalities. And the best example in this respect 
would be the Montessori approach. First of all I should mention that its main goal is to develop the 
whole personality of the child. Each individual is different and should be respected for his 
uniqueness and ability to assimilate information. The Montessori classrooms are mixed, in terms of 
age, giving the children the opportunity of choosing and doing different tasks, thus becoming 
independent. Maria Montessori considered that children can learn new things by direct contact with 
the natural world. A famous Montessorian, David Khan compared the subjects taught to children in 
a Monessori environment, to the spokes of a wheel. [2]  

 They have the role of making it stronger. The wheel alone, without spokes is weak. On the 
other hand, the spokes without wheel represent just isolated sticks. Therefore, the things children 
learn are inter-related and together as a whole, contribute to the development of a unique 
personality, showing them that they have a unique talent.  

Conclusions 
Culture is defined by our past experiences which contribute to our behaviour in society and 

to the way we act and react in different situations we come across in life. Each culture is unique due 
to its principles, values, customs or traditions, handed down from father to son, from generation to 
generation. Education, on the other hand, such as the one based on the Montessori approach, may 
shape unique characters and personalities as well as develop talents and skills – contributing thus to 
the uniqueness of cultures in the world.  
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Abstract 

This work brings to the reader’s attention the exceptional case of three Romanian cousins 
with the gift of writing: Anne de Noailles, Martha Bibescu et Elena Văcărescu. 

Starting from the idea that many Romanian writers left from this culture and found the 
possibility of affirmation in the French cultural space, we try to demonstrate the existence of a 
paradigm witch includes important poets, novelists, dramatist etc.  

That intellectual force of adapting their spiritual life to a huge culture and of competing 
with the exigency of the French cultural environment gives proof of the forming possibilities of the 
Romanian culture.   

 
Key words:  paradigm, affirmation, adoptive culture, writer, forming space    
Cuvinte cheie: paradigmă, afirmare, cultură adoptivă, scriitor, spaŃiu formator 
 

În acŃiunea de a inventaria ceea ce cultura română a lăsat să îi scape, altfel spus 
personalităŃile culturale plecate din cadrul formator românesc şi afirmate pe scară mondială, primul 
aspect care poate surprinde este multitudinea acestora. Evantaiul domeniilor este de asemenea 
flatant pentru orgoliul românesc: literatură, ştiinŃă, artă etc., aproape niciun astfel de domeniu 
exigent nu trăieşte fără contribuŃia decisivă a vreunui conaŃional plecat să se confrunte valoric cu 
marile nume ale ariei sale de capacitate. 
Însă, pare-se, cultura cea mai compatibilă cu fondul românesc, cea care a îmbrăŃişat cel mai mare 
număr de scriitori români este cea franceză: Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Emil Cioran, Panait 
Istrati, Eugen Ionescu, Benjamin Fundoianu, Constantin Virgil Gheorghiu sunt doar câteva nume 
din lista extinsă a celor care au căutat uneori refugiu, alteori afirmare în patria literelor franceze.  
 Dintre cei pe care contextul vremii lor i-a împins spre o altă limbă, se face remarcată o 
tripletă unică în literatura mondială. Este vorba despre verişoarele (prin alianŃă) Ana de Noailles – 
prinŃesă Brâncoveanu, Martha Bibescu şi Elena Văcărescu. 
 Aceste trei femei, trei scriitoare, trei românce, s-au îndepărtat de expresia lingvistică 
românească, însă scriind într-una dintre cele mai frumoase limbi ale lumii, ele au promovat, 
implicit, cultura lor formatoare. 
 Se poate afirma fără îndoială că această tripletă a fost un exemplu viu de uriaş potenŃial 
creator, de fantezie inepuizabilă, de universalitate a problematicii sufleteşti şi a capacităŃii de 
expresie a trăirii. Cele trei sunt avataruri diferite ale aceluiaşi spirit profund, care transcrie valenŃele 
şi potenŃele formatoare ale culturii matrice. 
 Ana de Noailles, prinŃesă Brâncoveanu, contesă Mathieu de Noilles, născută la Paris în 1876 
şi decedată în 1933, este considerată de critica franceză drept una dintre cele mai semnificative 
reprezentante ale curentului simbolist. 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 236 

 Ana de Noilles a frecventat cea mai înaltă aristocraŃie a Parisului, fiind un simbol al 
vitalităŃii deconcertante. Prin panteismul să senzorial, ardent, prin plenitudinea şi suculenŃa trăirilor 
umane şi naturale, scriitoarea apare ca o mesageră a vieŃii însăşi. 
 Poezia ei plină de rafinament pleacă de la înŃelegerea lumii prin principiul corespondenŃelor, 
dar ceea este specific Anei de Noilles este o viziune după care nivelele existenŃei se întrepătrund şi 
se continuă unele în altele, naturalul „intrând în vis”, umanul implicându-se natural şi făcându-l să 
palpite după suflet: 
 

“Ce proaspătă mireasmă de cătină, de coajă 
Şi de polen şi sevă în jur s-a risipit; 

Copacul, plin de soare, îşi picură-a lui vrajă; 
Un har divin în parcul imens s-a-nstăpânit. 

 
Frunzişurile limpezi par creŃe, moi dantele; 

Şi iarba şi sămânŃa şi mugurul verzui, 
Cu sclipete-argintate, par verzi, mici păsărele; 

Nu-i primăvara numai, deşi nici vară nu-i!” 
(Amiază paşnică) 

 
În 1901 apare volumul Le cœur innombrable care o face celebră, urmând apoi L’ombre des 

jours (1902), Les eblouissements, Les vivants et les morts (1913), Les forces eternelles (1920), 
Poeme de l’amour (1924), L’honneur de souffrir (1927). 

Geniul său se manifestă şi în proză: La nouvelle esperance (1903), Le visage emerveille 
(1904), Le livre de ma vie(1931). 

Locul pe care l-a ocupat în literatura franceză este subliniat de onoarea pe care francezii 
voiau să i-o facă acordându-i statut de membru în Academia Franceză, şi cea pe care belgienii i-au 
făcut-o, prin acceptarea în Academia Regală a Belgiei. Ulterior, ea a fost onorată cu premiul pentru 
literatură al Academiei Franceze, recunoscută pentru caracterul său exclusivist. 

Purtând în ea somptuozitatea orientală, franŃuzoaică de cultură, bogată în pasiuni şi prietenii 
mari, Anna de Noilles şi-a reluat des afirmaŃia din poezia Offrande à la nature: 

 
„Nature au coeur profond sur qui les cieux reposent, 

Nul n'aura comme moi si chaudement aimé 
La lumière des jours et la douceur des choses, 

L'eau luisante et la terre où la vie a germé. 
 

La forêt, les étangs et les plaines fécondes 
Ont plus touché mes yeux que les regards humains, 

Je me suis appuyée à la beauté du monde 
Et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. 

 
J'ai porté vos soleils ainsi qu'une couronne 

Sur mon front plein d'orgueil et de simplicité. 
Mes jeux ont égalé les travaux de l'automne 
Et j'ai pleuré d'amour aux bras de vos étés. 

 
Je suis venue à vous sans peur et sans prudence, 
Vous donnant ma raison pour le bien et le mal, 

Ayant pour toute joie et toute connaissance 
Votre âme impétueuse aux ruses d'animal. 
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Comme une fleur ouverte où logent des abeilles 
Ma vie a répandu des parfums et des chants, 

Et mon coeur matineux est comme une corbeille 
Qui vous offre du lierre et des rameaux penchants. 

 
Soumise ainsi que l'onde où l'arbre se reflète 

J'ai connu les désirs qui brûlent dans vos soirs 
Et qui font naître au coeur des hommes et des bêtes 

La belle impatience et le divin vouloir. 
 

Je vous tiens toute vive entre mes bras, Nature, 
Ah ! faut-il que mes yeux s'emplissent d'ombre un jour 

Et que j'aille au pays sans vent et sans verdure 
Que ne visitent pas la lumière et l'amour...” 

(Offrande à la nature) 
 

Sentimentul naturii e organic, mirosurile sunt palpabile, aerul şi culorile au viaŃa lor, umbra 
e o entitate aparte. Natura e un templu în poezia Anei de Noailles, iar eul liric aduce ofrande acestei 
divinităŃi.  
 Fiorul morŃii, în cheie simbolistă, intervine însă pentru a înnora universul liric, cu precădere 
în final de text.  
 Martha Lahovary, Bibescu prin căsătoria cu George Valentin Bibescu, s-a născut la 1886 la 
Bucureşti şi a murit la 1973 la Paris. [1] Are o operă deosebit de bogată  ca autoare mărturisită, cu 
numele adevărat deasupra titlului, plus cele câteva semnate cu pseudonimul Lucile Decaux.  
Opera sa, tradusă în limbi de largă circulaŃie, cunoaşte în limba română câteva traduceri: Cele opt 
paradisuri  – Premiul Academiei Franceze; Izvor, Ńara sălciilor; Destinul Lordului Thompson; La 
bal cu Marcel Proust. „ 
 La 18 (după alŃii la 22) de ani, Martha Bibescu se lansează pe arena literară a Parisului, fiind 
puternic aplaudată. Să nu uităm: era vorba de un Paris în care şi cei mai experŃi matadori ai 
condeiului puteau fi răpuşi de coarnele taurine ale criticilor literari. Volumul intitulat Cele opt 
paradisuri este premiat de Academia Franceză. 
 Opera sa se alcătuieşte dintr-o caleidoscopică juxtapunere de genuri şi subgenuri. Romanele 
de inspiraŃie autobiografică sau istorică alternează cu notele de călătorie. Se adaugă biografii şi 
evocări ale unor personalităŃi din trecut sau contemporane, lucrări care prin eleganŃa expresiei sau 
densitatea omogenă a substanŃei stau alături de operele similare ale unui Andre Maurois sau Ştefan 
Zweig. Alte tomuri se alcătuiesc din corespondenŃa purtată cu prieteni asupra problemelor general-
umane sau limitat-personale, pe literatură sau comportament, de filozofie sau concret pragmatice.  
Paleta sa creativă cuprinde şi versuri, şi eseuri, şi texte care nu se încadrează riguros în nicio 
categorie, fiind practic mixturi subtile şi rafinate de proze, meditaŃii pe marginile unor speranŃe care 
mai pâlpâie încă în clar-obscurul resemnărilor definitive. 
 Aprecierile de care se bucură Martha Bibescu poartă semnături ale unor personalităŃi cu 
nume sonor în istoria literaturii universale: Marcel Proust, Paul Valery, Paul Claudel, Jean Cocteau, 
Anatole France, Francois Mauriac, Andre Maurois, Max Jacob şi Maxin Gorky. 
 Cititorii de pe alte meleaguri percep vibraŃia patriotică intensă a cărŃilor în care autoarea se 
referă la România. Este cunoscută scrisoarea în care Reiner Maria Rilke îi scria confratelui său 
moldovean Ion Pillat: „Cum să nu iubeşti România după ce ai citit Izvor? A fost lectura mea 
preferată de-a lungul unui an întreg şi cu siguranŃă că o voi relua întotdeauna cu aceeaşi încântare şi 
duioşie”. [2]  

Dobândirea şi păstrarea independenŃei şi suveranităŃii naŃionale, ca şi realizarea unităŃii de 
stat a tuturor românilor au reprezentat pentru Martha Bibescu idealuri sfinte. 
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 Se pune pe drept întrebarea: care Martha Bibescu – ambasadoarea sau scriitoarea – au adus 
României mai multă glorie? În favoarea ambelor părŃi ale întrebării sunt argumente. Însă volumul 
Isvor, le pays des saules este cel mai bun ambasador al sentimentului românesc pe care putea să îi 
germineze efortul unui scriitor. „Măiestria autoarei rezidă în trasarea unei anume configuraŃii 
spirituale a Ńăranului, a omului unei civilizaŃii vechi, surprins în fluxul existenŃei lui cotidiene. 
Datinile şi obiceiurile apar ca nişte coordonate fundamentale ale traiului isvorenilor, generând 
drame şi acŃionând ciclic, implacabil, asupra destinului. łara sălciilor se conduce după legi proprii, 
cu reminiscenŃe venite din timpuri străvechi.” [3] 
 Prin întreaga sa activitate, mondenă şi creatoare în acelaşi timp, Martha Bibescu se numără 
printre spiritele majestuoase care au dat României o frumoasă şi demnă aureolă peste hotare.  
 MenŃiuni despre activitatea sa apar şi în valoroasa lucrare a lui Zigu Ornea, Medalioane de 
istorie literară. Autorul face trimiteri la notaŃiile Marthei Bibescu despre regele Ferdinand şi 
destinul acestuia. [4] 
 Ultima în abordarea noastră, dar nu şi din punct de vedere valoric, poeta Elena Văcărescu, în 
acelaşi timp autoare dramatică, romancieră, eseistă şi memorialistă de limbă română şi franceză, a 
urmat studii universitare (literatură, filozofie, estetică, istorie) la Sorbona, având ca profesor pe 
Gaston Paris, Paul Janet, Gaston Boissier.  
A colaborat la publicaŃiile româneşti „Făt-Frumos”, „Revista Noastră”, „Flacăra”, „Adevărul”. Din 
1891, s-a stabilit definitiv la Paris. 
 Debutul său cu Chants d’Aurore datează din 1886, volumul primind „Prix de poesie de 
l’Academie Francaise”. Volumul este influenŃat de parnasieni, maeştri în arta poeziei. Volumele 
următoare: L’ame sereine (1896); Lueurs et flammes (1903); Le jardin pasionné (1908); La 
dormeuse eveillée (1914) sunt inspirate de realităŃile tării de obârşie şi prezintă în manieră 
romantică cu rezonanŃe simboliste, atât tema iubirii şi a naturii cât şi trecutul istoric al poporului 
român, patriotismul său ancestral, fidelitatea faŃă de obiceiurile şi tradiŃiile sale: 
 

„Iar dacă îŃi devin străină 
Şi cântecu-mi de început 
Grăirea n-a ales, divină, 
A plaiului ce m-a născut. 
Seninul dulce grai în care 

Lin, ruga, buzele-mi şoptesc, 
O, patrie, putea-vei oare 

Să-mi ierŃi păcatul meu firesc? 
Lua-vei viersul meu în seamă, 

Grea munca-mi binecuvântând, 
Cum îşi blagosloveste-o mamă 
Copiii mâine-n luptă stând ?” 

(Patriei mele) 
  

Elena Văcărescu este cunoscută şi ca autoare de romane: Amor vincit (1908); Le sortilege 
(1911); ca memorialistă Mémorial sur le mode mineur (1946); ca autoare dramatică: Stana (1904); 
Pe urmele dragostei (1905); ca autoare de povestiri, basme, eseuri, conferinŃe şi discursuri. 
 Ea a contribuit la cunoaşterea poeziei româneşti peste hotare, traducând versuri din Mihai 
Eminescu, Lucian Blaga, Octavian Goga, George Topârceanu, Ion Minulescu, Ion Vinea. 
 La 1 iulie 1937, în sala Chopin din Paris, a fost organizată o festivitate de onoare în scopul 
omagierii operei şi personalităŃii Elenei Văcărescu. Cu acest prilej, editura Plon publică placheta 
Hommage a Helene Vacaresco. 
 Volumele sale de versuri Nuits d’orient (1907); Le cobzar (1912); Dans l’or du soir (1928); 
Projections colorées (1928) celebrează în versuri tradiŃionale dragostea şi realităŃile natale. 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 239 

 Concluzii 
Aprecierea de care s-a bucurat Elena Văcărescu s-a concretizat în alegerea ei ca membru 

corespondent şi membru de onoare al Academiei Române, în 1925 şi ca membră a delegaŃiei 
române la Societatea NaŃiunilor, în 1920. 
 Cele trei figuri evocate în prezenta expunere, ipostaze creatoare integrate firesc în 
paradigma scriitorului român de expresie franceză, susŃin, pe de o parte, capacităŃile formatoare ale 
culturii române, iar pe de altă parte, permeabilitatea grandioasei culturi franceze pentru spiritul 
românesc. 
 Revenind la privirea de ansamblu care a generat demersul nostru analitic, concluzionăm că 
matricea autohtonă a format spirite unice, câteva dintre acestea chiar grandioase, ale culturii 
mondiale, propulsând spre piscurile afirmării în competiŃia dură cu mari culturi ale lumii, figuri de o 
calitate excepŃională.  
De ce, dacă ar fi să punem în discuŃie teza caracterului cultural periferic cu care am fost sancŃionaŃi, 
caractere şi competenŃe conturate în spaŃiul românesc se afirmă cu succes pe scena marilor 
competiŃii culturale universale? Răspunsul rezidă, fără îndoială, în capacităŃile formatoare ale 
spaŃilui românesc, constante de-a lungul veacurilor şi verificabile practic prin iradiaŃiile pe care le-a 
avut în cultura unamităŃii.  
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Abstract 

The Maramures subdialect, last one discovered and accepted by the experts as the fifth 
Dacoromanian subdialect, presents, in the antroponimic area, a series of phonetic particularities 
which confers it a special status compared to other dialectal areas. In our research we have used 
the linguistic material contained in four volumes of the Romanian Linguistic Atlas on regions - 
Maramures (ALRR-Mar.), collections of dialectal texts as well as our own material, collected 
through dialectal surveys. The nouns, names of people are enclosed, from the perspective of 
phonetic phenomens, in the same general lines that characterize the Maramures subdialesct and 
that enclose this last one within the northwest dialectal area of Dacoromania. 

 
Keywords: phonetical paticularities, subdialect, antroponimic area, dialectal area, phonetic 
phenomens 
Cuvinte cheie: particularităŃi fonetice, subdialect, arie antroponimică, arie dialectală, 
particularităŃi fonetice 

 
Subdialectul maramureşean, ultimul descoperit şi acceptat de către specialişti ca al cincilea 

subdialect al dacoromânei, prezintă, la nivelul antroponimelor o serie de particularităŃi fonetice, 
care îi conferă un statut aparte faŃă de celelalte arii dialectale. În cercetarea noastră ne-am folosit de 
materialul lingvistic cuprins în cele patru volume ale Atlasului lingvistic roman pe regiuni – 
Maramureş (ALRR-Mar.), de culegerile de texte dialectale, dar şi de materialele proprii, culese prin 
anchete dialectale. 

Referitor la accent, zona Maramureşului se caracterizează printr-o mare intensitate: 
"Accentuarea puternică asociindu-se de multe ori cu lungimea vocalei respective, vorbirea 
maramureşeanului (mai mult decât a maramureşencei) lasă impresia de rar şi apăsat" (Vulpe 1984, 
323).  

La nivelul accentului se constată situaŃii frecvente în care acesta se deplasează, fapt care 
apare chiar şi în numele de persoană sincopate sau nu: Şté(fan), mă˜ tod′é <Toadere> (ALRR-Mar., 
vol. I, h. 188, pct. 227). Numele proprii apar, însă, şi fără deplasarea accentului în formele 
apocopate: hă˜  il′eá <Ileano> tu il′ea <Ileano> (Folcl. muz. MM, p. 94, Vişeul de Jos); hă˜  
mărí<Mario> (ALRR-Mar., vol. I, h. 188, pct. 225, 228); mă˜  d′o <Gheorghe> (ALRR-Mar., vol. I, 
h. 188, pct. 225, 229, 240); mă˜  ilí <Ilie> (Folcl. muz. MM, p. 152, SăpânŃa); mă˜ ˜¤á <Ioane> 
(TD-Mar., Bs, p. 15/10); mă˜ mńihá <Mihai> (Folcl. muz. MM, p. 144-145, Vadul Izei; p. 143, 
Vişeul de Jos); mă˜ pé <Petre> (ALRR-Mar., vol. I, h. 188, pct. 227); mă˜ vasalí<Vasalie> (ALRR-
Mar., vol. I, h. 188, pct. 225), mă˜ vasÄ  <Vasile> (Folcl. muz. MM, p. 125, 151, Vişeul de Jos).  

łinând cont de fenomenul deplasării accentului spre finala cuvintelor în vocativ, se disting 
două arii: de nord-vest, unde nu deplasează accentul spre finală, cu centrul în pct. 227 SăpânŃa, şi o 
a doua, de sud-est, unde se înregistrează forme cu accentul deplasat pe finala cuvintelor şi cuprinde 
cele patru văi: Mara, Iza, Cosăul şi Vişeul. 

Din domeniul particularităŃilor fonetice, semnalăm următoarele: 
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1. ParticularităŃi vocalice: 
� vocala e trece la ă după consoane labiale: pă (mă˜ pă! "măi Petre") (ALRR-Mar., vol. I, 

h.188, pct.223.229); 
� vocala ă se poate diftonga la Çă în cazul numelui Petru: mă˜ pÇă (ALRR-Mar., vol. I, h. 

188, pct.229, dar se înregistrează şi varianta cu e păstrat după labiala p: mă˜  pe (ALRR-Mar., vol. I, 
h. 188, pct.227); 

� vocala i se transformă în î după consoana s (rostită dur): mă˜  vasî "Vasile" (cu apocopa 
silabei finale); 

� se înregistrează şi prezenŃa unor elemente finale asilabice, de tipul — după consoana r: 
hot'enar—  (cu omonimia singularului cu pluralul) pentru "hotenar" ca nume colectiv al locuitorilor 
din Hoteni; 

� după consoana Ń, pronunŃată "dur" diftongul ea se monoftonghează la a: săpînŃan 
[<săpînŃean], pl.săpînŃăń (ALRR-Mar., vol. I, h. 3, pct. 227); 

� diftongul ea se reduce la ă după africata č, rostită dur (după aceasta e, i > ă, î): ončăşt'eń 
"locuitor din satul Onceşti"; 

2. ParticularităŃi consonantice 
Zona Maramureşului se caracterizează prin apartenenŃa la aria cu dentalele t, d palatalizate27. 

Stadiile de palatalizare ale acestor consoane labiodentale prezintă interes prin faptul că stadiile 
finale de palatalizare se confundă cu  cele rezultate din palatalizarea oclusivelor k', g'. De exemplu, 
există o seamă de substantive care pot avea două sensuri: 

păret'e poate însemna "pereche", dar şi "perete"; und'e poate însemna "unghie", dar şi 
"unde"; t'ei înseamnă "chei" sau "tei".  

Fenomenul se petrece şi în cazul antroponimelor unde constatăm pronunŃii de tipul d'o 
"Gheorghe" (ALRR-Mar., vol. I, h. 188, pct.225.2400), unde: 

- d' provine din palatalizarea lui g': Gheorghe > d'ord'e, iar cu apocopă d'o; 
- d' provine din palatalizarea lui d + i, e: măi tod'é (ALRR-Mar., vol. I, pct. 227); 
- d' provine din palatalizarea lui v + i, e: d'işăuan "vişeuan" (ALRR-Mar., vol. I, h. 3, 

pct.238); 
� dentala t se prezintă în varianta t': budeşt'eń "budeşteni" – locuitori din Budeşti; 

crăceşt'eń "locuitor din Crăceşti" (ALRR-Mar., vol. I, h. 3, pct. 221.222); 
palatalizarea apare şi în cazul consoanelor labiale. Astfel, m se va palataliza la stadiul de 

grup consonantic mń: (măi) dumńi "Dumitre", dar întâlnim şi forme cu bilabiala păstrată intactă: 
dumi (cu apocopa). Mai frecventă este varianta cu bilabiala palatalizată la stadiul de grup 
consonantic [mń]28: mńireşt'eń <mireşteni "locuitor din DragomireşŃi" (ALRR-Mar., vol. I, h. 3, 
pct.234).  

                                                             
27 <<Fenomenul de "palatalizare" este o transformare fonetică constând în deplasarea punctului de articulare de pe o 
regiune nepalatală (labială, dentală, velară) pe regiunea palatală. El se produce în prezenŃa unei vocale prepalatale (e, i) 
şi, mai ales, a unui iot (y).>> (Caragiu MarioŃeanu 1975, 159). După Andrei Avram (2003-2004, 29): "termenul 
pa la tal izarea labiale lor  este impropriu, întrucât fenomenul denumit astfel se petrece în segmentul fonetic aflat 
după labială (consoana palatală din [ńel], de exemplu, nu este continuatoarea lui [m], ci a lui [y] din [myel]; am adăuga 
însă că putem să menŃinem termenul consacrat în lingvistica românească, cu condiŃia de a-i atribui un sens în 
concordanŃă cu natura fenomenului în discuŃie, nu sensul greşit reflectat de formule ca <<[m] (din miel) > [ń]>>". Vezi 
şi Avram 1997, 327. "Prin palatalizare se înŃelege deplasarea locului de articulare al unei consoane din orice zonă spre 
palatul dur. Această modificare se produce, în majoritatea cazurilor, sub influenŃa unui iot următor (primar sau 
secundar)" cf. DSL, s.v. palatalizare. Vezi şi Constantinescu-Dobridor 1980, 310. "Palatalizarea dentalelor t, d, l, n, r, 
urmate de vocale prepalatale (e, i) şi de iot (-y) caracterizează partea de vest şi de nord a teritoriului lingvistic 
dacoromân şi este un fenomen dialectal specific exclusiv acestui dialect (necunoscut dialectelor sud-dunărene)" 
(Caragiu MarioŃeanu 1975, 168).  
28 Palatalizarea labialei m în Maramureş se realizează, în cele mai multe cazuri, în stadiile tradiŃionale de grup 
consonantic cu păstrarea elementului labial – stadii remarcate şi de Papahagi (1925) - ceea ce ne demonstrează 
rezistenŃa acestor forme de-a lungul timpului. 
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� şi consoana lichidă l se palatalizează la stadiul l' în cazul numelui Ileana: hăi il'ea 
"Ileano" (ALRR-Mar., vol. I, h.182, pct.228), il'eano "Ileano" (TD – Bas., BA, p.320/15); 

În cazul substantivelor proprii, în graiurile maramureşene se observă două arii cu pronunŃie 
diferită: o arie la nord de Tisa, unde substantivele proprii - nume de Ńări şi localităŃi - circulă în 
formă nearticulată: ápşă d′ě j6os (TD-Bas., Pl, p. 388/5); ápşă d′ě mńíljoc (Pl –TD-Bas., p. 398/10); 
la romăní˜e  (TD-Bas., AJ, p. 353/30); slátină, ĉehí˜e, áustr˜e-ungár˜e (TD-Bas., ST, p. 
376/5/15/25); s-o dus în rusÄ˜e (TD-Bas., AJ, p. 336/20) şi una în sud, unde numele localităŃilor se 
rostesc ca în limba literară, articulate: bîrsána, ˜ápa, p²trova, rócna d′ě ĝos, rozávlea, săpÄnŃa, 
strîmtúra, (ALRR-Mar., vol. I, h. 2). ExcepŃie face SăpânŃa, unde, pe baza textelor dialectale, am 
remarcat că substantivele proprii – nume de localităŃi sunt folosite cu forma nearticulată, la fel ca la 
nordul Tisei: orád'ĕ (TD-Mar., S., p. 18/10), apşă, hútă (TD-Mar., S, p. 24/5). În schimb, la 
substantivele proprii feminine, nume de persoană, pronunŃia este unică, nearticulată29: păolíncă 
(TD-Bas., AJ, p. 342/10), ileánă (TD-Bas.: AJ, p. 362/25; ST, p. 387/5; TD-Mar., Bb, p. 7/10), 
mărí˜e (TD-Bas., AJ, p. 363/10; Pl, p. 394/10), anúŃă (TD-Bas., ST, p. 379/10). Această pronunŃie 
este răspândită şi la sudul Tisei, acolo unde nu acŃionează apocopa – numită de Papahagi (1925, 
LX) "una dintre cele mai caracteristici particularităŃi ale graiului maramureşean".  

Câteva nume de sfinŃi şi sărbători sunt atestate în forme specifice zonei:  
andrelúşa "Sf. Andrei" (TD-Mar., Bb, p. 3/10); aránĝer "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril" 

(TD-Mar., Bb, p. 26/15-20); sfÄntu d′órd′ě "Sf. Gheorghe" (TD-Bas., ST, p. 384/5)/ sînzórz "Sf. 
Gheorghe" (TD-Bas., Pl, p. 388/20)/ sînğórË (TD-Mar., G, p. 14/1)/ sînğór (TD-Mar., G, p. 9/10); 
sâmmńihà "Sf. Mihai" (TD-Bas., Pl, p. 401/10); sîmédru "Sf. Dumitru" (ALRR-Mar., vol. IV, h. 
948, pct. 222; TD-Mar., Bz, p. 13/5); sîmpt′/k′étru "Sf. Petru" (TD-Bas., Pl, p. 401/20); sînbot′ín "Sf. 
Ioan Botezătorul" (TD-Mar., Bs, p. 13/25); sîn văsî˜ "Sf. Vasile" (TD-Bas., ST, p. 385/5); sÄntă 
mărí˜e "Sf. Maria" (TD-Bas., AJ, p. 342/35); sînt˜ón "Sf. Ioan" (Folcl. muz. MM, p. 175).  

 În variantele sînzórz "Sf. Gheorghe"/ sînğórË / sînğór; sâmmńihà "Sf. Mihai"; sîmédru "Sf. 
Dumitru"; sîmpt′/k′étru "Sf. Petru"; sînbot′ín "Sf. Ioan Botezătorul"; sîn văsî˜ "Sf. Vasile"; sÄntă 
mărí˜ě "Sf. Maria"; sînt˜ón "Sf. Ioan" se păstrează termenul de origine latină în formele săm, sân < 
lat. sanctus, care a fost înlocuit în limba literară de cel de origine slavă sfânt < sl. sventŭ (cf. 
Puşcariu 1976, I: 278; Ivănescu 1980: 329). 

În concluzie, substantivele proprii, nume de persoane se încadrează,  din perspectiva 
fenomenelor fonetice, în aceleaşi linii generale care caracterizează subdialectul maramureşean şi 
care îl încadrează în aria graiurilor de nord-vest ale dacoromânei. 
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Abstract  

This paper is meant to approach poetry in translation in the light of translation criticism.  
The evaluation in this case has to be undertaken by a translation critic, that is, by a person with a 
degree of specialization in translation studies, according to some “objective criteria” that lie at the 
basis of translation criticism. The principles for evaluating literary translation, in general, and 
translated poetry in particular, raise translation standards, and, consequently, support and promote 
an increasing interest in better translations.  

The paper is divided into three sections: (a) translation criticism: an essential link between 
translation theory and its practice; (b)subjective translation judgement(s) versus objective 
translation criticism; (c)  case study: “săpânŃa în primul gând” by Laurian Stănchescu 

 
Key Words: translation criticism; evaluation principles; translation procedures; equivalence; 
adequacy; correspondence; correctness; objective evaluation. 
Cuvinte cheie: critica traducerii; principii de evaluare; procedee de traducere; echivalenŃă; 
adecvare; corespondenŃă,  corectitudine; evaluare obiectivă. 

 
As is well known,  a diachronic approach to Translation Criticism  shows the progress it has 

made until now but  as the scope of this paper is totally different, I will consider necessary to focus 
on  a few scholars deeply preoccupied by the future of translation criticism. In his well-known  
book The Science of Translation, chapter XI: Translation Criticism,Wolfram Wilss makes known 
the fact that Translation Criticism (TC) is in “ a less favorable starting position”  compared to 
“Language2 / Language1 error analysis”. What makes him come to this remark is the purpose each 
of them has: “While error analysis is focussed on classifying, describing, explaining and evaluation 
transfer pheomena on the basis of the dichotomy “wrong/correct”, it is the task of TC to make 
quality assessment of a translation as a whole as objectively as possible, thereby taking into account 
both positive and negative factors”. [1]  

Wolfram Wilss rightly underlines “the absence of a systematic, methodologically stringent 
frame of reference” , which has made TC be “until recently largely anecdotal and spontaneous 
rather than systematically reflected, relying to a large extent on presumptions which may vary 
appreciably from one translation critic to another.”(idem) On the other hand George Steiner 
complains about the literary translations which he considers mere “amateurish (…) attempts”. 
According to Steiner a ‘bad translation is :  

“…  one which is inadequate to its source-texte for reasons which can be legion and 
obvious. The translator has misconstrued the original through ignorance, haste or personal 
limitation. He lacks the mastery of his own language required for adequate representation.He has 
made a stylistic or psychological blunder in choosing his text: his own sensibility and that of the 
author whom he is translating are discordant. Where there is difficulty the bad translator elides or 
paraphrases. Where there is elevation he inflates. Where his author offends he smoothes. Ninety per 
cent, no doubt, of all translation since Babel is inadequate and will continue to be so” [2] 
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This deplorable state of affairs depicted by George Steiner in his remarkable book, After 
Babel, is the very result of the fact that in the mid-20th century there is an obvious demand for SL-
oriented translation which dominates the practice of literary translation to the detriment of a critical 
comparison of the SLT with TLT. TC is, thus, a subdiscipline of applied translation research which 
“lacks a suitable methodological frame of reference”. [3] 

 Wilss offers “the outline of a translation-critical framework” in the form of a “tentative 
matrix” that, as he states, “ …provede(s) some suggestion concerning the direction the development 
of TC might take”, and “ must be regarded as an attempt to work out a practicable methodology for 
empirical studies in a field which by its very nature intermingles descriptive and evaluative aspects 
of research.”[4] His matrix is based on syntax, semantics and pragmatics that are judged by five 
values such as: (1) wrong; (2) innapropriate; (3) undecidable cases; (4) correct; (5) appropriate.  

In his book The Theory And Practice of Translation, Chapter Eight, Testing The 
Translation, subchapter The Ultimate Basis For Judging A translation, Eugene Nida defines “a 
good translation” by contrasting a good translation with bad translations of two kinds.  

BAD 
Formal corespondence: the form (syntax and classes of words) is preserved; the meaning is 

lost or distorted. 
GOOD 
Dynamic equivalence: the form is restructured (different syntax and lexicon) to preserve the 

same meaning. 
BAD 
Paraphrase by addition, deletion, or skewing of the message [5]  
In Nida’s opinion the ultimate test of a translation must be based upon three factors:  
1) the correctness with which the receptors understand the message of the original (that is 

to say, its “faithfulness to the original”) 
2)   the ease of comprehension, and 
3) the involvement a person experiences as the result of the adequacy of the form of the 

translation. [6] 
Peter Newmark, too, approaches Translation Criticism in his book, A Textbook of 

Translation, Chapter 17 in a detailed way. To him Translation Criticism “is an essential component 
in a translation course” He motivates his statement in the following way:” 

firstly, because it painlessly improves your competence as a translator; secondly, because it 
expands your knowledge and understanding of your own and the foreign language, as well as 
perhaps of the topic; thirdly, because, in presenting you with options, it will help you to sort out 
your ideas about translation. As an academic discipline, translation criticism ought to be the 
keystone of any course in comparative literature, or literature in translation, and a component of any 
professional translation course with the appropriate text-types (e.g., legal, engineering etc.) as an 
exercise for criticism and discussion. [7] 

Katharina Reiss, too,  pays her entire attention to translation criticism by focusing on its 
potentials and limits.          

a) Translation Criticism: An Essential Link Between Translation Theory and Its Practice 
Lawrence Venuti defines translation theory as ‘the formulation of concepts designed to 

illuminate and to improve the practice of translation”[8] According to Bassnett-McGuire the 
purpose of translation theory is “to reach an understanding of the processes undertaken in the act of 
translation and, not, as is so commonly misunderstood, to provide a set of norms for effecting the 
perfect translation.”[9] She does advise translators to adopt a “descriptive” rather than a 
“prescriptive” approach when investigating the translation process, which means that the 
translator’s attention should be focused on the process that creates the translation, that is on ‘the 
objective specification of the steps and stages through which the translator works as the source text 
in the original language is transformed into the target text, rather than on the translation itself“, 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 246 

making subjective and arbitrary judgements on the extent to which one translation is ‘better’ than 
another and insisting that ‘goodness’ resides in the faithful adherence to an imposed set of 
commandments”.[10] So at the core of translation theory lie its objectives and methods of 
translation. In her book Theories and Practice of Translation Rodica Dimitriu brings to the fore the 
‘main issues’ that have been approached within the framework of translation theory “structured as a 
series of dichotomies such as ‘possibilities/impossibilities of translating; faithful/unfaithful 
translations; literal/free translations; sourse language (and culture)/target language (and culture) 
oriented translations. As a matter of fact, all the dichotomies above are usually referred to as ‘ways 
of translating’ and ‘could thus be regarded as methodological classifications of translations.”[11] 

Louis Kelly considers that “a ‘complete’ theory of translation ‘has three components: 
specification of function and goal; description and analysis of operations, and critical comment on 
relationships between goal and operations” [12]  

 As Peter Newmark remarks “ up to the beginning of the nineteeth century, many writers 
favoured some kind of ‘free’ translation: the spirit, not the letter, the sense not the words, the 
message rather than the form: the matter not the manner. (…) Then at the turn of the nineteenth 
century, when the study of cultural anthropology suggested that the linguistic barriers were 
insuperable and that language was entirely the product of culture, the view that translation was 
impossible gained some currency, and with that, it must be as literal as possible” [13]. The 
translator, under the pressure of the ‘dynamics of translation’ that is both  explained and charted by 
Peter Newmark, chooses the appropriate translation method of those that exist: word-for-word 
translation (or interlinear translation); literal translation; faithful translation; semantic translation; 
adaptation; free translation, idiomatic translation, communicative translation. In their famour book, 
Comparative Stylistics of French and English (A methodology for translation) Jean-Paul Vinay and 
Jean Darbelnet state that “(g)enerally speaking, translators can choose from two methods of 
translating, namely direct, or literal translation and oblique translation.” [14] The reason of the two 
kinds of translation is set forth by the two scholars on the basis of two essential elements generated 
by the two languages involved in translation process: “ In some translation tasks it may be possible 
to transpose the source language message element by element into the target language because it is 
based on either (i) parallel categories, in which case we can speak of structural parallelism, or (ii) 
on parallel concepts, which are the result of metalinguistic parallelism. But translators may also 
notice gaps, or ‘lacunae’, in the TL which must be filled by corresponding elements, so that the 
overall impression is the same for the two messages. It may, however, also happen that, because of 
structural or metalinguistic differences, certain stylistic effects cannot be transposed into the TL 
without upsetting the syntactic order, or even the lexis. In this case it is understood that more 
complex methods have to be used (…); these procedures are called oblique translation methods. “ 
[15] There are, therefore, three direct procedures and four oblique ones as shown below: 

Direct procedures: borrowing, calque and literal translation 
Indirect procedures: transposition, modulation, equivalence, adaptation. 
b) Subjective Translation Judgement(s) vs. Objective Translation Criticism 
Though ‘uncertainty’ and ‘subjectivity’ exists to some extent in any judgement about a 

translation, it cannot deny objective criteria for the evaluation of the translation. Usually translators, 
reviewers that do not even ”take the time and effort to compare a translation with its original 
language version, even they are familiar with the language” [16] continue to assess translations, 
which does not do any good to the quality of translations. Here is what Katharina Reiss thinks about  
the issue mentioned above:” 

(T)ranslation criticism is possible only by persons who are familiar with both the target and 
sourse language, and is accordingly in a position to compare the translation directly with its 
original. In brief, translation criticism requires a comparison of the target and sourse texts.Setting 
the translation beside the original and comparing the two together is not enough without ‘existing 
any objective points of reference or guidelines for evaluatinga work of translation. Every translation 
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project is a balancing process achieved by constructing a target text under the constant restraint of a 
source text. While trying to find the closest equivalents in the target language, the translator must 
always have one eye on the source text in order to confirm the adequacy of the equivalents [17] The 
specific individual translation, the result of the process, should be evaluated by objective and 
relevant criteria. Only then is it possible for the more or less spontaneous practice of translation 
criticism to meet the benchmark of an objective translation critique. Objectivity (when refers to 
objective translation criticism) means to be verifiable as in contrast to arbitrary and inadequate. This 
means that every criticism of a translation, whether positive or negative , must be defined 
explicitely and be verified by examples. The critic should also make allowance for other subjective 
options. In a negative criticism the critic should try to ascertain what led the translator to make the 
(alleged) error. On the other hand this process opens an opportunity for examining the background 
of the passage, of placing it in a broader context, and determining possible causes of the error, 
whether these may be carelessness or a typographical oversight in the source or target language, 
inexperience in the idiom or technical terminology of a field, inadequate sensitivity to matters of 
style in the target language, insufficiently familiarity with the medium, (radio, televison, theatre), 
etc.which would affect the seriousness of the misjudgement in the light of the entire context. (…) In 
regard to constructive translation criticism there is the challenge of offering counterproposals for 
rejecting solutions. A comparison with the original offers the critic’s reader an opportunity of 
choosing between different equivalents.” [18]   

Katharina Reiss advises the critic to keep attention centered on the fact that the kind of text 
he works with influences the use of appropriate translation standards. The same thing happens to the 
translator: the type of text influences the translator’s choice of a proper translation method. Another 
aspect that is worth paying attention to is the true understanding and interpretation of the semantics, 
lexical, grammatical and stylistical elements of a text in order to preserve the meaning of the 
original in the target language. The critic, therefore, opines Reiss, “must examine the translation 
with regard to each of these linguistic elements, the semantic elements for equivalence, the lexical 
elements for adequacy, the grammatical elements for correctness, and the stylistic elements for 
correspondence. (…) In content-focused texts verbal semantics (the lexical element) and syntactical 
semantics (the grammatical element) assume priority, whicle in form-and appeal focused texts the 
phonetic, syntactic  and lexical elements are especially important” [19]       

(c)  :  case study 
What follows is meant to show what the evaluation of a translated poem looks like in the 

light of translation criticism featured by scholar Katharina Reiss. Translating poetry is ‘the most 
personal and concentrated’ literary form where ‘the word is the first unit of meaning’ and ‘the line, 
the second one’. Unlike the other types of text poetry translation implies many more other aspects 
that depend on  ‘poetic form’ such as ‘the rhyming scheme’, figurative meaning’, ‘concrate images’ 
various techniques of ‘sound-effect’. As Peter Newmark states, ‘A successfully translated poem is 
always another poem.’ [20] There is a large variety of possibilities a translator has to translate a 
poem. His choice depends on ‘the values of the particular poem’ as well as on the translator’s 
theory of poetry---though there is no such a thing as ‘general theory of poetic translation’. As to the 
‘various methods’, also called ‘strategies’ by André Lefevere, which stand, after all, for a ‘set of 
methodological criteria to follow, (…) focusing on some elements at the expense of others and from 
this failure to consider the poem an organic structure comes a translation that is demonstrably 
unbalanced’ [21] the translator has to become aware of  one essenting thing: the central concern of 
translation theory is to determine an approapiate method of translation’ [22] , which means that it is 
the translator’s personal choise to make the appropriate choice. What he has to pay attention to , no 
matter what his translation method may be, are the three basic translation processes formulated by 
Paul Newmark: the interpretation and analysis of the SL text; the translation procedures, which may 
be direct, or on the basis of SL and TG corresponding syntactic structures, or through an underlying 
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logical ‘interlanguage’;the reformulation of the text in relation to the writer’s intention, the readers’ 
expectation, the appropriate norms of the TL, etc.   

Maybe it is interesting to mention how the deeply romantic nature of poetry influences the 
‘phases of the translation process. As Ranka Kuic underlines, “The author of the original lyric had 
to undergo two phases before he composed his poem: the preparatory phase (that is, the phase filled 
with feelings and thoughts that brought him to the moment of inspiration), and  the creative phase 
(that is, a longer or shorter phase in which, after having experienced inspiration, he created his 
poem). It would seem to me, however, that a true translator of poetry who undertakes the extremely 
serious task of transferring a great lyric poem from a foreign climate into that of his his own tongue 
should pass through not two but four phases if he is to carry out his responsibility as thoroughly and 
as successfully as possible. These four phases can be termed:the preparatory or research phase,  the 
phase of identification or the actor’s phase,  the doubly creative phase, and the final or critical 
phase.”[23] During the first phase the translator tries ‘to clarify the feelings and thoughts of the poet 
that preceded and occasioned the writing of the poemin doing that the translator resorts to a very 
careful research into the life of the poet iquestionDuring the second phase he comes to identify 
himself with the poet-creator of the original, whose feelings and thoughts have been his own; during 
the third phase, which is double creative because it is both creative and recreative, the translator 
makes the original poem become an intrinsic part of his poetic personality, which makes the 
translation be ‘a new poetic work, and therfore creative. Durind the final phase, that is the critical 
one in the process of translatying lyrial poetry, the translator will follow, as Ranka Kuic says, “the 
law of the three kinds of faithfulness”, that is his translation will be true (a) to the meaning of the 
original, (b) to the music of the original, and (c) to the spirit of his mother tongue.”[24]  

The volume of short poems Moartea nu trece de lumea cealaltă whose autor is Laurian 
Stănchescu is religious and ”as Father P.S.Lucian states,”( is) marked by the sign of the same quest: 
finding The Altmighty through his verse”; it is also ” a thoughtful meditation over death as passing 
into eternity”.[25] SăpânŃa is a permanent presence in the poet’s mind. SăpânŃa comes back to the 
poet’s mind thirty-five times in this volume, in the form of short poems that are 35 in number, 
entitled ‘thoughts’. Maybe this is the reason why the first element opening the title  is‘SăpânŃa’. For 
a better understanding of the graphic and the message of the book I consider it necessary to 
introduce two cultural notes on the village of SăpânŃa, Maramureş County,  and its unique pearl 
famous all over the world. 

NOTE 1.  
The Merry Cemetery (Romanian: Cimitirul Vesel) is a cemetery in the village of Sãpânta, 

Maramures county, Romania, that is famous for its colourful tombstones with the native paintings 
that represent scenes from the life of the buried persons and even poetry in which those persons are 
described. 

The unusual feature of this cemetery is that it grows apart from most of the European 
cultures, that consider death something solemn. Sometimes this is put in connection with the Dacian 
culture, whose philosophy was based on the immortality of the soul and the belief that somebody's 
death was a joyful moment, as that person was getting to a better life. 

The cemetery has its origin in some crosses sculpted by Ioan Stan Patras ,born 1908 - died 
1977,his own grave will be seen here ,made by himself before dying. In 1935, Patras sculpted the 
first epitaph and since the 1960s, the whole cemetery was populated with over 800 such crosses, 
sculpted from oak wood, and it became an open-air museum and a tourist attraction.His work will 
be continued by one of his learners,by Dumitru Pop,restaurating now old and creating new 
tombstones.  

text: partly from Wikipedia Lexikon,the free lexikon [26] 
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NOTE 2 
The Merry Cemetery (Romanian: Cimitirul Vesel) is a cemetery in the village of SăpânŃa, 

Maramureş county, Romania. It is famous for its colourful tombstones with naïve paintings 
describing, in an original and poetic manner, the persons that are buried there as well as scenes 
from their lives. The Merry Cemetery became an open-air museum and a national tourist attraction. 

The unusual feature of this cemetery is that it diverges from the prevalent belief, culturally 
shared within European societies – a belief that views death as something indelibly solemn. 
Connections with the local Dacian culture have been made, a culture whose philosophical tenets 
presumably vouched for the immortality of the soul and the belief that death was a moment filled 
with joy and anticipation for a better life (see also Zalmoxianism). [27]  

“Death”, says Father Lucian, the Bishop of Caransebeş, “is a road to resurrection, or, in 
other words, “ / în fiecare/ om/care a murit/Dumnezeu/pune/un semn viu/ pe care /nici moartea /nu 
îl cunoaşte/ translated in the book  “in every man who died, God marks a living sign not even death 
finds out”(-săpânŃa în al douăzeci şi doilea gând/ săpânŃa within a twenty second thought)/ [28]. I 
think the translation into English of the ‘Word of Teaching and Wisdom’ has been done by Father 
Lucian, too,   because the lines of the poem included in this section are different from the version 
signed  by translator Mihai Vieru that reads: within each/man/gone/ the Lord/a living sign /he 
marks/that/neither death/can see or comprehend” [29] In the final section of the book, entitled For 
time, time does not exist. SăpânŃa does! Laurian Stănchescu lets us know about the feelings he 
experienced while at SăpânŃa: “Suddenly I had the terrible feeling of passing away from life into 
death. On the spot. It is as if you stood before a mirror and do not know what or who it reflects or 
turns into being. (…) I paused before several places. So did Adam Puslojic. We neary stopped 
before all of them. And we did find what lacks us, the living; the wisdom of death. In the Cemetery 
Not So Cheerful in SăpânŃa I saw how death gazes at life as we do at our dreams, as our dreams 
gaze through at us and beyond us or them, until the void inside our being dilates beyond the void of 
the eternity and even beyond things which are not. We did not find either our tombs or crosses. We 
either had failed our lives or our deaths. We did speak loud a poem on the cross or cry out for 
Nichita Stănescu. Within this SăpânŃa world, me and Adam Puslojic were a mere fiction of an 
inexistent thought. When we left there I realized all was but an imaginative extension of our death 
but definitely not its living sense.”[30] Once known the context of this literary work supported by 
questions such as ‘what’, ‘where’ and ‘to whom’, which gives ‘shape to the translator/reader’s 
thoughts, register comes to give colour to the language he is to make use of in order to stick to the 
meaning(s) so as they were intended by the author. The translator is, thus, prepared, to explore and 
interpret all that lies beyond the surface meaning, that is all those features of language characteristic 
of the author’s idiom (that form of expression peculiar to the language of a person: tone, innuendo, 
implication, hidden reference, irony, metaphor, imagery). Aware or unaware of this essential detail 
the critic/translator has to keep in mind ‘the general principles of translation’ that are based on  

- meaning (‘the translation should reflect accurately the meaning of the original text’);  
- form (the ordering of words and ideas in translation should match the original as closely as 

possible’ if the translator does not come upon ‘differences in language structure that often require 
changes in the form and order of words’); 

- register (‘languages often differ greatly in their levels of formality in a given context’); 
- source language influence (‘an ever source of criticsms of translation’ because of the 

strong influence of mother tongue on ‘the translator’s thoughts and choice of words’ that are ‘too 
strongly moulded by the original text’);  

- style and clarity (‘the translator should not change the style of the original’); 
-  idiom (the golden rule:‘if the idiom does not work in the target language do not force it 

into translation’) [31] 
It is well-known that languages do not have identical and symmetrical vocabularies and the 

syntactical rules of languages do not correspond exactly. This is why puns, wordplay, etc. cannot be 
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rendered in exactly the same way in target languages. Like the translator the critic is equipped with 
what means ‘overall tone’, ‘free’ vs. ’literal renderings, and also ‘metre’, ‘form’‘’, ‘rhyme’, ‘ 
diction’ ‘’. It is known that the translator should be always ‘alert to language’ because ‘every word 
has its own properties’, and because, adds Stephen Fry,  “ there is the obvious distinction in 
meaning between a word’s denotation and its connotation: (f)or example, odour, fragrance, aroma, 
scent, perfume, pong, reek, stink, stench, whiff, nose and bouquet all denote smell, but they by no 
means connote that meaning in the same way.” [32] He also insists on ‘their physical qualities (that) 
are as important to a poet as their meaning—their weight, density, euphony, quantity, texture and 
appearance on the page.Their odour, in fact.”[33]. The translator has to be alert to the flexibility of 
the language, the numberless styles, modes, jargons and slangs he recourses to in his translation 
work. Another important thing Cay insists on is ‘the lack of symmetry (that) applies to rhyme:“ 
Shakespeare, for instance, wrote his drama in blank verse which is the natural rhythm of English. In 
Germany and in the Scandinavian countries, Shakespeare translations are traditionally rendered in 
blank verse, although this is not at all the natural rhythm in these languages. The French previously 
used alexandrines with six feet which is the French traditional pattern in drama (Racine, Corneille), 
but now prefer to render Shakespeare in prose. As can be seen, “literary translation is strongly tied 
up with culture.” [34] 

Before evaluating  the first translated poem that opens up Laurian Stănchescu’s volume, I 
consider it necessary to comment on the way in which the title of the volume, Moartea nu trece de 
lumea cealaltă, has been translated. In translation the title is  Death fails to pass the world beyond. I 
think the translator’s choice has distorted, to a certain extent, the meaning of the original.  Instead I 
would suggest Death fails to pass beyond the other world. The first poem of the volume is ”săpânŃa 
în primul gând” translated ”săpânŃa within a first thought”. As can be seen, the title of this opening 
poem in translation records a little change: ’a’, the indefinite article,  is put in the place of the 
definite article’the’. The translator seems to have operated  this replacement in order to announce 
the great number of thoughts that is to be displayed. I also believe that the preposition ’within’, 
which is ’more formal’than ’in’ or ’inside’ has been  used to emphasize the idea of ’being inside’.                                                                                                                                                                                                          
Here is the first poem: 

 
SăpânŃa în primul gând       
                   
 

prin cimitirul 
nu prea vesel 
apele trec 
 

oasele mele 
tot mai însetate 
s-au ridicat pe cruce 
 

eu stau şi râd 
ca un miel 
fără rai 
 

vai mie 
vai mie 
 

mi s-a terminat moartea imediat 
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Here is, now,  the poem in translation:  
 
SăpânŃa within a first thought 
 
through the not 
so cheerful cemetery 
the waters split  
 
my ever growing 
thirsty bones 
rose up against the cross 
 
I stand and laugh 
a lamb in a want 
of heaven 
 
woe unto me 
woe unto me 
 
my breath turns soon short of me 
 
In considering the semantic component, which is a critical factor in preserving the content 

and meaning of the original text, we determine the semantic equivalence of the linguistic context; 
it is worth mentioning that attention has to be paid to  ”what the author has intended by what has 
been said, that is, „what has been intended by the expression in the statement having been 
translated”. 

The analysis shows that semantically  the translation above, which is ’an autonomous entity 
in the target language’, adequately renders the meaning of the original. 

If  full equivalence with the source text is the criterion according to which the semantic 
components of the target text are to be judged, the standard for the lexical components is 
adequacy. In other words, it has to be determined whether the components of the original text have 
been adequately carried over to the target language on the lexical level, that is  whether the 
translator has demostrated competence in dealing with the lexic.  

Lexically, the result of the analysis shows that the translation  is  functional.   
The evaluation of translation with regard to the grammatical components of a sourse text 

must be governed by the criterion of correctness in two respects: morphology and syntax ( due to 
the great differences existing between the grammatical systems of the two languages: Romanian 
and English) 

Grammatically, the translation of the poem above  is also functional  
In the realm of stylistics it is decided whether the text in the target language exhibits 

complete correspondence (whether the differences between the language levels in the two 
languages are actually comparable; whether the translation takes into account the stylistic 
components of the source text with regard to standard, individual, or contemporary usage, and 
whether, in particular, stylistic aspects of the author’s creative expressions deviate from normal 
language usage)  

Stylistically, the translation is quite different  from the original:  
- it lacks the fluent movement of the original lines;  
e.g. ” apele trec/ prin cimitirul/nu prea vesel/” in translation ” through the not/so    cheerful 

cemetery/the waters split/” 
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- the comparison in the lines ” eu stau şi râd/ca un miel/fără rai” translated ”I stand and 
laugh/ a lamb in a want/ of heaven” has been turned into a metaphor; 

- the line in the fourth stanza that has been used twice, ”vai mie/vai mie”, in translation 
”woe unto me /woe unto me” seems to be far-fetched because of its archaic construction  not 
intended by the poet 

- it lacks the simplicity and naturalness of the original.  
   
The version below is meant to offer a new mirror image of the original        
 
SăpânŃa in the first thought  
 
the waters pass 
through the cemetery 
not too merry 
 
my bones 
 more and more  thirsty 
have risen up to rest against  the cross 
 
I stand and laugh 
like a lamb 
without heaven 
 
poor of me 
poor of me 
 
my death is coming to an end at once 
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Abstract 

This article proposes a way through which the scientometric analysis of ISI publications for 
a certain institution is made by using data obtained from inquerying and filtering information from 
“The Web of Knowledge” platform. 

The study is conducted on the „Vasile Goldis” Western University of Arad, analyzing ISI 
publications from 2005-2010. The paper was prepared on the occasion of the 20th scientific events 
held in Arad,  between 13 to 16 May 2010. 
 
Keywords: scientometric analysis,”ISI” publications, Web of Science, h-index  
Cuvinte cheie: analiză scientometrică, publicaŃii „ISI”, reŃea de ştiinŃă, h-index 

 
Introducere 
Utilizarea începând din  2005 a criteriului privind numărul publicaŃiilor “ISI” în evaluarea 

cercetării ştiinŃifice, dar şi în promovarea didactică în învăŃământul superior, a orientat publicaŃiile 
din România, atât către revistele cotate ISI, cât şi spre conferinŃele indexate ISI. Universitatea de 
Vest “Vasile Goldis”  (UVVG) din Arad se regăseşte, prin publicaŃiile elaborate, alături de cele mai 
importante instituŃii de cercetare, în baza ISI.   

Metoda de analiză 
Pentru obŃinerea elementelor scientometrice care determină vizibilitatea UVVG în baza ISI 

a fost folosită platforma informatică “ISI-Web of Knowledge”, la adresa de internet: 
www.isiknowledge.com. 

Din bara de tag-uri a fost selectată baza de date “Web of Science” ce este formată din trei 
indexuri corespunzatoare revistelor cotate ISI şi din doua indexuri corespunzatoare conferinŃelor 
indexate ISI. 

Din interfaŃa de căutare a bazei “Web of Science” au fost selectate câmpurile “address” şi 
“year published” şi completate cu “Goldis”, respectiv “2005-2010”. 

Pentru defalcarea analizei pe tipuri de lucrări ştiinŃifice, pe reviste sau pe conferinte, pe anii 
din intervalul 2005-2010 au fost folosite filtrele “document types”, “source titles” si “publication 
years”. 

În urma fiecarei rafinări au fost întocmite tabele şi calculate ponderi sau evoluŃii procentuale 
ce au stat la baza concluziilor formulate.  

Rezultate şi discuŃii 
În perioada 2005-2010 (aprilie), UVVG se regăseşte în baza Web of Science  cu un număr 

de 59 de publicaŃii ISI. 
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Portofoliul publicaŃiilor ISI ale UVVG este format din urmatoarele tipuri (“document 
types”) de lucrari ştiinŃifice, aşa cum reiese din clasificarea prezentă în baza Web of Science: 

- “meeting abstract” -24  
-  “article” -20; 
- “proceedings paper” -13; 
- “book review” -2. 
Lucrările au fost publicate astfel: 
- 49 in reviste cotate ISI   (“meeting abstract” -24, “article” -20, “proceedings paper” -3,  
“book review” -2). 
- 10 in volumele de lucrari ale conferintelor indexate ISI (“proceedings paper” -10). 
În cazul selectării în Web of Science doar a zonei de conferinŃe indexate ISI se obŃin 32 de 

lucrări ştiinŃifice, (“meeting abstract” -19 si “proceedings paper” -13), dar 22 (“meeting abstract” -
19 si “proceedings paper” -3) au fost publicate în cadrul numerelor speciale ale unor reviste cotate 
ISI dedicate conferinŃelor respective şi sunt numărate în cadrul celor 49 de lucrări publicate în 
reviste cotate ISI.  

Prezentăm în tabelul 1. numărul lucrărilor publicate în reviste cotate ISI, atât româneşti, cât 
şi internaŃionale. 

 

Tabel 1. 
Nr. 

Crt. 
TITLU REVISTA 

Nr. 
publicaŃii 

Pondere 

1 ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS (ROM) 5 10.20% 
2 ALLERGY 4 8.16% 

3 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT 
JOURNAL (ROM) 4 8.16% 

4 EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 4 8.16% 
5 EUROPEAN PSYCHIATRY 4 8.16% 
6 REVISTA DE CHIMIE (ROM) 4 8.16% 

7 
JOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES 
(ROM) 3 6.12% 

8 AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 2 4.08% 
9 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2 4.08% 
10 BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 1 2.04% 
11 CYTOMETRY PART A 1 2.04% 
12 CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY 1 2.04% 
13 EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 1 2.04% 
14 EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY (ROM) 1 2.04% 
15 FARMACIA (ROM) 1 2.04% 
16 FEBS JOURNAL 1 2.04% 
17 JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1 2.04% 

18 
JOURNAL OF COGNITIVE AND BEHAVIORAL 
PSYCHOTHERAPIES (ROM) 1 2.04% 

19 JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 1 2.04% 
20 JOURNAL OF NEUROLOGY 1 2.04% 

21 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF 
DERMATOLOGY 1 2.04% 

22 JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 1 2.04% 
23 METALURGIA INTERNATIONAL (ROM) 1 2.04% 
24 MISKOLC MATHEMATICAL NOTES 1 2.04% 
25 OXIDATION COMMUNICATIONS 1 2.04% 
26 TOXICOLOGY LETTERS 1 2.04% 
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EvoluŃia numărului de publicaŃii ISI ale UVVG, în timp şi pe diversele tipuri de lucrări 
ştiinŃifice este prezentată în tabelul 2. 

 

Tabel 2. 
 

Document types\an 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 

(aprilie) 
Article   1 8 7 4 

Proceedings paper   2 5 5 1 

Meeting abstract 2 1 2 8 11  

Book review   1  1  

Total lucrări ISI 2 1 6 21 24 5 

 
 
Concluzii 
Se observă o creştere semnificativă a numărului de publicaŃii ISI la nivelul anului 2008, 

aceasta se poate pune pe seama lansării programului PNII având în componenŃă şi un proiect de 
premiere a publicaŃiilor ISI (article, proceedings paper, review) apărute în reviste cotate ISI. 

La nivelul anului 2010, dupa încheierea primului trimestru, dar nu şi după finalizarea 
indexărilor tuturor revistelor apărute în această perioadă, constatăm atingerea unui prag de 20% din 
nivelul anului 2009 pe general, dar, la nivelul “article” s-a depăşit deja pragul de 50%.  

Observăm o creştere constantă a numărului de lucrări tip  “meeting abstract” publicate în 
reviste cotate ISI în condiŃiile în care acest tip de lucrări nu este luat in calcul la diverse evaluări ale 
activităŃii de cercetare, în cadrul unor indicatori privind publicarea în reviste cotate ISI. Ele se pot 
raporta doar ca lucrări prezentate în cadrul unor conferinŃe indexate ISI, acolo unde este cazul, aşa 
cum se întamplă în 19 din cele 24 de rezumate din perioada analizată. 

De remarcat paleta variată a revistelor unde se regăsesc publicaŃiile UVVG, aceasta 
numărând 26 de titluri din care doar 8 (31%) reprezintă reviste din Romania, dar  care acoperă 20 
(41%) de  lucrări ştiinŃifice. de unde rezultă orientarea către reviste din străinătate a publicaŃiilor ISI 
ale UVVG. 

Din punctul de vedere al celui mai important indicator scientometric, numărul de citări, din 
cele 49 de lucrări ştiinŃifice ISI ale UVVG, 6 (12%) dintre ele au fost citate în reviste cotate ISI. 
Numărul total de citări regasit a fost de 9, iar indicele HIRSCH asociat UVVG, considerând 
universitatea ca un singur autor, valoarea 2. La acest capitol se înregistrează cel mai scăzut indicator 
analizat, de unde,pentru autorii din UVVG, următorul pas în vederea creşterii vizibilităŃii trebuie 
făcut prin publicarea de articole cât mai bune calitativ, dar şi orientarea către reviste cu factor de 
impact cât mai mare. 

Orientarea in continuare a publicatiilor UVVG catre revistele cotate ISI sau conferinte 
indexate ISI va ridica gradul de vizibilitate ISI si  implicit in clasamente tip webometrics. Trebuie 
remarcata si apreciata poztia UVVG intr-un astfel de clasament, locul 8 in Romania. Atasam, mai 
jos, o captura de ecran din care  rezulta performanta UVVG. 
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Abstract 

The paper synthetically deals with Prof. Dr. Alexandru Obregia’s personality and work, 
followed by his foundation: Central Hospital of Mental and Nervous Diseases. The authors present 
all the periods to bring into life this hospital: stages of juridic-legislative statement (1892-1906), 
substantiation and prognosis (1893-1906), housing project-architecture (1905-1907), and of 
building and equipment (1907-1923), as well as its inaugural and management (1923-1930), and 
finish with conclusions about this outstanding achievement. 

Al. Obregia’s foundation - historical reality (de facto) is in contrast with by rights Gh. 
Marinescu’s inadvertence, namely anachronism of eponymous confusion and failure for 75 years of 
Al. Obregia’s inheritance - intention (1923-1951) and injustice (1951-1998) periods. 

By rights carrying out of Al. Obregia’s restitution was realized in a 3 years period (1995-
1998), by a programme-strategy of officialization and institutionalization. Restitution of Al. 
Obregia’s inheritance represents a pattern of applied and comparative history,  patrimony, culture 
and civilization.  

 
Rezumat 

Lucrarea descrie în sinteză personalitatea şi opera Prof. Dr. Alexandru Obregia, urmată de 
ctitoria sa: Spitalul Central de Boli Mintale şi Nervoase. Autorii prezintă toate perioadele care au 
condus la înfiinŃarea şi funcŃionarea acestui spital: etapele juridică-legislativă (1892-1906), de 
fundamentare şi prognoză (1893-1906), de proiectare-arhitectură (1905-1907), de construcŃie şi 
dotare (1907-1923), precum şi inaugurarea şi conducerea spitalului (1923-1930) şi concluzii 
privind remarcabila realizare. 

Ctitoria Al. Obregia - realitatea istorică (de fapt) este în opoziŃie cu Gh. Marinescu -
inadvertenŃa de drept, anacronismul confuziei eponimice şi eşecul de 75 ani al restituŃiei Al. 
Obregia - perioadele intenŃiilor (1923-1951) şi nedreptăŃii (1951-1998). 

Înfăptuirea restituŃiei de drept Al. Obregia s-a realizat în 3 ani (1995-1998), urmând un 
program-strategie de oficializare şi instituŃionalizare. RestituŃia moştenirii Al. Obregia reprezintă 
un model de istorie aplicată şi comparată, patrimoniu, cultură şi civilizaŃie.   

 
Key words: Prof. Dr. Alexandru Obregia’s foundation - Central Hospital of Mental and Nervous 
Diseases; restitution failure (1923-1998) - periods of intentions (1923-1951) and injustice (1951-
1998); restitution carring out (1995-1998); model of history, inheritance restitution, culture and 
civilization.  
Cuvinte cheie: ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia - Spitalul Central de Boli Mintale şi 
Nervoase; eşecul restituŃiei (1923-1998) - perioadele de intenŃii (1923-1951) şi nedreptate (1951-
1998); înfăptuirea restituŃiei (1995-1998); model de istorie, restitutie de patrimoniu, cultură şi 
civilizaŃie.   
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���� Personalitatea şi opera Prof. Dr. Al. Obregia - sinteză 
Alexandru Obregia s-a născut la Iaşi în 20 iulie 1860 şi a murit în 24 iulie 1937 la Bucureşti. 

Este întemeietorul (de fapt şi de drept) al Spitalului Central de Boli Nervoase şi Psihice din 
Bucureşti, care din 1998, prin restituŃia făcută şi-a dobândit - după 75 ani de existenŃă continuă - 
eponimul de drept: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. 

În 1888, la numai 28 de ani, îşi susŃine Teza de doctorat în medicină la Facultatea de 
Medicină din Bucureşti, în perioada 1888-1891 se specializează în psihiatrie şi neurologie la Berlin 
şi Paris, din 1893 devine medic primar psihiatru la Ospiciul „MărcuŃa”, iar din 1905 directorul 
Ospiciului. În 1908, introduce, aplică şi publică - primul în lume - în practica medico-chirurgicală 
puncŃia suboccipitală, în 1909 devine - prin concurs - profesor de psihiatrie la Facultatea de 
Medicină din Bucureşti (până în 1934), iar în 1922 este ales Preşedinte al SocietăŃii Române de 
Psihiatrie (1). 

 

 
 

Prof. Dr. Alexandru Obregia 
(1860 - 1937) 

 
Este personalitatea care impune incontestabil psihiatria românească la standarde europene şi 

internaŃionale. Figură luminoasă şi profesionist desăvârşit, îşi aduce o contribuŃie de marcă, 
acoperind productiv şi unitar toate sectoarele psihiatriei: medical, ştiinŃific, universitar, instituŃional-
administrativ şi legislativ. Contemporanii îl considerau o enciclopedie vie. Valoroasele sale studii, 
metode şi lucrări profund originale şi novatoare, inclusiv premiere în domeniu (în ceea ce astăzi 
definim ca neuroştiinŃe, sănătate mintală, sănătate publică) în neuropatologie, neurologie, 
psihiatrie biologică, psihiatrie, profilaxie, organizare sanitară, prezentate la congrese/expoziŃii 
internaŃionale şi publicate în revistele de prestigiu din Germania şi FranŃa au fost elogiate de 
savanŃii vremii, iar contribuŃiile sale de excelenŃă au fost incluse şi citate în tratatele de referinŃă ale 
timpului (1, 2).  

Prof. dr. Al. Obregia râmâne în istoria medicinei româneşti şi ca unul dintre cei mai 
remarcabili organizatori de medicină socială/sănătate publică pe care i-a avut România în secolul 
20. Între 1899-1901 şi 1905-1907, prof. dr. Al. Obregia a fost director al DirecŃiei Sanitare din 
Ministerul de Interne (director general al Serviciului Sanitar al Ńării - post echivalent cu cel al 
Ministrului SănătăŃii), funcŃie prin care a contribuit din plin la înfiinŃarea şi dezvoltarea reŃelei 
medicale şi sanitare din România. În 1900 la expoziŃia de la Paris, serviciului sanitar român, 
organizat de prof. dr. Al. Obregia, i s-a decernat Marea Diplomă de Onoare. Tot în acelaşi an, a 
lansat planul naŃional de construire a 34 de spitale, câte unul pentru fiecare judeŃ - Spitalele jubiliare 
„Regele Carol I” şi de asemenea a organizat SecŃia sanitară română (1). 
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Numai câteva zeci de lucrări şi o binemeritată monografie ar putea evidenŃia şi demonstra 
contribuŃia covârşitoare adusă de prof. dr. Al. Obregia în dezvoltarea psihiatriei (ca ştiinŃă şi 
practică medicală), în crearea legislaŃiei specifice şi instituŃionalizarea sa ca sănătate publică.  

���� Ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia - Spitalul Central de Boli Mintale şi Nervoase 
Reprezintă perioada faptelor. În fapt (istoric), Spitalul de psihiatrie a fost conceput, 

fundamentat (studii de prognoză), localizat (în afara oraşului), proiectat, organizat şi condus (1923-
1930) de Prof. Dr. Al. Obregia, reprezentând pe bună dreptate ctitoria Prof. Dr. Alexandru 
Obregia (3-18). 

Ca fondator al celui mai mare spital de specialitate din Europa (implicit şi din România) - 34 
pavilioane cu un total de 2000 paturi, Prof. Dr. Al. Obregia a luptat şi a muncit enorm timp de peste 
30 de ani pentru a-şi realiza opera capitală. Adevărat patriot, a învins cu spirit de sacrificiu 
vicisitudinile şi tragediile vremurilor: tulburările politice şi sociale grave, primul război mondial 
(1914-1918, când a fost arestat şi demis din funcŃii de ocupanŃi), marile transformări ale societăŃii 
româneşti, realizate prin înfăptuirea României Mari (1918) şi reconstrucŃia Ńării devastate de 
războiul purtat pe întreg teritoriul României. Perioada faptelor a cuprins munca de o viaŃă a unui om 
- aproape 40 ani (1893-1930) şi este alcătuită din complementaritatea şi sinergismul etapelor: 
juridică-legislativă, de fundamentare şi prognoză, de proiectare-arhitectură, de construcŃie şi dotare, 
de inaugurare şi conducere a spitalului (19-24). 

2.1. Etapa juridică-legislativă (1892-1906)  
Printr-o activitate susŃinută şi continuă a finalizat următoarele: 
• la 25 mai 1892 se aprobă Legea pentru construirea ospiciilor de alienaŃi, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 47, din 2 iunie 1892;  
• în anul 1904 înaintează un Raport adresat Domnului Ministru de Interne cu privire la 

necesitatea urgentă a clădirii unui Ospiciu central de alienaŃi lângă Bucureşti - lucrare care a 
fundamentat Legea specială pentru construirea Spitalului Central; 

• în anul 1906, la propunerea comună cu Gr. Gh. Cantacuzino (ce deŃinea funcŃia de Prim-
Ministru şi Ministru de Interne) se votează Legea pentru construirea unui spital de alienaŃi lângă 
Bucureşti; esenŃial este că Legea - pe lângă oficializarea cadrului juridic, asigura legal de la bugetul 
statului resursele financiare - suma de 2500000 lei - pentru construcŃie; 

• perioada 1894-1922: adoptarea - în paralel cu legile pentru construirea ospiciilor de 
alienaŃi (bolnavi cu afecŃiuni mintale/psihice şi nervoase/neurologice) - a cadrului legislativ 
specializat pentru asistenŃa medicală a acestor categorii de bolnavi: 

- Legea nr. 4090 asupra alienaŃilor din 10 dec. 1894,  
publicată în Monitorul Oficial nr. 203 din 15 dec. 1894; 
- Regulament nr.4307 al Legii asupra alienaŃilor din 10 dec. 1894,  
publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 13 nov. 1896; 
- în 1922, prof. dr. Al. Obregia - în calitate de Preşedinte al SocietăŃii Române de 

Psihiatrie şi ca autoritatea nr. 1 în psihiatria românească - este însărcinat cu elaborarea unui proiect 
de Lege pentru alienaŃi. 

2.2. Etapa de fundamentare şi prognoză (1893-1906)  
Etapa a atestat, atât profesionalismul şi vizionarismul savantului Al. Obregia, cât şi 

excelenŃa de nivel european (Cortez et al., 1974 citat la pct. 6.2. şi referinŃa 22): 
• în perioada 1893-1907, ani de febrilă activitate de studiu, de cercetări realizează o 

amplă şi detaliată informare pe teren, la faŃa locului, vizitând în vacanŃa mare, mai toate clinicile 
psihiatrice din Apus şi foarte multe ospicii şi azile de alienaŃi mai moderne, de unde am adus multe 
date şi planuri, care au servit la clădirea noului ospiciu de alienaŃi al Ministerului de Interne, Dlui 
Gr. Călinescu (Al. Obregia, Expunere de titluri şi lucrări, p. 4, Bucureşti, 1910), inclusiv ca să le 
adapteze tradiŃiilor arhitecturale româneşti; 

• în anul 1906 înaintează la Guvern, împreună cu Gr. Gh. Cantacuzino, un Raport (ceea ce 
reprezintă în zilele noastre un Studiu de prognoză şi de fundamentare): Se impune aşezarea sa 
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lângă Capitală, deoarece ea, împreună cu judeŃul său, dau un număr mare şi crescând de cazuri şi 
înlesneşte mai bine mijloacele de administrare, întreŃinere şi de personal medical.  

2.3. Etapa de proiectare - arhitectură (1905-1907) 
Principalele momente ale acestei perioade au fost: 
• în anul 1905, arhitectul Gr. Călinescu, în calitatea sa de arhitect al Eforiei Spitalelor 

Civile elaborează noile planuri ale Spitalului Central, care sunt apoi aprobate de Consiliul Tehnic 
Superior; 

• în anul 1906 se repartizează oficial de către Eforia Spitalelor Civile, terenul de 120 ha 
(parte din moşia Popeşti, de pe platoul Filaretului), necesar construcŃiei spitalului; 

• în anul 1907, în baza documentaŃiilor Al. Obregia, care demonstrau standardul european, 
a rapoartelor înaintate şi a studiului de prognoză-fundamentare, grupul de arhitecŃi renumiŃi ai 
vremii - Călinescu, Socolescu, Scărlătescu, Meidlinger, Bucholtzer şi Peternelli definitivează 
planurile Spitalului Central, cel mai mare spital din România: 34 pavilioane, 2000 paturi. 

2.4. Etapa de construcŃie şi dotare (1907-1923) 
Desfăşurată pe o perioadă de 16 ani, această etapă a cuprins: 
• în anul 1907 începe construcŃia spitalului; 
• în anul 1910 sunt gata la roşu cele 34 de pavilioane proiectate; 
• în anul 1911 este  terminată construcŃia Spitalului Central de lângă capitală; 
nu pot fi obŃinute fonduri pentru dotările aferente; 
• finalizarea Spitalului este blocată de perioada războaielor (cele 2 războaie balcanice: 1912-

1913, primul război mondial: 1914-1918), înfăptuirea României Mari (1918) şi reconstrucŃia Ńării. 
2.5. Inaugurarea ctitoriei Obregia şi conducerea Spitalului (1923-1930) 
Inaugurarea, conducerea şi ecourile peste ani reprezintă momente cheie ale ctitoriei: 
• în august 1923 se deschide primul pavilion din Spitalul Central, şi anume pavilionul de 

ergoterapie, condus de dr. Mircea Bruteanu (1882-1957); în cursul anului 1923, bolnavii de la 
ergoterapie au ajutat la amenajarea celorlalte pavilioane ale spitalului;  

• pe 1 octombrie 1923 este deschiderea oficială a Spitalului Central de Boli Mintale şi 
Nervoase din Bucureşti, sub direcŃia ctitorului său - prof. dr. Al. Obregia, care va conduce spitalul 
până în anul 1930; 

* astfel, la 63 ani, după o viaŃă de muncă şi luptă continuă, dintre care aproape 40 de ani 
pentru crearea şi conducerea spitalului, marele savant şi organizatorul desăvârşit de sănătate publică 
îşi vede visul său devenit realitate; 

• în anul 1927 prof. dr. Al. Obregia este numit Director superior tehnic şi administrativ al 
Spitalului Central, prin Înalt Decret Regal (ÎDR); 

• în anul 1929, fotografii ale Spitalului Central şi ale Clinicii de Psihiatrie sunt expuse pe 
cîteva panouri la ExpoziŃia InternaŃională de la Barcelona; 

• anul jubiliar 1973 - la aniversarea a 50 ani de la inaugurarea ctitoriei Obregia, vrednicii 
urmaşi din spital ai magistrului aveau sa caracterizeze evenimentul astfel (Diaconescu et al., 1974 şi 
Cortez et al, 1974 citaŃi la pct. 6.2.): 

- Dar acela care avea să lase în patrimoniul Ńării nostre opera supremă a vieŃii sale - 
Spitalul Central de Boli Mintale şi Nervoase - nu şi-a văzut visul împlinit decât mult mai târziu, la 
vârsta de 63 de ani; 

- Multiplele sale preocupări, orcât de deosebite ar fi părut, au avut unele trăsături comune: 
metoda ştiinŃifică riguros aplicată şi Ńelul comun: contribuŃia la îmbunătăŃirea condiŃiei umane. 
Cheia succesului a fost capacitatea sa de organizator, cultura sa vastă, perseverenŃa, competenŃa şi 
neobişnuita sa putere de muncă şi mai presus de toate, dragostea faŃă de om şi faŃă de Ńară. 

2.6. Concluzii privind însemnătatea Spitalului Central de Boli Mintale şi Nervoase 
Ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia - Spitalul Central de Boli Mintale şi Nervoase din 

Bucureşti reprezintă realizarea celui mai mare şi mai modern Spital public de specialitate din 
România şi din Europa (la acea dată posibil şi din lume): 34 pavilioane cu 2000 de bolnavi. 
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Ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia înscrie un important progres european în asistenŃa 
medicală şi sănătatea publică şi de asemenea numeroase premiere/pionierate de excelenŃă în 
domeniu, ceea ce fac un unicat din acest spital: 

- conceperea ştiinŃifică şi managementul organizatoric unitar al tuturor etapelor, de la 
asigurarea cadrului legislativ, până în final la inaugurare şi conducere; 

- localizarea spitalului - lângă Capitală - datorită profilului specialităŃii şi pentru deservirea 
atât a capitalei, cât şi a judeŃului; 

- dimensionarea spitalului - în baza cercetărilor privind statistica morbidităŃii prin boli 
psihice, precum şi studii de prognoză, privind perspectivele morbidităŃii şi ale dezvoltării psihiatriei 
în România; 

• astfel Spitalul Central este prima instituŃie medicală din România realizată pe baza unor 
cercetări de prognoze, fapt care avea să devină practică europeană mult mai târziu; 

- structurarea multifuncŃională, interdisciplinară, integrativă şi în viitorologie a spitalului: 
• ca unitate de asistenŃă medicală - învăŃământ universitar - cercetare ştiinŃifică; 
• în dimensiune bio-psiho-socială (secŃii clinice de - psihiatrie, neurologie, neurochirurgie 

malario-terapie, endocrinologie, ergoterapie şi laboratoare - de analize medicale, anatomie 
patologică); 

• ca dezvoltare, diversificare şi perspectivă (privind psihiatria, neuro-psiho-biologia, 
cercetarea creierului), deci, ceea ce peste 100 de ani - în prezent, la începutul secolului 21 - am 
denumi un centru integrat de neuroştiinŃe. 

De aceea, posteritatea, caracterizează după trecerea a 50 de ani ctitoria Al. Obregia astfel: 
Dezvoltarea personalităŃii complexe a lui Obregia a fost favorizată de un teren special, „format din 
aluviunile unei seculare culturi”, dublat de ceea ce Pasteur numea „secretul victoriei sale” şi anume 
tenacitatea. Prin ereditate, prin perseverenŃă, prin vocaŃie, prin formaŃia sa, prin vasta sa cultură 
şi dragoste de oameni, în luptă cu imense greutăŃi, întâmpinând multe obstacole a reuşit să creeze o 
vastă operă în centrul căreia se află spitalul sărbătorit, care continuă a fi cel mai mare aşezământ 
spitalicesc din România. 

Conceput de o minte luminată, după un program ştiinŃific alcătuit, cu funcŃii medicale 
complexe terapeutice intricate cu funcŃii didactice şi de cercetare biosocială, Spitalul Central avea 
inclus de ctitorul său virtuŃile concepŃiei foarte moderne a „plasticităŃii şi mai ales a 
extensibilităŃii”. 

EvoluŃia sa în cei 50 de ani confirmă acest punct de vedere. Încă din timpul vieŃii sale 
Obregia a putut vedea cum cresc secŃiile de psihiatrie, a asistat la geneza neurologiei, a 
endocrinologiei (prima secŃie din lume) şi neurochirurgiei (Cortez et al., 1974 citat la pct. 6.2.). 

���� Realitatea istorică (de fapt) - cronologia inaugurării ctitoriei Al. Obregia 
• Anul 1923 - inaugurarea la 01 oct. a ctitoriei psihiatrului prof. dr. Alexandru Obregia: 

deschiderea oficială în calitatea sa de director a Spitalului Central de Boli Mintale şi Nervoase, de 
lângă Bucureşti (în anul 2010, cartierul Berceni); 

• Perioada 1923-1930: prof. dr. Al. Obregia este numit primul director al Spitalului 
Central de Boli Mintale şi Nervoase;   

• Anul 1935 - solemnitatea din 22-23 iunie a dezvelirii Bustului din bronz al prof. dr. Al. 
Obregia, prezidată de Ministrul SănătăŃii dr. I. Costinescu; 

 - bustul (devenit ulterior monument istoric) este opera reputatului sculptor Frederic Storck 
 (1872-1942) şi este amplasat în faŃa pavilionului central al spitalului; 
 - pe soclul Bustului a fost inscripŃionată realitatea istorică (de fapt) a ctitoriei: PROFESOR  
Dr. AL. OBREGIA, ÎNTEMEIETORUL SPITALULUI CENTRAL,1860-1937. 
4444 Anacronismul (confuzia eponimică) - inadvertenŃa de drept Gh. Marinescu 
• Anul 1951 - pe 10 martie, prin Decretul nr. 37 şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 

203, spitalul 
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devine Spitalul unificat nr. 9 „Dr. Gh. Marinescu”, în flagrantă opoziŃie cu multipla realitate 
istorică (de fapt); 

 - în plus, este o contradicŃie şi cu spiritul Decretului nr. 37, care prin „unificare” prevede 
pentru spital  funcŃionarea mai multor secŃii (medicină internă, chirurgie generală, obstetrică-
ginecologie, pediatrie, ftiziologie); 

 - ori prof. dr. Al. Obregia pe lângă opera sa capitală - înfiinŃarea spitalului şi specialitatea de 
psihiatrie, a fost un organizator desăvârşit de sănătate publică, iar opera sa vastă cuprinde 
numeroase studii interdisciplinare: alcoolism, pelagră, paralizie generală progresivă, neurologie, 
endocrinologie etc. şi a fost nu în ultimul rând un militant în medicina socială şi reformator în 
domeniul sănătăŃii; 

 - toate aceste realităŃi, prin multitudinea şi aria extinsă a domeniilor îl diferenŃiază de 
renumitul savant prof. dr. Gh. Marinescu, care s-a afirmat cu precădere în neurologie şi 
neuropatologie;   

• Anul 1967 - prof. dr. ConstanŃa Parhon-Ştefănescu* - şefa Catedrei şi Clinicii de 
Psihiatrie (1949- 

1970) cu sediul în Spitalul construit şi condus de prof. dr. Al. Obregia - a publicat lucrarea 
Treizeci de ani de la moartea profesorului Alexandru Obregia în Neurologia, Psihiatria, 
Neurochirurgia, vol. 12, nr. 6, pp. 553-555, 1967 (citat la pct. 6.2.);  

* Fiica acad. Constantin I. Parhon - el însuşi între 1930-1934 Director al Spitalului fondat de 
prof. dr. Al. Obregia şi profesor la Catedra de Psihiatrie a FacultăŃii de Medicină din Bucureşti, între 
1944-1945 şi 1948-1949, în cadrul aceluiaşi spital. 

• Anii 1973-1974: * * *, Sesiunea ştiinŃifică „Alexandru Obregia” cu ocazia sărbătoririi 
semicentenarului Spitalului Central de Boli Mintale şi Nervoase din Bucureşti, Neurologia, 
Psihiatria, Neurochirurgia, vol. 19, nr. 5, pp. 369-370, 1974 (24): 

- Cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinŃarea Spitalului Central de Boli Mintale şi 
Nervoase din Bucureşti (astăzi Spitalul „Dr. Gh. Marinescu”) a avut loc în zilele de 23 şi 
24.XI.1973 o sesiune ştiinŃifică în cadrul USSM, societatea de psihiatrie, purtând numele „Prof. Dr. 
Al. Obregia”, pentru a cinsti memoria marelui om de ştiinŃă şi ctitor al acestui aşezământ 
spitalicesc din capitala Ńării noastre. 

- organizată sub preşedinŃia de onoare a Ministrului SănătăŃii, lucrările au fost deschise de 
Directorul spitalului, reprezentantul Ministerului SănătăŃii, Preşedintele Academiei de ŞtiinŃe 
Medicale, Preşedintele Uniunii SocietăŃilor de ŞtiinŃe Medicale (USSM) şi Directorul DirecŃiei 
Sanitare a municipiului Bucureşti; 

- Sesiunea ştiinŃifică „Alex. Obregia” Ńinută cu ocazia sărbătoririi semicentenarului 
Spitalului „Dr. Gh. Marinescu” a fost nu numai un eveniment de înaltă Ńinută ştiinŃifică, dar a 
constituit şi un prilej pentru largi schimburi de idei între specialiştii noştri din întreaga Ńară; 
*Confuzia şi inadvertenŃa istorică - eponimică devine flagrantă deoarece este chiar în interiorul 
aceleaşi fraze şi în însăşi obiectivul aniversării semicentenarului. 

• Anii 1988-1989: * * *, 150 ani de psihiatrie românească, Neurologia, Psihiatria, 
Neurochirurgia, 

vol. 34, nr. 3, p. 161-162, 1989 (citat la pct. 6.2.): 
- În  zilele  de  9 şi 10 decembrie  1988  au avut loc la  Bucureşti  lucrările  Sesiunii 

ŞtiinŃifice jubiliare „150 ani de psihiatrie românească”, organizată de Uniunea SocietăŃilor de 
ŞtiinŃe Medicale - Societatea de Psihiatrie şi Societatea de istorie a medicinei - şi Comisia 
NaŃională de Psihiatrie (1838-1988). Cu această ocazie, s-au sărbătorit şi alte evenimente: 125 de 
ani de la înfiinŃarea Spitalului de psihiatrie din Sibiu (1863), 95 de ani de învăŃământ psihiatric 
(1893), 65 de ani de la deschiderea „Spitalului Central de boli mintale şi nervoase” din Bucureşti 
(1923), precum şi 55 de ani de la înfiinŃarea primului dispensar de psihiatrie din România. 

• Anul 1996 - Aniversarea Zilei Mondiale a SănătăŃii - 7 aprilie de către conducerea 
Spitalului Clinic Prof. Dr. Gheorhe Marinescu, Bucureşti, printr-o Sesiune ştiinŃifică de Psihiatrie, 
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în perioada 1-9 aprilie 1996, cu participarea celor 6 (şase) AsociaŃii şi FundaŃii profesionale 
naŃionale: APR - AsociaŃia Psihiatrică Română, APLR - AsociaŃia Psihiatrilor Liberi din România, 
ARLID - AsociaŃia Română de Luptă Împotriva Drogurilor, LRSM - Liga Română pentru Sănătate 
Mintală, SRA - Societatea Română „Alzheimer”, FD - FundaŃia „Delphi” pentru apărarea 
drepturilor bolnavilor psihici; 

 - pe 5 aprilie 1996 s-a organizat o ConferinŃă de presă cu participarea organizatorilor şi a 
reprezentanŃilor asociaŃiilor cu activitate în domeniul sănătăŃii mintale (APR, APLR, 

ARLID, LRSM, SRA, FD); 
 - pe 9 aprilie 1996 s-a desfăşurat inaugurarea oficială a unei SecŃii pentru copii şi adoles- 
cenŃi, fiind invitaŃi: reprezentanŃii Ministerului SănătăŃii şi Directorul DirecŃiei Sanitare a 

Municipiului Bucureşti; 
* Niciunul din aceste prilejuri oficiale nu a fost folosit pentru a se solicita, argumenta sau 

promova restituŃia Al. Obregia. 
• Anii 1997-1998: iniŃierea (1977) şi etapele pregătitoare (ian. -febr. 1998) de către 

conducerea Spitalului „Prof. Dr. Gh. Marinescu” pentru Aniversarea festivă privind 75 de ani de la 
inaugurarea Spitalului - ctitoria Prof. Dr. Al. Obregia, dar sub alt eponim - Spital de Neurologie şi 
Psihiatrie „Prof. Dr. Gh. Marinescu”  şi oarecum comic cu bustul fondatorului Al. Obregia de 63 de 
ani în faŃa clădirii centrale (care a rezistat eroic atât vremurilor, cât şi câtorva tentative de demolare, 
deşi era monument istoric, invocându-se argumentul straniu că este (?) Spitalul „Gh. Marinescu”).  

Totuşi este cel puŃin ciudat că atâta timp, aproape o jumătate de secol (47 ani: 1951-1998), 
atâtea autorităŃi naŃionale îndreptăŃite - guvernamentale (Ministerul SănătăŃii, DirecŃia Sanitară) şi 
profesionale (Academia de ŞtiinŃe Medicale, USSM, SocietăŃile de Psihiatrie cât şi de Istorie a 
Medicinei, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”), cât şi atâtea somităŃi 
(academicieni, profesori, istorici, oameni de stat şi politici - înainte şi după 1989) nu au înfăptuit 
restituŃia  Al. Obregia. 

Cu atât mai mult, cu cât în această jumătate de secol au existat şi numeroase precedente de 
folosire a eponimelor la instituŃii de stat/publice, cât şi au fost importante ocazii/oportunităŃi 
oficiale/aniversare pentru restituŃia Alexandru Obregia: 

• 1967 - 30 de ani de la moartea ctitorului; 
• 1973 - 50 de ani de inaugurarea spitalului fondat de Al. Obregia; 
• 1988 - 65 de ani de existenŃă a ctitoriei Al. Obregia; 
• 1996 - aniversarea Zilei Mondiale a SănătăŃii, de conducerea spitalului, asociaŃiile 

naŃionale şi oficialităŃi guvernamentale; 
• 1998 - 75 de ani de continuitate a spitalului ca unitate de referinŃă în psihiatria 

românească. 
5555 Eşecul restituŃiei Al. Obregia - timp de 75 ani (1923-1998) 
Se întinde pe o durată  de 75 ani şi cuprinde 2(două) perioade diferite: 
• prima, pe parcursul a 28 ani (1923-1951) - perioada intenŃiilor; 
• a doua, extinsă la 47 ani (1951-1998) - perioada nedreptăŃii. 
5.1. Perioada intenŃiilor (1923-1951) 
• în anul 1927, după 4 ani de la inaugurarea şi directorat Al. Obregia al spitalului (1923) 

are loc festivitatea de numire a prof. dr. Al Obregia ca director superior tehnic şi administrativ al 
Spitalului Central (prin Înalt Decret Regal). 

În cadrul sărbătoririi (sinteză), (9): 
- Director dr. Goianu, director general în Ministerul SănătăŃii, face prima propunere de 

numire a Spitalului Central cu numele Prof. Dr. Al. Obregia: Pe frontispiciul acestui grandios 
spital ochii minŃii mele zăresc; nu zăresc, văd bine! - Institutul Central de maladii nervoase „Prof. 
Dr. Al. Obregia”; 

- Prof. dr. Dimitrie Gerota reiterează propunerea ca: 
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� activitatea Prof. Obregia să fie imortalizată, hotărându-se ca Institutul şi Spitalul create 
de dânsul să poarte numele de Prof. Dr. Al. Obregia; 

� rog pe D-l Ministru aici de faŃă,  să ne îndeplinească dorinŃa; 
- Senator dr. MeŃulescu intervine cu promptitudine: Cer urgenŃă; 
- Ministrul SănătăŃii Lupaş, prezent la sărbătorire afirmă imediat: Se admite; 
- Prof. dr. Gh. Banu, director general în Ministerul SănătăŃii propune: scoaterea unui 

volum omagial din care să reiasă contribuŃia sărbătoritului la progresul ştiinŃei, sub redacŃia dlui 
Prof. dr. C. I. Parhon; 

* Nici una dintre aceste propuneri nu s-a realizat, arătând că frumoasele intenŃii ale 
autorităŃilor şi oficialităŃilor vremii au rămas în faza de intenŃii,  dorinŃe şi de vorbe; 

• în anul 1935, la 12 ani de la inaugurarea spitalului, în zilele de 22-23 iunie, are loc 
solemnitatea de dezvelire a bustului Prof. Dr. Al. Obregia, amplasat firesc în faŃa spitalului (clădirea 
centrală), în cadrul sărbătoririi venerabilei sale vârste de 75 ani, a unuia din stâlpii psihiatriei 
moderne româneşti şi ctitor al spitalului - prof. dr. Al. Obregia; 

* solemnitatea dezvelirii bustului a fost prezidată de dr. I. Costinescu, în calitatea sa de 
Ministru al SănătăŃii, iar posteritatea înregistrează încă o ocazie oficială, morală şi de drept (istoric), 
care din păcate a fost şi ea ratată. 

5.2. Perioada nedreptăŃii (1951-1998) 
Ca orice faptă nefăcută la timpul său (cuvenit), rămânerea timp de 28 ani la stadiul de 

intenŃii (oricât de binevoitoare au fost) va creşte riscul deturnării/denaturării realităŃii. SituaŃia 
negativă s-a întâmplat prin oficializarea confuziei eponimice prof. dr. Gh. Marinescu în anul 1951, 
care a fost în plus „legalizată” prin legiferare - Decret şi HCM. 

În noile condiŃii, restituŃia de drept Al. Obregia devenea extrem de dificilă, aproape 
imposibilă - realitate confirmată de tentativele nereuşite: 

• în perioada 1967-1969, dna Maria Romana OBREGIA (fiica prof. dr. Alexandru 
OBREGIA), în numele descendenŃilor direcŃi, face numeroase demersuri scrise pentru restituŃia 
personalităŃii - ctitoriei - eponimului Al. Obregia (25) la: Sfatul Popular al Oraşului Bucureşti, 
Ministerul SănătăŃii, Academia R. S. România, Consiliul de Miniştri şi Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român; Societatea Română de Istoria Medicinei a susŃinut restituŃia cu un 
memoriu amplu argumentat; 

* Toate demersurile s-au încheiat cu răspunsuri negative de la toate forurile solicitate; 
• în anul 1976, distinsul psihiatru dr. Paul CORTEZ, SecŃia X psihiatrie din Spitalul „Dr. 

Gh. Marinescu”, autor de lucrări privind, atât istoricul spitalului (al ctitoriei Al. Obregia), cât şi 
personalitatea prof. dr. Alexandru Obregia, face o nouă încercare, dar tot respinsă, de restituŃie 
istorică, prin corectarea eponimului Gh. Marinescu cu cel de drept - şi anume Al. Obregia.  

6666 Realizarea restituŃiei de drept Al. Obregia - în 3 ani (1995 - 1998)  
6.1. Elaborarea documentaŃiilor programului complex pentru înfăptuirea restituŃiei 
Autorii, realizatorii şi coordonatorii restituŃiei 1995 - 1998 Alexandru Obregia au fost Dr. 

Sorin RIGA şi Dr. Dan RIGA. În perioada 1986-1995 lucrează în Institutul de Neurologie şi 
Psihiatrie (amplasat în perimetrul Spitalului „Gh. Marinescu”), iar după reorganizarea Institutului, 
din 1995 - în prezent în Spitalul „Gh. Marinescu”, devenit în 1998 „Al. Obregia”, unde din 1999 
coordonează Departamentul de profilaxie şi cercetare a stresului. RestituŃia istorică Al. Obregia s-a 
înscris într-un program general realizat de doctorii Riga de restituire pentru ştiinŃa şi medicina 
românească (şi nu numai) a personalităŃilor definitorii, şi care în mod cu totul nemeritat s-ar fi 
scufundat în oceanul periferizării, uitării şi al anonimatului (I. I. Meci-nikov, Fr. Rainer, I. Th. Riga, 
Şt. Odobleja, C. E. Giurgea, S. Oeriu, P. Brânzei şi alŃii), (21, 26). 

De aceea, ei au elaborat o STRATEGIE de restituŃie (istorică, de drept, eponimică) Al. 
Obregia, în baza a 3 principii generale, care să garanteze succesul restituŃiei: 

• al realităŃii/dreptăŃii (istorice, de patrimoniu, procedurale - universale şi precedente); 
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• al piramidei/acŃiunii (organizaŃional-socială, asigurarea unanimităŃii, acces-solicitare a 
deciziei); 

• al lobbysmului/rezolvării (reŃelelor publice, management cultural, pentru siguranŃa 
deciziei pozitive). 

Invocarea realităŃii/dreptăŃii a fost făcută în toate planurile şi a reprezentat calea adevărului. 
Ea „demolează” toate argumentele false, interesele ostile sau nedreptăŃile, fiind demonstrată cu 
documente scrise, oficiale şi legale, care argumentează fără echivoc necesitatea, importanŃa şi 
moralitatea restituŃiei. În baza realităŃii sociologice aplicată din antichitatea romană: Verba volant, 
scripta manent (Cuvintele zboară, cele scrise rămân), Verba docent, exempla trahunt (Cuvintele 
învaŃă, exemplele conving), Facta loquuntur (Faptele vorbesc) şi Facta, non verba (Fapte, nu 
cuvinte), Dr. Sorin RIGA şi Dr. Dan RIGA au fundamentat adevărul prin documentaŃii scrise: 3 
(trei) Dosare tematice. 

6.2. Dosarul tematic nr.  1: Istorie - patrimoniu - ctitorie - reprezentativitate 
A cuprins documentaŃia doveditoare (1911-1989) pentru restituŃia ctitoriei Al. Obregia - 78 

ani de documente istorice şi recente: 
- 1911 - Al. Obregia, Noul ospiciu de alienaŃi lângă Bucureşti, Memoriu, 37 pp. text + 6 pp. 

planşe arhitectură - construcŃie, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucureşti, 1911 (3); 
- 1921 - Al. Obregia, Raportul şi Memoriul către Ministerul Domeniilor şi Agriculturii (4); 
- 1923 - Al. Obregia, DestinaŃia pavilioanelor la înfiinŃarea spitalului în 1923 (concepŃia 

organizatorică a prof. dr. Al. Obregia) (5); 
- 1928 - Al. Obregia, Spitalul Central de Boli Mintale şi Nervoase din Bucureşti, 

Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1928 (6);  
- 1937 - Al. Obregia, L’évolution de la psychiatrie en Roumanie, pp. 176-178, in: 

Connaissance de la Terre et de la Pensée Roumaine, vol. 7, La Vie Scientifique en Roumanie, 
Académie Roumaine, Bucarest, 1937 (7); 

- 1963 - Date biografice Al. Obregia, pp. 360-361, in: T. Ilea, I. Gelerter, B. DuŃescu (eds.), 
ÎnvăŃământul medical şi farmaceutic din Bucureşti. De la începuturi până în prezent, Institutul de 
Medicină şi Farmacie, Bucureşti, 1963 (8); 

- 1967 - ConstanŃa Parhon-Ştefănescu, Treizeci de ani de la moartea profesorului Alexandru 
Obregia, Neurologia, Psihiatria, Neurochirurgia (Bucureşti), vol. 12, nr. 6, pp. 553-555, 1967 (9); 

- 1974 - ***, Sesiunea ştiinŃifică „Alexandru Obregia”, cu ocazia sărbătoririi 
semicentenarului  

Spitalului Central de Boli Mintale şi Nervoase din Bucureşti, Neurologia, Psihiatria, 
Neurochirurgia (Bucureşti) , vol. 19, nr. 5, pp. 369-370, 1974 (10); 

- N. Diaconescu, P. Cortez, Maria Cortez, Istoricul Spitalului Central de Boli Mintale şi 
Nervoase din Bucureşti, Neurologia, Psihiatria, Neurochirurgia (Bucureşti) , vol. 19, nr. 5, pp. 
371-376, 1974 (11); 

- P. Cortez, N. Diaconescu, Marilena Luiza Sărmăşanu-Cortez, Alexandru Obregia (1860-
1937), Neurologia, Psihiatria, Neurochirurgia (Bucureşti), vol. 19, nr. 5, pp. 377-384, 1974 (12); 

- 1989 - ***, 150 ani de psihiatrie românească, Neurologia, Psihiatria, Neurochirurgia 
(Bucureşti), vol. 34, nr. 3,  pp. 161-162, 1989 (13); 

- V. Predescu, O sută cincizeci de ani de asistenŃă psihiatrică în România, Neurologia, 
Psihiatria, Neurochirurgia (Bucureşti), vol. 34, nr. 3, pp. 163-170, 1989 (14); 

- G. Meiu, Alexandu Obregia (1860-1937), Neurologia, Psihiatria, Neurochirurgia 
(Bucureşti), vol. 34, nr. 3, pp. 222-224, 1989 (15); 

- nr. 39,  Date biografice OBREGIA Alexandru (1860-1937), p. 300, in: C. Gorgos (ed.), 
DicŃionar enciclopedic de psihiatrie, vol. 3 (M-R), Ed. Medicală, Bucureşti, Ed. Medicală, 
Bucureşti, 1989 (16); 

- nr. 111, „MARINESCU GHEORGHE” - spital, pp. 38-39, in: C. Gorgos (ed.), DicŃionar 
enciclopedic de psihiatrie, vol. 3 (M-R), Ed. Medicală, Bucureşti, 1989 (17); 
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- 1978 - Date biografice Familia STORCK (Karl, Carol, Frederic), p. 1733, in: A. 
Chioreanu, M. Mâciu, N. C. Nicolescu, Gh. Rădulescu, V. Şuteu (eds.), Mic DicŃionar 
Enciclopedic, ed. 2 rev. ad., Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978 (18).  

6.3. Dosarul tematic nr.  2: Cultura toponimelor - eponimelor - ctitoriilor 
A fost reprezentat de un ministudiu comparativ (în spaŃiu şi timp) privind universalitatea 

identităŃii în istoria - civilizaŃia şi contemporaneitatea umană, cu exemple din multiple domenii (19-
21). 

6.4. Dosarul tematic nr.  3: Eponime - precedente medicale româneşti 
A fost alcătuit dintr-un set de liste de precedente: universităŃi, institute, centre, spitale + boli, 

sindroame, semne, reflexe + reactivi şi medicamente (19-21). 
6.5. Derularea strategiei de restituŃie 
După demonstrarea prin documente scrise a necesităŃii restituŃiei moştenirii Al. Obregia,  

Dr. Sorin RIGA şi Dr. Dan RIGA au derulat Planul de acŃiune pentru aprobarea şi realizarea 
restituŃiei. Structurat în etape succesive (de la bază la vârf - principiul piramidei/acŃiunii/ aprobării) 
planul a cuprins: 

- însuşirea problematicii privind restituŃia „Al. Obregia” şi asigurarea sprijinului 
conducerii spitalului;  

- obŃinerea adeziunii unanime a personalului medical al spitalului, prin vot, în Adunarea 
generală din 15 noiembrie 1995, urmată de adeziune scrisă sub semnătură; 

- întocmirea şi trimiterea oficială a memoriilor pentru solicitarea restituŃiei Al. Obregia: 
• adresele argumentate către oficialităŃile ierarhice în drept: DirecŃia Sanitară a Municipiului 

Bucureşti, Ministerul SănătăŃii, Parlamentul României; 
• adeziunea unanimă scrisă/semnată - 4 pagini, a cadrelor spitalului - medicale, universitare, 

de cercetare - pentru demonstrarea consensului, necesar bazei juridice de elaborare a Ordinului 
Ministerului SănătăŃii: DirecŃia Spitalului „Gh. Marinescu”, Catedra de Istorie a Medicinei, 
Catedrele de Psihiatrie din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, AsociaŃia 
Psihiatrică Română, Liga Română pentru Sănătate Mintală, FundaŃia „Delphi”, Laboratorul de 
Cercetare de Psihiatrie, cele 15 clinici şi secŃii de psihiatrie ale spitalului, Laboratorul de Psihologie, 
Laboratorul de Sănătate Mintală (al sectorului 4); 

• cele 3 (trei) Dosare tematice de realităŃi şi documentaŃii: 1. Istorie-patrimoniu-ctitorie-
reprezentativitate, 2. Cultura toponimelor-eponimelor-ctitoriilor. 3. Eponime-precedente medicale 
româneşti.   

În continuare, trebuiau depăşite 2 grupe mari de situaŃii defavorabile, care împiedicau 
mersul şi rezolvarea firească a solicitărilor/prin documentaŃii scrise, înregistrate şi adresate forurilor 
decizionale pentru restituŃia Al. Obregia: 

- tranziŃia dificilă a Ńării, schimbările legislative frecvente şi ale/din instituŃiile de stat, 
dificultăŃile reformei în sănătate, alegerile prezidenŃiale şi parlamentare (cu schimbare de priorităŃi 
şi strategii), schimbarea conducerii spitalului etc.; 

- cât şi lipsa de interes, cooperare sau susŃinere a restituŃiei Al. Obregia (istorie-patrimoniu), 
din partea unor oficialităŃi şi instituŃii, sau chiar a unor interese contrare, de înlăturare a dovezilor 
înaintaşilor, a trecutului. 

Faptul că strategia a trebuit suplimentată/dezvoltată cu noi forŃe-resurse-metode a fost 
dovedit de perioada relativ lungă de rezolvare: 2 ani şi 3 luni (15 nov. 1995 - 04 martie 1998): 

• s-a folosit principiul sociologic al lobbysmului, aplicat curent în Ńările democratice - astfel 
Dr. Sorin RIGA şi Dr. Dan RIGA, prin relaŃiile lor personale şi particulare au convins să intervină 
personalităŃi cu reală putere de influenŃă pozitivă a oficialităŃilor;  

• s-a invocat noul cadru legislativ - HGR nr. 244 din 1997 şi Legea nr. 100 din 1990, 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, care stipula juridic restituŃia; 
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• s-a aplicat dictonul operaŃional Repetitio est mater studiorum, care la nivel de 
individ/colectivităŃi/comunicare are rol de condiŃionare, memorizare, învăŃare 
conştientă/subconştientă; 

• s-a argumentat suplimentar cu Organigrama spitalului aprobată de DirecŃia Sanitară a 
Municipiului Bucureşti (DSMB): Schimbarea titulaturii reglementează aplicarea în fond a 
DispoziŃiei nr. 346/31 aug. 1995 a DirecŃiei Sanitare a Municipiului Bucureşti, care stabileşte 
pentru Spitalul din Şoseaua Berceni nr. 10 - Organigrama şi structura PSIHIATRICĂ a spitalului; 

• s-a concluzionat că: Schimbarea titulaturii se realizează fără nici un fel de fonduri 
suplimentare sau măsuri de restructurare. 

6.6. Oficializarea şi instituŃionalizarea restituŃiei Al. Obregia 
S-a realizat, cf. prevederilor legale şi a fost confirmată juridic: 
• prin Ordinul nr. 342 din 4 martie 1998 al Ministrului SănătăŃii  
(Ministru - Prof. Dr. Ion Victor Bruckner), şi comunicat 
• prin Adresa nr. 2988 din 12 martie 1998 a DirecŃiei Sanitare a Municipiului Bucureşti 
(Director adj. medical Conf. Dr. Ştefan Bartha).  
Astfel, a re-născut Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, şos. Berceni 

nr. 10, sector 4, Bucureşti. 
Oficializarea şi instituŃionalizarea restituŃiei şi activitatea spitalului au fost promovate timp 

de 12 ani (1998-2010) prin 3 etape post-restituŃie: 1998, 2000-2008 şi 2009-2010 (27-30). 
6.7. ReparaŃia istorică Gh. Marinescu 
După realizarea restituŃiei Al. Obregia a urmat firesc o altă reparaŃie istorică şi restituŃie 

eponimică - cea a lui Gh. Marinescu. 
Aceasta a fost rezultatul eforturilor constante, de asemenea personale ale regretatului şi 

reputatului neuropatolog şi neurolog dr. Arcadiu Petrescu. 
Astfel, SecŃia de Neurologie de la Spitalul Clinic Colentina (şos. Ştefan cel Mare nr. 19-21, 

sector 2, Bucureşti) poartă eponimul Prof. Dr. Gh. Marinescu. 
Este cinstirea pe care comunitatea ştiinŃifică o aduce marelui savant, care a creat şi condus 

Clinica de Neurologie de la Spitalul Clinic Colentina, unde a realizat reputata Şcoală de Neurologie, 
reprezentată de academicienii Oscar Sager, Arthur Kreindler şi ulterior elevii lor. 

7777 Concluzii 
Astfel, rezumând existenŃa a 75 de ani a Ctitoriei Prof. Dr. Alexandru Obregia, putem 

concluziona în timp, următoarele realităŃi istorice: 
� după o lungă etapă de 28 ani de intenŃii nefinalizate (1923-1951), însemnând uitare şi 

nerecunoştinŃă, şi 
� după o şi mai lungă perioada de 47 ani de nedreptate (1951-1998), injusteŃea de drept, 

anacronismul, confuzia eponimică nefirească cu Gheorghe Marinescu, o adevărată pată morală 
pentru urmaşi, o inadvertenŃă flagrantă, în totală contradicŃie cu realitatea de fond, de fapt, istorică, 
de ctitorie şi de patrimoniu, 

� după o activitate foarte susŃinută timp de 3 ani (1995-1998), fraŃii doctor Dan şi Sorin 
Riga au realizat cu data de 4 martie 1998, oficializarea, statutarea şi instituŃionalizarea dreptăŃii, 
consfinŃită prin Ordinul Ministrului SănătăŃii nr. 342, care legalizează eponimul ctitoriei Al. 
Obregia, 

� obŃinând restituŃia de drept, ce consfinŃeşte realitatea şi istoria de fapt, corectează 
eponimic nedreptatea şi înfăptuieşte o triplă reparaŃie: istorică, morală şi de patrimoniu; 

� restaurarea eponimică a ctitoriei Al. Obregia reprezintă în fond un act de morală şi 
dreptate, de istorie şi adevăr, deci de justiŃie restaurativă. 
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Abstract 

Despite mandatory education in training in our country is in a search often confused and 
purposeless practice. Education and training institutionalized through the schools at all levels is 
strongly criticized and seen as responsible for current situations occurring in the workplace.  

Adult education in Romania addressed the deficit. A first question underlying this therapy is 
that adults are poorly addressed in terms of education in the same manner as the children.  

Another mistake is that teacher training programs is not sufficiently clear, consistent with 
the needs of educational reform induced. 

 
Keywords: education, teaching principle, trainer, relevance, training 
Cuvinte cheie: educaŃie, principiu didactic, formabil, formator, relevanŃă, formare continuă 

 
Despite these imperatives, education and training in our country is in a search often 

confused and purposeless practice. Education and training institutions, through the schools at all 
levels is strongly criticized and seen as responsible for current situation occurring in the workplace. 
Adult education is addressed in Romania the deficit is the neglect of some basic principles. 
Underlying causes of such poor treatment are different. These are, first, that adults are approached 
in terms of education, in the same way as children, which is obviously a mistake, differences in 
experience and those of the intellectual and emotional development are ignored. Another reason is 
the belief, erroneous as there is also large differences between initial, pre-experiential type and 
subsequent post-experiential type. This belief is contrary to reality, as "motivation to participate in 
two fundamentally different types of training and the relative weight of various components of the 
training is different: the training is no longer a question of information and familiarity with the field 
so as to deepen the level professionalism "(A. Campean, 2001). One last question, equally 
important, can be found in the outdated mindset that confuses many factors involved with training 
programs so-called mandatory periodic recycling of the communist period. Requirement, feeling 
that you have to do this, although it has no practical use, the idea of sacrificing a few weeks of 
vacation to get a document required to file both personal and persist in the minds of many teachers. 
For the training of teachers to be effective it is necessary that various programs have clear goals, 
consistent with identified needs but the needs induced by educational reform. As a result, 
motivation and experience are prerequisites to prepare learners, even if insufficient, distorted and 
even counter productive. The starting point is the formation of correct identification of training 
needs, existing capacities and skills, content and effects of previous training. It shows that, often, 
training should start with a step of waiving certain skills, attitudes, behaviors and mentalities 
obsolete. What is especially frustrating for those who believe that their age have not learned 
anything anyway and have done well so far with what they learn in students, grades or simply class. 
They will handle training programs as something imposed from outside without application and 
ultimately incomprehensible. Undoubtedly, personal and group interests are important to the 
effectiveness of training programs and ongoing training in general. If learners do not find 
immediate or future interest in a specific training program, he will not engage in it or, at best, will 
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be a formal commitment. "(A. Campean, et et al) ( 2001). Learners mentioned above category are 
not usually that training programs should meet any personal interest, and if participating in any 
program is because they feel obliged to carry an indication coming from the ministry, inspectorate, 
the authority. In terms of group interests, in most cases, it is ignored, who participate in training 
programs, any programs actually just as beneficial for the group, some specialist teachers, a school 
or community to which they belong? May be just a gregarious spirit, almost ubiquitous in our 
schools. 

1. Characteristics of learners. 
According to Malcolm Knowles's study, quoted by Romanian authors mentioned above, 

adult learners, distinguished by six main features. Firstly they are autonomous and voluntarily 
participate in learning situations. They feel the need to set their own goals, choose and decide what 
fits their personal needs. Mentioned as the most effective option is considered to be one based on 
related projects of interest expressed by participants in training and they can assume responsibility 
in both work organization and the presentation of results. Priority issue without seeking quantitative 
information raised will be relevant to their work later. This feature is rather a goal, an often 
contradicting reality. Assuming that the interests of learners and would identify a training program 
or another, assuming responsibilities for a project, work group would like insurmountable barriers. 

A second feature stems from the fact that adults have a rich life experience, gained in 
activities related to profession, family life, the formal education system but also in social 
interactions. What they teach adults participating in any training program or other law must be that 
knowledge or prior experience. Undoubtedly, this connection should be made explicitly and 
consciously, to ensure continuity of appearance increased training and more. Appeal to personal 
experience and recognition of the value prior to its learners are extremely important for educators 
and trainers. The trainer has a high chance of success in work that was involved in addressing 
learners from this perspective: self-esteem and their confidence will cause latch necessary for 
learners to truly want to attend training. Also from the fact that adults have clear goals and know 
what to expect when they were involved in a program, it is natural that they become aware that 
active participation in this program helps in achieving objective. 

It is therefore imperative that course objectives, explain the expected impact on participants 
and monitoring the adequacy of his expectations for participants to make. This is good for every 
school to have available an adequate database on the final results of the various training modules, 
which already happens in schools in urban centres, which offer access to training is easier than the 
schools in rural areas. In view of these deficiencies were initiated special training programs for 
those in rural or economically disadvantaged based on the principle of positive discrimination. In 
terms of training together in school, it is more difficult to assess activity and its efficiency is quite 
low. It is desirable that some training modules to take place in school, working group members to 
achieve goals and results and to reach a consensual approach. Regrettably, however, no leader, an 
authority outside the team often makes teamwork are completely disorganized and its results 
depend on the personal contributions of some members of the group will continue to do and the 
work of others. They say that adults seek relevance, applicability in current lives. They must know 
something and they learn where they can apply to one. They are reluctant, even a mask of polite 
disinterest in to acquire knowledge as they would be interesting if they are not relevant to their 
everyday idea that these knowledge, skills, skills acquired through participation in training will 
become relevant in a day, sometime in the future take shape in the minds of most learners living in a 
permanent "here and now." It is therefore imperative that relevant training courses offered should be 
clearly mentioned at the outset. The assumption that adults are considerable practical knowledge for 
the sake of knowledge that is not achievable. Adults will be interested only what is directly and 
immediately applicable in practical work, the daily problems related to education. Beneficial effects 
of long-term average or collective training activities have also lived, they can be made to the extent 
that there will be an interest beyond the personal. A final characteristic of adult learners from 
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beginning to believe that adults are not only they expect to be respected. Quality of experience, 
professional recognition enjoyed, previous results, self-esteem and makes them aware of the 
impression left on others opinion about them. Being treated with respect means tolerance, as the 
personal opinion no discrimination of any kind, recognition and appreciation of differences.  

From this point of view the personality of the trainer is crucial in so far as to be able to 
impose a work style and an attitude based on mutual respect it will also fail to achieve its objectives 
in the program / training module offered. Relations between the trainer and trained to be collegial 
and not hierarchical structure of the upper to lower. For this reason, some "goals and objectives to 
be negotiated, and in setting and resource allocation must take into account the experience and 
motivation of each participant not only the trainers. Following a trainer really learn from the shape 
of at least as much as they learn from him. "(A. Campean, 2001). Undoubtedly, the trainer should 
not resume Track teaching, be it as valuable, because it must be a provider of expertise, which can’t 
be achieved without the hard work of self training. 

2. Trainer role 
After analyzing the characteristics of learners to adult learners need to identify the role of 

trainer training in education. Trainer skills needed are clearly different from those of his teacher's 
Methodist as post-experiential adult education is fundamentally different from what is teacher in the 
classroom with students or his students. To counteract boredom, lack of interest, fatigue or even 
hostility learners, the trainer will be to highlight the actor qualities and communication skills and to 
find formulas for their efficient work space. This space activities must be appropriate, friendly and 
stimulating activities as diverse, dynamic and exciting. Great attention should be given material 
support, as attractive, concise, clear and accessible. Humor and mood also contributes to the success 
of proposed activities. In conclusion, the trainer must assume different roles during the course of the 
role: the actor, facilitator and negotiator on vendor expertise. In fact, they should be and the roles of 
teacher, he has to constantly take them in classroom, but if they are not made by the teacher, the 
effect on learners, students or the students may be desirable in insofar as they are folded a 
traditionalist and authoritarian style and in most cases they are folded.  

Necessary, however, to mention a few fundamental requirements of training systems that 
require a rethinking of the roles which the trainer can not be ignored in its work. Thus, training 
systems must move from a strategic focus on knowledge acquisition and strengthen performance 
skills training, preparing to combine external with internal, to balance individual needs with the 
organization, to provide multiple training offerings and not least to give particular learners trainers. 
Developments in education reform in Romania will have to meet these requirements, highlighting 
the "need to move the focus on human resource strategy: if teachers do not know, can not or do not 
want reform, it does not work. Consequently, their conviction, their involvement in reform 
processes and, especially, their formation and change are necessary pre-conditions "(C Cucos, 
1996) 

3. Principles of continuous training 
Training of teachers in response to individual and organizational needs and interests, derived 

from the specific requirements of the labor market - should follow a specific curriculum based on 
two categories of principles of curriculum and educational policy. The three principles of 
educational policies considered in this case are: the principle of decentralization and flexibility, 
efficiency and compatibility principle. The principle of flexibility to implement decentralization and 
the nature of the route and approach guidance curriculum so that training offered to adults to meet 
specific needs identified in each regional centres in terms of themes and forms of organization and 
management related times. Transformation CCD-sized regional training centres largely fails to 
respect this principle. Principle of efficiency use of human resources and material support through 
structural and procedural arrangements to ensure quality training is already implemented training 
programs in our country. As regards the principle of compatibility, it requires training to align 
Romanian system with European standards.  
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It is a principle that applies for several years, with more or less successfully, as far as 
trainers, but also offers learners have access to programs on the Internet. Ways for application of 
curriculum principles that must underpin the specific curriculum for training in Romania is uneven. 
If the principle of functional (referring to connect to older themes and participants' personal 
development progress in specific psychological peculiarities generation trainers) and at the selection 
and hierarchy (with reference to continuing education curriculum areas compared with areas of 
human knowledge and the interests and needs of learners) are visible successfully applied, the 
applicability of other three is less obvious. Coherence principle, integration of training topics on 
various components and pathways of learning, joint learning experiences vertically and horizontally 
to facilitate full learning, acquiring skills and knowledge of functional, operational, is still vaguely 
perceived at the level training providers and the learners.  

Things are even more confusing with regard to the principle of equalization of opportunities 
through education and ensuring individualized course. Changing job, training in another field than 
in the initial trauma and are therefore avoided, especially in adults trained in the old system. Finally, 
the principle of social connection to gradually become visible, mainly applied to learners who have 
just accomplished the initial training. 

4. Continuing education of school-learning organization perspective 
Continuous training of teachers is now a field that has developed rapidly, faster than any 

other field of adult education. Profound changes they saw the Romanian society in the last decade 
and a half in the political, economic or social reform were needed education in a permanent process 
of reforms. Initiate alliances and partnerships between different offers training in socio-economic, 
academic or service is essential to meet the diversity of everyday situations (learning situations). 
Work is also a source of learning for adults and through credit or benefits of participating in training 
school, this can become a motivating factor in raising interest in training among teachers. A 
community school in which "employees leaving their competitive attitude to share their learning 
experiences, the steps that have led to success, that problem situations are problems remaining 
active learning environment, centred on the individual needs of a community learning. (N. 
Ecobescu, 2003). Learning organizations can’t operate on the basis of constraints of an order or 
indication outside. No pressure of authority as the sole owner of accurate and updated information, 
no promise of material benefits (through gradations of merit salary increase) and even offer ready 
information easily accessible digested and liabilities in exchange for a present, for the sake of adds 
an institution-wide activity will not lead to a successful training program in a community that 
responds to stimuli not real. Organizations that encourage learning through rules and procedures 
established by consensus by the responsibilities and roles freely assumed a different type of 
intelligence, focused on partners' capacity to understand the situation facing the problem. 
Unfortunately, few schools novelistic can boast the title of school learners. The reasons are multiple 
and a gate fault everyone involved in education, from formal, trainer, teacher, manager or ministry. 
Our integration into the European Union can take a general boost in community perception of 
school as a learner, but that this perception leads to really need much more. It takes time, and 
people able to accomplish a goal shared by too few, yet. 

Several conclusions 
Under the new Education Law in Romania, education is a national priority, is considered as 

a provider of social and economic progress. The principle enacted, unfortunately is not fully 
operational due to financial policies, although in recent years show an upward journey and more 
open to learning. 

It noted, however, tend to stabilize real legislative, curricular, financial, managerial, who 
first meet the training and modernization and, on the other hand, responds to and meets the 
requirements of European Community. 

Local community, policymakers of responsibility, respect institutional autonomy and 
educational activities that comply with the policy decision on education, but not politics. 
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The current economy can’t support further education according to the law, though it accepts 
the idea that economic development is based on developing the educational system. 

Provide schools and their rehabilitation is done continuously and local government level, 
with conditions of development of educational institutions. 

From a social perspective, I noticed some issues with different level of impact. Consistent 
trend is evident reduction of the school population decline due to demographic growth, lowering 
birth rates in recent years with approximately 40%. 

Flipping the traditional value system and determine deficiencies in vocational guidance in 
establishing a minimum standard of its own jurisdiction. Following the desire to go out and work 
where individual skills are valued differently. 

In rural areas there all technological facilities that can benefit the education system 
organized or individual training times, but provides about 40% of upper secondary school educated. 
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Abstract 

The present work paper has the purpose to present in a conciseness form an image over the 
students’ personalities who study social work from the transactional analysis theory perspective. 
Applying the transactional analysis theory we can notice how the future specialists from the social 
work field express their personality on a behavioral plan in their relationships with the clients. 
According to personality structural analysis model of Ego, in each individual person coexists three 
fundamental states of ego: the Parent Ego state, the Adult Ego state and the Child Ego state. The 
results of the study indicates a preponderance of social workers in the Adult state for the future 
which requires a realistic and rational behavior, relating itself directly to the situation and with the 
capacity of listening, reflection, analysis, evaluation and interpretation of different situations, 
circumstances or context.  
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Cuvinte cheie: analiză tranzacŃională, starea de Părinte, starea de Adult, starea de Copil, 
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1. Introducere 
Analiza tranzacŃională (AT) este o teorie explicativă a personalităŃii umane care dezvoltă 

concepte şi instrumente menite să ajute în înŃelegerea structurii psihice şi comportamentale. Teoria 
îşi are originea în lucrările lui Eric Berne, considerat inima culturii analizei tranzacŃionale[1] 
(1950), fiind continuată şi dezvoltată mai apoi de către Thomas Harris (1969), J.M. Dusay şi K.M. 
Dusay (1978).  

Eric Berne porneşte de la premisa că fiecare individ se exprimă sau acŃionează într-o situaŃie 
printr-un set de comportamente, gânduri şi sentimente caracteristice celor trei sisteme diferite sau 
stări ale Eului: Părinte, Adult sau Copil. Aceste stări active şi dinamice nu au legătură cu vârsta unei 
persoane (excepŃie este copilul foarte mic, la care starea de adult sau de părinte nu s-a structurat 
încă), ele sunt direct observabile ca parte a personalităŃii, în fiecare moment ieşind la suprafaŃă o 
anume stare. Teoria analizei tranzacŃionale încearcă să explice capacitatea umană de a se schimba 
cu mare uşurinŃă dintr-un moment în altul în personalităŃi distincte.  

Pentru viitorii specialişti din domeniul asistenŃei sociale este important să înŃeleagă această 
teorie atât pentru a se cunoaşte pe sine, cât şi pentru a putea educa şi a stabili o relaŃie egală de lucru 
cu asistaŃii în vederea realizării unor comportamente productive de rezolvare a problemelor.   
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2. Metodologia şi rezultatele cercetării  
Prin cercetarea realizată în perioada octombrie – decembrie 2009, ne-am propus să conturăm 

un profil al personalităŃii viitorilor asistenŃi sociali din perspectiva teoriei analizei tranzacŃionale, 
încercând să observăm care dintre cele trei diviziuni ale personalităŃii sunt caracteristice acestora.  

În studiul nostru am plecat de la premisa că viitorii asistenŃi sociali manifestă cu 
preponderenŃă un ansamblu de idei, opinii şi emoŃii caracteristice stării de Adult, iar starea de Copil 
este cel mai puŃin pusă în evidenŃă pentru a nu le fi subminată autoritatea şi pentru a putea stabili o 
relaŃie suportivă şi funcŃională cu persoanele aflate în dificultate ce le solicită sprijinul. 

Instrumentul de lucru folosit în cadrul cercetării este egograma. Ea constă în reprezentarea 
grafică a nivelului de energie alocat fiecărei stări a Eului. Eşantionul este alcătuit din 348 de 
studenŃi la AsistenŃă Socială, dintre care 298 studenŃi la Universitatea de Vest din Timişoara, iar 50 
studenŃi la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.  

Datele colectate confirmă ipoteza studiului. Peste jumătate dintre participanŃii la studiu (56 
%) au predominantă starea de Adult sau neopsyche caracterizată prin orientare asupra realităŃii 
obiective, luciditate, discreŃie, realism, responsabilitate, lipsă de prejudecăŃi. Starea de Adult este 
ipostaza intelectului raŃional, care exprimă empatie cu expresii emoŃionale gradate cu o tendinŃă de 
reducere a efuziunilor sentimentale.  

Un viitor asistent social care are predominantă starea de Adult este asemenea unui computer 
interior în legătură cu lumea exterioară, neutru faŃă de sentimentele, dorinŃele şi pulsiunile din 
Copil, pe de-o parte şi prejudecăŃile din Părinte, pe de altă parte. Astfel, el poate avea faŃă de clienŃii 
cu care intră în contact un comportament care răspunde direct la ceea ce se întâmplă în acel moment 
şi în acel loc.  

În procesul de intervenŃie asistenŃii sociali intră în contact cu diverse persoane care au 
personalităŃi diferite, de aceea trebuie să se adapteze în funcŃie de specificul fiecărui caz. Atunci 
când evaluează o situaŃie, adesea starea prevalentă este cea de Adult în care asistentul social 
activează capacitatea de a observa atent în mediul exterior, de a interpreta cu claritate spusele 
clientului, de a testa, a face deducŃii, a analiza probabilităŃile, a concluziona şi a ajuta clientul să ia 
cele mai bune decizii. În relaŃiile cu clienŃii, specialiştii care intervin şi se află în starea de Adult 
judecă faptele ferm, detaşat, nu se lasă tulburaŃi de emoŃii şi se exprimă verbal clar, cu precizie şi 
logică, folosesc interogaŃii şi reformulări caracteristice răspunsurilor empatice, sumarizării şi 
parafrazării pentru o mai bună comunicare. Atunci când asistentul social se află în starea de Adult, 
procesul comunicării dintre el şi client este cel mai eficient.  

La polul opus, aşa cum am admis în prealabil, starea de Copil sau archeopsyche este cea mai 
puŃin evidentă în relaŃiile viitorilor asistenŃi sociali cu asistaŃii (16,4%). Considerăm că această 
diviziune a personalităŃii, starea de Copil, nu este prezentă în mod considerabil în procesele de 
interacŃiune şi comunicare dintre viitorii profesionişti şi clienŃi deoarece această stare este conştient 
controlată pentru a nu le fi subminată autoritatea în faŃa clienŃilor. Trebuie avut în vedere că există 
posibilitatea ca acest autocontrol şi autocenzură permanentă a stării de Copil să creeze sentimente 
de nemulŃumire, o resimŃire permanentă de a fi pregătit pentru situaŃii impredictibile, dar şi frustrare 
datorată reprimării pornirilor spontane, creative.  

Starea de Copil conŃine zestrea instinctuală a unei persoane. Ea reprezintă terenul de 
manifestare a pulsiunilor, dorinŃelor şi sentimentelor[2] şi se divizează în Copil Spontan, Copil 
Adaptat şi Copil Rebel. Dintre participanŃii la studiul nostru 8,6% aveau predominantă starea de 
Copil Spontan, 2,7% starea de Copil Adaptat şi 5,1% starea de Copil Rebel. Starea de Copil 
Spontan este evidenŃiată prin exuberanŃa comportamentului unei persoane, creativitate, intuiŃie, 
spirit ludic, curiozitate. Când starea de Copil Adaptat este vădită, persoana Ńine cont de reguli, se 
conformează, îşi reprimă propriile trebuinŃe[3], face posibilă acceptarea socială şi preîntâmpină 
situaŃiile neplăcute. În general o persoană aflată în starea de Copil Rebel are un comportament 
nesupus rigorilor unei discipline sau unor reguli, se revoltă, contestă, se împotriveşte şi sfidează 
autoritatea interlocutorului.  
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În proporŃie de 27,6%, participanŃii la studiul nostru au predominantă starea de Părinte sau 
eteropsyche, care şi ea la rândul ei se divizează în Părinte Normativ şi Părinte Grijuliu. Starea de 
Părinte Grijului, caracteristică pentru 25% dintre studenŃii la asistenŃă socială cărora li s-a realizat 
egograma, se referă la declanşarea comportamentelor empatice, afective, încurajatoare, de grijă şi 
ocrotire a celorlalŃi, de suport şi susŃinere, care transmite în jur sentimente de protecŃie şi siguranŃă, 
încredere şi comfort psihic. Părintele grijului implică grija oferită de pe poziŃia unei preocupări 
autentice pentru persoana ajutată[4]. Dacă starea de Părinte Grijuliu este a doua stare dominantă a 
participanŃilor la studiu, starea de Părinte Normativ se regăseşte în cel mai mic procent, respectiv 
2,6%. Aceste persoane au o tendinŃă de dominare a celorlalŃi, de autoritate, care oprimă, stabilesc 
norme şi principii, critică, controlează, devalorizează, avertizează, cenzurează[5].   

3. Concluzii 
Cele trei stări ale Egoului cu diviziunile lor sunt prezente în fiecare persoană şi funcŃionează 

independent una de cealaltă. Un viitor asistent social are nevoie de manifestarea echilibrată a 
acestor structuri coerente de sentimente şi experienŃe direct legate de un model consistent de 
comportament pentru a menŃine o relaŃie interpersonală adecvată şi pentru a da dovadă de 
profesionalism în activitatea pe care urmează să o desfăşoare.  

Înainte de a cunoaşte personalitatea clienŃilor cu care intră în contact, trebuie să se cunoască 
pe sine, iar analiza tranzacŃională este o metodă adecvată de cunoaştere a personalităŃii. Un viitor 
asistent social are nevoie de manifestarea stării de Adult în relaŃiile cu asistaŃii pentru a rezolva 
probleme imediate, din acel moment şi din acel loc şi pentru a aborda situaŃiile într-o manieră 
adaptată şi eficace. Are nevoie de starea de Părinte pentru a fi atent la prejudecăŃi, dar şi pentru a fi 
la dispoziŃia celor care îi cer sprijinul. Şi nu în ultimul rând, are nevoie de starea de Copil pentru a 
regăsi creativitatea, spontaneitatea şi intuiŃia în vederea soluŃionării problemelor.     

Cu ajutorul analizei tranzacŃionale un viitor asistent social poate să înŃeleagă propriul stil de 
a munci, să îşi dezvolte punctele sale forte pentru a le compensa pe cele slabe, să înŃeleagă 
abordările şi nevoile clienŃilor cu care lucrează pentru a-i ajuta să îşi îmbunătăŃească calitatea vieŃii 
şi să rezolve situaŃiile de criză, şi nu în ultimul rând să fie un catalizator care facilitează schimbarea 
în bine pentru clienŃii săi.  
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Abstract 
 The assessment of quality in product-centred education is a simplified one which can 
replace the complex assessment.  

Making use of the expertise of programmes like PISA, TIMSS, and PIRLS, we can provide 
the assessment of quality with valid and reliable tools to obtain comparable and credible results.  
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A).Programele PISA, TIMSS, PIRLS. Prezentare generală. 
Programul PISA (Programme for InternaŃional Student Assessment) [1], este un program 

iniŃiat de OrganizaŃia de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE ) şi se adresează elevilor de 15 
ani. Are ca obiective determinarea măsurii în care, la sfârşitul perioadei de învăŃământ obligatoriu, 
elevii sunt pregătiŃi să facă faŃă provocărilor societăŃii moderne. 

 Instrumentele de evaluare folosite, sunt proiectate şi implementate, având în vedere nevoia 
de a produce mecanisme de colectare a informaŃiei,de calitate, eşantionări reprezentative şi 
prelucrări de date, de nivel superior. În plus, programul PISA, beneficiază de expertiză de mare 
anvergură culturală şi lingvistică prin participarea reprezentanŃilor beneficiarilor, Ńări înscrise în 
program, la elaborarea metodologie şi instrumentelor de evaluare. Datele furnizate de program, sunt 
analizate punctual, pe domenii şi sunt corelate cu alte informaŃii despre mediul şcolar ( resurse, 
structură, implicarea părinŃilor etc.) şi socio-cultural (date demografice, percepŃii despre şcoală şi 
activitatea profesorului, limba vorbită acasă, resurse materiale ale familiei etc.). 

Indicatorii  furnizaŃi de programul PISA se înscriu pe trei paliere importante: 
a) indicatori de bază, care se referă la nivelul cunoştinŃelor şi competenŃelor elevilor din 

perspective pregătirii acestora pentru viaŃă; 
b) indicatori contextuali, care dovedesc legătura dintre nivelul competenŃelor şi variabile de 

natură demografică, socială, economică şi educaŃională; 
c) indicatori de serie temporală care se generează prin acŃiunile ciclice ale programului, 

(din trei în trei ani) şi care indică evoluŃia sistemelor naŃionale de învăŃământ prin prisma 
rezultatelor obŃinute de elevi. 

Programul TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) [2], se 
adresează unor eşantioane situate pe trei nivele: primar mijlociu, secundar inferior şi din anul final 
al învăŃământului secundar. 

Un juriu internaŃional format din specialişti în curriculum, stabileşte, pe baza studiului 
curriculumului din fiecare Ńară participantă, cadrul în care se dezvoltă testarea. În principal, cadrul 
dezvoltat are o dimensiune ce Ńine de conŃinut (ştiinŃele vieŃii, ştiinŃele pământului, chimie, fizică, 
mediu) şi o dimensiune ce Ńine de performanŃele aşteptate (înŃelegerea informaŃiilor simple, 
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înŃelegerea informaŃiilor complexe, teoretizarea, analiza, rezolvarea de probleme, folosirea 
instrumentelor de investigare a lumii naturale) 

Programul PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) [3],  este o evaluare 
comparativă internaŃională cu perioada de administrare o dată la cinci ani. Grupurile Ńintă sunt elevi 
ai claselor a patra, cu vârsta de 9, 10 ani. Domeniile vizate sunt citirea/ lectura şi practicile legate de 
alfabetizare ( dobândirea capacităŃilor de bază în domeniul citirii/lecturii). 

Conceptul de “reading literacy“ include abilitatea de a utiliza şi  înŃelege formele limbii 
scrise folosite de societate sau de individ. 

Punctual, datele acumulate prin sistemul PIRLS servesc: 
- comparaŃiilor între elevii  diverselor sisteme educaŃionale din perspectiva citirii/lecturii 
- studiului evoluŃiilor performanŃelor şcolare 
- studiului modului cum elevii valorizează lectura la sfârşitul învăŃământului primar 
- explicării modului în care mediului familial încurajează citirea / lectura 
- eficientizării demersului educativ prin organizarea mai bună a activităŃilor de citire în 

şcoală dar şi prin transferul de bune practici dintr-un sistem educaŃional naŃional în alt sistem 
educaŃional naŃional. 

B)Politici educaŃionale de asigurare a calităŃii educaŃiei 
Asigurarea calităŃii educaŃiei este astăzi o politică de stat, ce are în vedere cel puŃin două 

aspecte: respectarea de către fiecare organizaŃie furnizoare de educaŃie a normelor (standardelor) 
elaborate la nivel naŃional şi satisfacerea aşteptărilor beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi ai educaŃiei. 

În condiŃiile descentralizării, statul va delega o seamă de atribuŃii organizaŃiilor furnizoare 
de educaŃie care nu-şi vor putea îndeplini misiunea decât în măsura în care, vor respecta normele ( 
standardele ) şi vor răspunde aşteptărilor beneficiarilor. 

Procesul de asigurare a calităŃii, de prevenire a apariŃiei unor rezultate nedorite în formarea 
viitorilor cetăŃeni, este un proces complex în care este implicat întreg sistemul educaŃional şi nu 
numai. Rezultatele acestui proces sunt măsurabile şi comparabile, atât pe plan local şi naŃional cât şi 
la nivel internaŃional. 

Expertiza acumulată pe plan internaŃional de cele trei programe amintite dar şi de altele, 
poate fi utilă în evaluarea calităŃii educaŃiei. Evaluarea poate fi centrată pe produs, pe formabil, care 
este într-o evidentă corelaŃie cu structura managerială a organizaŃiei, cu calitatea corpului 
profesoral, cu calitatea activităŃilor şcolare, cu calitatea curriculumului, a evaluării, a mediului 
educaŃional etc. O slabă calitate a produsului final sau intermediar la sfârşitul perioadei de 
şcolarizare sau pe parcursul şcolarizării, duce la abordarea mai atentă a organizaŃiei furnizoare de 
educaŃie, a sistemului educaŃional în întregul său şi în complexitatea sa. Calitatea bună a produsului 
nu necesită neapărat o evaluare specială a sistemului sau a organizaŃiei. 

Un  astfel demers în evaluarea calităŃii educaŃiei, aduce economie de resurse materiale şi de 
timp. În plus, informaŃiile despre produs, prelucrate şi sistematizate se comunică simplu şi 
operativ,beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi dar şi decidenŃilor din domeniul educaŃiei. 

Modelele proiectate şi aplicate profesionist, cu care operează cele trei sisteme (PISA, 
TIMSS şi PIRLS) au câteva caracteristici ce pot fi utile în toate evaluările calităŃii centrate pe 
produs: 

- abordarea unor domenii esenŃiale ale formării omului contemporan într-o succesiune 
temporar-evolutivă (vârstă, ciclu de învăŃământ) 

- repetarea demersurilor evaluative privind produsele educaŃionale şi înregistrarea 
informaŃiilor cu scopul de a putea fi comparate 

- corelarea rezultatelor evaluărilor cu informaŃii conexe privind mediul familial, şcolar şi 
economico- social 

- abordarea formării din perspectiva „ce pot face cu aceste cunoştinŃe şi competenŃe 
acumulate” şi “cu ce îmi pot fi mie de folos” competenŃele dobândite. 
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Pentru organizaŃiile furnizoare de educaŃie, evaluarea centrată pe produs, după modelele 
PISA, TIMSS sau PIRLS, poate fi aplicată întregii populaŃii şcolare sau numai unor eşantioane. 

Instrumentele de evaluare proiectate după modelele amintite, pe caracteristicile enumerate, 
sunt aplicabile sistemelor micro, mezo sau macro de educaŃie. 

Folosirea curentă a unor astfel de instrumente familiarizează elevii cu exigenŃele în 
domeniu, contribuid astfel la ameliorarea rezultatelor româneşti în confruntările internaŃionale. 

Concluzii 
Evaluarea calităŃii în educaŃie din perspectiva produsului (formabilului) este o evaluare 

simplificată, ce poate înlocui evaluarea complexă, multicriterială a calităŃii educaŃiei, cu costuri 
reduse, timp scurt de implementare,  rezultate  cuantificabile ce pot fi uşor transmise şi interpretate 
de decidenŃii şi beneficiarii educaŃiei. Descoperirea unor deficienŃe în formare, oglindite în 
rezultatele evaluării produselor, cu metodologii şi instrumente de calitate, concepute după modelele 
create de programele PISA, TIMSS şi PIRLS, este urmată de evaluări complexe, multicriteriale ale 
întregii organizaŃii sau a întregului sistem.  

Modelele elaborate şi aplicate în testările internaŃionale de tip PISA, TIMSS sau PIRLS sunt 
modele ce pot fi  adaptate cu succes în evaluarea calităŃii unor produse educaŃionale pe parcursul 
formării şi la finalul ei. 

O construcŃie a instrumentelor de evaluare a calităŃii, după modelele amintite, conduce la 
colectarea unor informaŃii credibile despre organizaŃia furnizoare de educaŃie sau despre sistem, 
instrumentele având un grad ridicat de validitate, fidelitate şi fiabilitate. 
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Generally speaking, the progress and the increased depth of 

scientific knowledge within a field of study depend on the 
specialization of research (to know as much as possible about a 
limited object of study), correlated with multi- / interdisciplinary 
approaches and with their integration into a transdisciplinary analysis / 
synthesis that is specific to the philosophy of the field. The book of 
the erudite professor Daniel Dăianu, entitled Capitalismul încotro? 
Criza economică, mersul ideilor, instituŃii (Capitalism, Where To? 
The Economic Recession, The March of Ideas, Institutions), Polirom 
Publishing, Iaşi, 2009 (Foreword by Radu Vrânceanu), pertains to this 
type of methodological trajectory – due to which the work marks an 
event in the development of Romanian economic science, ethics and 
philosophy, not only by its theoretical content, the form of discourse 
in the economic science, contextualization and conclusions, but also 
by the inciting interrogations / presuppositions for the expert reader.  

The volume signed by Daniel Dăianu contains studies, articles 
and interviews published over the last few years – starting in April 2005, within the country and 
abroad, in publications such as Dilema Veche (The Ancient Dilemma), Revista 22 (22 Magazine), 
Ziarul Financiar (The Financial Journal), The European Journal of Comparative Economics, 
Europe's World, European Voice, Le Monde, Southeast European Times, EurActiv etc. Part of the 
basic ideas comprised in the volume were presented by the author during some lectures delivered at 
the Faculty of Economics of the Humboldt University in Berlin, the „Babeş-Bolyai” University in 
Cluj – Napoca and the „Alexandru Ioan Cuza” University in Iaşi. Although the thematic scope of 
the work is broad, there is unity and coherence in the analysis carried out by the author, resulting 
from the axial idea which can be considered to be the dynamics of the system of open capitalist 
economy. In this contexts, the author approaches and analyses topics regarding the causes and the 
expansion of the financial crisis, the extent of the worldwide economic recession, the relationship 
between globalization and the dynamics of capitalist society, the role of moral values in economy, 
the evolution of left-wing politics in capitalism, some aspects of the post-communist evolution in 
Romania, the institutional diversity and that of public economic policies, the confrontation of 
models of capitalism in 21st etc.  

In the subsidiary of the scientific demarche, of the formulated issues, hypotheses and 
conclusions, the author declares himself to be attached to a model of liberalism owing a great deal 
to Karl Popper and to the concept of „open society”, asserting that “to me, individual freedoms and 
the concepts of social solidarity, social equity (Rawls, 1971), public goods and moral values 
(confidence, honesty, the sense of responsibility etc.) coexist. The German syntagma for „social 
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market economy” (Soziale Marktwirtschaft) illustrates pretty accurately my way of thinking in this 
respect” (p.15). The author’s economic and political creed completes its meanings by admitting the 
fact that the dynamic of the contemporary capitalistic economy generates an increase in the degree 
of uncertainty, from the perspective of the researcher or of the decision makers in public policies, 
that the understanding of economic fluctuations is summarized in the concept of multiple 
equilibriums–  a vital instrument in contemporary economic theory, that the economy is a living 
organism within which rulers must solve the problem of eliminating excessive fluctuations in the 
context of guaranteeing the economic freedom of individuals and entrepreneurs, that market 
economy cannot function coherently unless people have confidence in each other or that there is a 
positive relationship between economic growth and the quality of institutions and market economy 
regulations.  

The epistemological concept of open market economy is 
employed by author in the light of his own experience, while being 
aware of the limitations of economic sciences, the imperfections of 
human conditions, the existing vices, even within a democratic society 
– all of them coexisting with the potential and motivation for the 
better, for overcoming anomic states existing in economy and society. 
The financial crisis, which started off by striking the core of 
international financial industry, originates in the decisive rejection of 
the paradigm glorifying the total deregulation in the economies – be 
they rich or poor. „At the root of the current crisis – the author 
maintains – lies an under-regulated financial system” (p.16). Beside 
causes of a cyclic nature (related to the undulating evolution of an 
economy and to policy errors de at a macroeconomic level), the 
current economic recession has, first and foremost, structural causes 
(the opacification of financial markets on the background of business 

globalization, the multitude of conflicts of interests, the use of inappropriate quantitative methods, 
the deficit of coordination among regulating authorities etc.). Consequently, the way out of the 
crisis consists, essentially, of attacking its structural causes; the relaxation of monetary policies, the 
application of fiscal stimuli, the injections of cash are not enough for treating the crisis –the author 
argues.  

Today’s financial crisis brings up again, thinks the author, the liberalisation made without 
the care for having effective market regulations. Yet, the market economy is a regulated one, guided 
by norms attempting to promote transparency, fair-play, to avoid conflicts of interests and the abuse 
of a dominant position on the market. Nowadays, when globalization is determined by both 
technological factors and institutional public economic policies, Keynes’s explicative model is 
again being applied, with increased confidence in the states’ regulating force in order for the 
economy to function better. Economic policies that are based on the doctrine of market 
fundamentalists, which sustained the total independence of central banks, budgetary equilibrium, 
fiscal neutrality, the marginalization of management on a macroeconomic scale, the expansion of 
privatisation to the detriment of the public sector, the under-regulation of the market, were thought 
to be beneficial models, applicable to any economy. And yet, the effects of implementing these 
economic polices were contrary to the expectations and can be found in the evolution of the current 
economic/financial recession. Consequently, the assurance of the economy’s financial stability is a 
public responsibility and a public good which must be ensured in an institutionalized way (p.108). 
„Today’s crisis – the author claims, requires a re-evaluation of the entire structure of regulations, so 
that we might control the systemic risks resulting from less benign financial innovations. This 
demarche must be carried out with an open and pragmatic mind; it is necessary for some to free 
themselves from the entrapment of market fundamentalism” (p.150) and it is the financial (nominal) 
economy that must serve the assurance of the good march of the real and not the other way around.  
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As for the analysis of the relationship between the globalizing process and the evolution of 
capitalism, the author thinks that, among the background factors that have led to the increase in the 
worldwide economic instability over the last years, „we must mention the financial globalization – 
to be more specific, the gradual elimination of barriers in the way of the worldwide circulation of 
capital, and the integration of capital markets at an international level” (p.10). The effects of 
financial globalization can be positive, but also negative; among the latter were the ones that led to 
the increase in the degree of uncertainty caused by selling future payment promises on the capital 
market. Yet, the recent economic/financial crises can be explained in light of the mechanism of 
„self-fulfilling prophecies.” Within this global framework, international financial institutions are the 
ones providing public goods that are necessary to the world community. But their functioning 
seems ambivalent, which is why, starting in the last part of the 90s, they were the object of growing 
controversies: on the one hand, they seem to accept the necessity of giving governments more space 
in formulating their own national economic policies; on the other hand, international financial 
institutions are going through hard times for the discovery of new procedures to this end and, at the 
same time, are confronted with a kind of organizational/intellectual inertia in the absorption of new 
idea – states the author(see pp.34-35). Consequently, the international financial institutions and 
other international organizations should preoccupy themselves with the issue of world governance. 
Within the world community there is a necessity for new institutions capable of tracking down and 
solving the real issues that the dynamics of world economy is confronted with. Thus, globalization 
becomes a concept meant to orientate the reciprocal opening of societies, civilizations and 
international organizations under the impulse of technological and economic progress. Such an 
interpretation of the process of globalization, the author thinks, might have major repercussions for 
the states’ public policies and for the international policies. Thus, „national public policies could be 
truly pragmatic and varied (without yielding to fundamentalism) and could adapt to the traditional 
purposes of economic growth, price stability and social justice. The markets would be judiciously 
regulated and the stated would furnish essential public goods” (p.39).  

On the other hand, the pressure of globalization, of the information economy maximizes the 
competition, forcing governments to rationalize public sectors, followed by frustrations within trade 
unions or other categories of citizens. Another consequence consists of the emergence of an 
international agenda of economic policies focused on solving such problems as: a totally free 
commerce or an equitable commerce? The problem of abject poverty existing on the planet; the 
protection of the environment, as a public good of humanity; the need for a code of conduct for 
international corporations; the  manner in which the contagion effects in world economy might be 
controlled; the issue of coordinating economic policies of dominant organizations on the world 
market etc. Such an agenda for world politics raises the issue of choosing between globalization 
based on a spontaneous evolution and „directed” globalization, subject to regulations adopted 
through multilateral collaboration. The debates on the role of the state in the economy of a capitalist 
country are conducted at a different level – that regarding the types of institutional intervention on 
the scale of global capitalism, of world economy. Evidently, as the author argues, ideologies are not 
dead; on the contrary, they shape the economic policies into subtler forms even if they follow 
certain classic patterns.  

A principle on which Professor Daniel Dăianu’s attitude, conception and system of political 
thinking are based is one of an axiological nature: the importance allotted to ethical values in order 
to ensure the healthy functioning of the economic organism. There is a positive relationship 
between economic growth, the efficiency and quality of institutions in market economy – on the one 
hand, and the respect for moral values, principles and norms – on the other hand. „A business ethics 
that is based on trust, respect for business partners, honesty and transparency, is therefore a 
necessary requirement for the good march of the market economy. A moral conduct is necessary, 
but not sufficient.  The more individuals will have a moral attitude in economy, the greater will be 
the motivation for a small number of persons with a natural proclivity for swindle to put their plans 
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into application. That is why a system detecting these abuses and an effective judicial system must 
me implemented, with exemplary sentences, able to protect private property and the observance of 
contracts” – the author maintains (p.11). Consequently, the economic life, the business world, 
commerce are not amoral; on the contrary, business are guided by recognized moral values. The 
shortcomings generated by the free market, by ruthless competition, in global economy inclusively, 
can be prevented by adopting regulations endorsed by moral values: solidarity, community 
cohesion, observance of the contract, transparency, honesty, loyalty, reputation etc. Therefore, 
moral values have economic functions, they are fundamental institutions oiling the economic 
mechanism and causing it to work better, so that capitalism acquires a human face, they make the 
latter be more satisfactory for the majority of the population.   

Contrariwise, in societies where the behaviour and social responsibilities of companies and 
individuals are immoral, where corruption is widespread, it is evident that institutions are fragile 
and weak, the control of lawfulness is precarious, the justice is corrupt and the capacity of imposing 
the observance of laws is scanty (the case of developing countries, of those in transition towards a 
market economy). As a rule, in periods of profound changes, of structural reformations in economy, 
the economies of under-developed developing countries offer a broad scope of manifestation of 
morally equivocal, duplicitous behaviours, because of precarious institutional contexts (p.65). The 
business ethos and culture depend on the nature of the institutions. On the international market, in 
worldwide economy, problems of ethics remain valid, awaiting specific solutions through adequate 
public policies aimed, for instance, at the financial crisis, poverty, fight against disease, the 
protection of the environment, the distribution of wealth, exclusion and marginalization etc. And 
yet, the fight should target, in the first place, corruption, networks of interests trying to keep the 
state captive, incapable of fulfilling its regulating, law-enforcing role.  

In the same spirit, with the same method, the author approaches other interesting and topical 
issues, such as: What should the European Union do in order to improve its decision-making system 
and the elaboration of public policies? How would the European Union evolve in the context of 
globalization? Are there hard times ahead for Europe? Which are the main characteristics of the 
evolution of the Romanian capitalist economy? How can the „clash of civilisations” be prevented? 
Who should design and impose an appropriate international regime for the 21st century? etc. The 
premises of the answers to such complex matter can be found in the creed and attitude of a scientist 
devoted to the public interest, among which we mention: the necessity of a larger state presence in 
economy (elements of state capitalism) and a broader regulation; elements of „war economy” will 
be more visible in public policies – even in liberal democracies; it is necessary to partially 
domesticate market force in the attempt of national governments to face systemic risks and social 
tensions; in the future, pressing needs will be more important than ideological demarches; public 
policies will vary nationwide. 

As a conclusion, Professor Daniel Dăianu proves, not only in the reviewed work but also in 
others, that, apart from being an top economist in financial expertise, a man of conception with an 
exemplary force of systemic and interdisciplinary analysis in the field of economic science, he is 
also a humanist thinker, a creator of a methodological and conceptual system – comparable to the 
ones he quotes (economists renowned all over the world), in the area of economic culture. All these 
allowed him to make anticipations, to offer reference points for finding solutions to the problems 
that world and national economy are confronted with, on account of understanding the present and 
the past of world and national economy in a scientifically essentialized manner.  

It is not so much the conclusions, demonstrations and theorisations put forward under the 
vault of truth and the authors belief in the economic functions of moral values that make this book 
inciting and greatly interesting, but especially the   presentation of problematic issues and of 
elements – in some cases sufficient, which would direct the reader’s thinking towards correct 
solutions. Due to such motives, the text of the book is useful, in the first place, for all types of 
decision-makers in the area of public policies – starting at the local level, up to that of international 
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economic and political organizations. Regardless of whether a decision might pertain to a staff on 
the micro- or macroeconomic level, the content of Professor Daniel Dăianu’s work and, in 
particular, the original components of optics, method and scientific discourse, represent a useful 
cognitive filter for avoiding errors and for finding the optimal direction. In a world of globalization, 
the decisions and behaviour of economic agents, of organizations and institutions must be 
approached from global perspective, as well.    
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Abstract 

Mihai Cimpoi’s book, CRITICE. Prăpastia lui Pascal (CRITIQUES. Pascal’s Abyss), 
published by the Scrisul Românesc (Romanian Writing) Foundation, Craiova 2009, is structured 
onto three parts: I. Nietzsche and us, the postmodern people; II. Re-reading the classics: Grigore 
ALEXANDRESCU; III. Trajectories. Through his literary and philosophical essays, the author is 
preoccupied by “the permanent recreation of values ensuring the vitality of culture”. 
In his “Argument”, the author confirms that “we are constantly terrorized, in this 
fortunate/unfortunate time of history, by the mirage of Pascal’s Abyss. 

“During a trip, the horses carrying the philosopher of the ‘thinking rod’ shied, at a certain 
moment, and started to run insanely, so that they could have cast him into an abyss. The obsession 
of that possible existential abyss remained with him throughout his entire life!” This fear returns 
today – the author argues – in the tense disputes between I and the Other, between identity and 
alterity, between One and More, which is why the imperatives of Europeanization, globalization 
have stimulated theoretical debates on identity. 
 
Key words: literary history, essay, culture, writer, philosophy 
Cuvinte cheie: istorie literară, eseu, cultură, scriitor, filozofie 
 

 Reputat critic, eminescolog, istoric literar, eseist român, 
academicianul Mihai Cimpoi este autor a peste douăzeci de volume, 
dintre care multe apărute în două-trei ediŃii. 
 Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din anul 
1991), Mihai Cimpoi coordonează secŃia de literatură română 
modernă a Institutului de Filologie din Chişinău. Sunt 
binecunoscute studiile sale privind cercetarea operei lui Mihai 
Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, George 
Bacovia şi Nichita Stănescu, Marin Preda, Grigore Vieru, Ion DruŃă. 
 Membru de onoare al Academiei Române (1991), Membru 
titular al Academiei de ŞtiinŃe a Moldovei (1992), Membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Membru al OrganizaŃiei Mondiale 
a Scriitorilor PEN, academicianul Mihai Cimpoi este un nume 
respectat al culturii române în spaŃiul european. 
 Dintre cărŃile sale amintim: Disocieri, 1969; Cicatricea lui 

Ulysse, 1982; Întoarcerea la izvoare (eseu despre Grigore Vieru), 1985; CreaŃia lui DruŃă în 
şcoală, 1986; Duminica valorilor, 1989; Basarabia sub steaua exilului, 1994; Lucian Blaga. 
Paradisiacul. Lucifericul. Mioriticul, 1997; Mărul de aur, valori româneşti în perspectiva 
europeană, 1998; Brâncuşi, poet al ne-sfârşirii, 2001; Spre un nou Eminescu (dialoguri cu 
eminescologi din lume), 1993, 1995; Narcis şi Hyperion, 1979, 1985, 1994; Plânsul Demiurgului, 
1998; O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, 1996, 1997, 2002; Lumea ca o carte, 
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2004; Critice I-V, Craiova, 2000-2005; Secolul Bacovia, Ideea Europeană, 2005; Sfinte firi viitoare, 
Ideea Europeană, 2007; Europa, sarea Terrei…, 2007. 
 Volumul scriitorului Mihai Cimpoi, CRITICE. Prăpastia lui Pascal, publicat de FundaŃia 
Scrisul Românesc, Craiova, 2009, este structurat în trei părŃi: I. Nietzsche şi noi, postmodernii; II. 
Recitirea clasicilor: Grigore Alexandrescu, III. Traiecte. Prin eseurile sale literar-filosofice, autorul 
este preocupat de „recrearea permanentă a valorilor care asigură culturii vitalitatea.” [1]. 
 În „Argument”, autorul afirmă că „suntem mereu, în acest ceas fast/nefast al istoriei, 
terorizaŃi de mirajul Prăpastiei lui Pascal.” În timpul unei călătorii, caii care-l duceau pe filosoful 
„trestiei gânditoare” s-au speriat la un moment dat şi au pornit-o într-o goană nebună încât puteau 
să-l ducă într-o prăpastie. Obsesia acelui posibil abis existenŃial nu l-a părăsit toată viaŃa!” Această 
teamă revine şi azi – arată autorul – în disputele tensionate despre interrelaŃiile dintre Eu şi Celălalt, 
dintre identitate şi alteritate, dintre Unu şi Multiplu, fapt pentru care imperativele europenizării, 
globalizării au impulsionat discuŃiile teoretice asupra identităŃii. 
 În primul capitol, „Nietzsche şi noi, postmodernii” sunt prezentate unele apropieri dintre 
cultura românească şi filosofia lui Nietzsche, cu privire la raportul omului cu Dumnezeu. 
 Primul nostru mare nietzschean este Eminescu, autor al unor formulări memorabile şi filosof 
al artei ca voinŃă de putere: „E apus de zeitate şi-asfinŃire de idei” (Memento mori). 
 Prima idee de a-l cunoaşte pe Nietzsche aparŃine lui Ion Luca Caragiale, care i-a propus 
filosofului Constantin Rădulescu-Motru să scrie şi să publice o serie de articole în suplimentul 
Ziarului „Epoca literară”, sub genericul „Cugetători contemporani”. 
 Apropierea dintre filosoful german şi Caragiale se referă la „constatarea generalizată a 
existenŃei unei societăŃi bolnave, îmbătrânite şi constituite din forme fără fond.” 
 InfluenŃa lui Nietzsche asupra gândirii filosofice a lui Lucian Blaga este evidentă în Trilogia 
sa: Eonul dogmatic (1931), Cunoaşterea luciferică (1933) şi Cenzura transcendentă (1934), prin 
care Lucian Blaga propune o variantă nietzschean-perspectivică a cunoaşterii, accentul căzând pe 
„punerea problemei” şi pe variaŃiile revelării misterului. 
 Un efect modelator exercită Nietzsche şi asupra tânărului Mircea Eliade, pe care-l preocupă 
trăirea destinului şi negativismul moral. 
 Marin Sorescu îl considera pe Nietzsche alături de Homer sau de filosofi ca Schopenhauer şi 
Kant – ca model pentru un creator de valori. 
 Un alt dialog profund cu Nietzsche l-a întreŃinut, în cultura românească, Noica, despre care 
autorul menŃionează că „Deşi situaŃi absolut pe poziŃii diametral opuse, la cei doi poli ai discursului 
filosofic – afirmare şi negare –, există o atracŃie magnetică secretă, latentă între ei, fiindcă până la 
urmă Constantin Noica meditează despre „fiinŃa bolnavă”. 
 Cioran – consemnează autorul – îl studia pe Nietzsche încă din anii de liceu la biblioteca 
germană din Sibiu, ajungând la concluzia că „Suntem amândoi spirite de insomnie”. 
 Capitolul al doilea al volumului: Critice. Prăpastia lui Pascal, este intitulat „Recitirea 
clasicilor: Grigore ALEXANDRESCU”. Aici, autorul vorbeşte despre „narcisismul regresiv” al lui 
Grigore Alexandrescu, întrucât „Poetul pare vrăjit de multitudinea perspectivelor ce se deschid, de 
vocile armonioase ale naturii, de „concertul nemărginit” al miilor de fiinŃe…”, în timp ce George 
Călinescu avea să observe nota aparte a romantismului lui Grigore Alexandrescu, pătruns de 
„egolatria romanticilor”. 
 În alt eseu, ConştiinŃa artizanală şi metalimbajul, autorul prezintă poezia lui Grigore 
Alexandrescu ca pe o „continuă ars poetica”. 
 Apropierea dintre Grigore Alexandrescu şi Mihai Eminescu este remarcată doar sub aspectul 
comunităŃii tematice romantice. 
 Al treilea capitol al cărŃii, „Traiecte”, prezintă portrete de scriitori cu nume consacrate în 
istoria literaturii române: Eugen Simion, Constantin Ciopraga, Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae 
BăcicuŃ, Florian Copcea, Mihai SălcuŃan etc. 
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Concluzii 
 Volumul Critice. Prăpastia lui Pascal, semnat de distinsul cărturar Mihai Cimpoi, ne 
reaminteşte, în încheiere, prin eseul Mihai Milea: Biserica şi Uniunea Europeană” că „Dumnezeu 
este iubire. Hristos, centrul spiritual al Universului”, iar Limba română şi Reunirea dau credinŃa că 
pentru „Binele mare aşteptat, orice suferinŃă pare-o fericire!” 
 Exeget de înaltă Ńinută morală şi filosofică, academicianul Mihai Cimpoi readuce, prin 
profunzimea ideilor sale, respectul cuvenit istoricului literar şi intelectualului de elită. 
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Abstract 

 The collection of manuscripts comprised in the volume The Years of Silence, issued in Arad 
by “Vasile Goldiş” University Press, in 2010, of an incredible thematic variety, o a flawless 
intellectual unity, attests to the spirit of research that found its way against all the odds. The 
manuscripts are part of the literary patrimony/thesaurus pertaining to the Center for Research of 
the Literature of Tudor Arghezi, as part of the “Vasile Goldiş” Western University, preserved, in 
time, by Doina and BaruŃu Arghezi, coordinators of this first volume. The issuing of this work is a 
step in the continuous activity of promoting novelty in scientific research, in all domains of 
intellectual activity, of the Rector of this University, Professor Aurel Ardelean, who also wrote the 
Foreword to the book. 

 
Key words: Tudor Arghezi, unpublished manuscripts, “Vasile Goldiş” Western University din 
Arad 
Cuvinte cheie: Tudor Arghezi, manuscrise inedite, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

 
Anii celui de-al doilea război mondial au fost pentru Tudor 

Arghezi anii unei maturităŃi creatoare, perioada unui echilibru în 
viaŃa de familie, dublat de o rectitudine în viaŃa politică.  

A avut relaŃii în sferele politice, religioase, financiare ale 
vremii dar fără să se mai implice direct prin forŃa talentului său în 
forme agresive ca în timpul primului război mondial, ci s-a 
mulŃumit cu o atitudine moderată în mijlocul unui grup de prieteni 
printre care s-au aflat Gala Galaction, Ion Jalea, Tudor Vianu şi alŃi 
intelectuali şi artişti de aceeaşi anvergură. Nu e mai puŃin adevărat 
că a ridicat contra lui nume de primă importanŃă ca Ion Barbu, 
Eugen Ionesco şi alŃii. Contează în epocă printre numele mari ale 
ziaristicii româneşti, chiar tăcerea sa fiind considerată elocventă.  

Din punct de vedere al creaŃiei sale artistice este considerat 
un creator incomod, nesupus, incapabil să accepte ideile de-a gata. 

Urmare a acestei atitudini, mai ales după pamfletul 
„Baroane”, din ordinul personal al lui Antonescu, este trimis de urgenŃă în lagărul de la Târgu-Jiu 
pentru a fi protejat faŃă de încercările de răpire pe care naziştii le puneau la cale.  

Poetul a simŃit această situaŃie ca o restrângere agresivă a libertăŃilor sale, rupere de familie 
şi împingerea spre o criză sufletească de proporŃii.  

Această situaŃie nu se va schimba după 23 august 1944, în ciuda speranŃelor sale. Regimul 
comunist se temea de caracterul său insubordonat, greu de controlat şi total incompatibil cu idealul 
„omului nou”, cu idolatrizarea lui Stalin şi preamărirea Uniunii Sovietice. În ciuda faptului că 
forurile literare şi academice îi recunosc valoarea, conflictul între elementul politic comunist şi 
crezul intim al lui Arghezi a fost declanşat de articolul din „Scânteia” al lui Sorin Toma, 
„PutrefacŃia poeziei sau poezia putrefacŃiei”. Sunt luate contra lui Tudor Arghezi măsuri de 
distrugere a familiei prin înlăturarea mijloacelor de trai: a fost distrusă tipografia şi a fost interzis 
accesul la presa atent controlată. În favoarea lui s-a declanşat o mişcare de susŃinere morală, 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 291 

clandestină, la care au aderat Maria Tănase, Mihail Sadoveanu, după cum Gala Galaction, Valeriu 
Anania i-au fost constant apropiaŃi. Un sprijin nesperat i-a venit din partea lui Ilya Ehrenburg, 
scriitor sovietic care îi preŃuise spiritul de rezistenŃă. În perioada la care ne referim, ruperea sau 
limitarea relaŃiilor cu lumea exterioară au îndreptat atenŃia creatorului către cei apropiaŃi dar şi 
asupra sa, dorind parcă să-şi clarifice lui date ale procesului creator la care nu meditase, relaŃiile cu 
problemele fundamentale ale vieŃii, moartea devenind una dintre temele cele mai arzătoare ale 
operei sale, după cum încrederea în ProvidenŃă suferă tulburări şi limpeziri succesive încât orice 
echilibru devine imposibil.  

Drept urmare, sensibilitatea poetului atinge forme incredibile, mărturie a unui proces 
niciodată liniar.  

ColecŃia de manuscrise cuprinse în volumul „Anii tăcerii”, apărut la Arad, în editura „Vasile 
Goldiş” University Press în anul 2010, de o varietate tematică incredibilă, de o unitate intelectuală 
fără cusur, atestă spiritul cercetător care şi-a găsit drumul în ciuda tuturor obstacolelor. 
Manuscrisele fac parte din patrimoniul – tezaur literar aparŃinând Centrului de Cercetare a 
Literaturii Argheziene din cadrul UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş”,  păstrate în timp de Doina şi 
BaruŃu T. Arghezi, coordonatorii acestui prim volum. ApariŃia lucrării se încadrează în activitatea 
continuă de promovare a noului în cercetarea ştiinŃifică în toate domeniile de activitate intelectuală 
a Rectorului UniversităŃii, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, care semnează şi Cuvântul înainte al 
cărŃii.   

Poetul vibrează la frumuseŃe, la puritate, la idei morale înalte, fără să piardă nimic din 
spiritul său satiric, adesea corosiv, solicitat din plin în epocă.  

Vremea crudă şi-a pus amprenta asupra creaŃiei acestei perioade, iar Arghezi îi opune acestei 
vremi capacitatea sa de construcŃie, încrederea în rosturile sale poetice, încrederea în dreptul său la 
verticalitate. 

Prezentul volum aruncă lumini asupra procesului creator al perioadei, expune poeme de 
indicibilă frumuseŃe, în care viziunea argheziană unică, surprinde şi şochează. Ne aflăm în faŃa 
primului volum de documente inedite aflate în păstrarea familiei Doina şi BaruŃu Arghezi, 
importantă contribuŃie la cunoaşterea integrală a operei sale.. De valoare literară inegală, 
documentele din album fac trimitere la variate aspecte ale muncii sale, ale vieŃii sale intelectuale şi 
artistice. [1] 

 Poate că Tudor Arghezi, în epoca de după căderea interdicŃiei de publicare, a valorificat 
câteva din scrierile din Anii Tăcerii, dar aceste situaŃii, urmând a fi limpezite de cercetarea literară, 
au o altă semnificaŃie. Expus unor constrângeri numeroase şi dureroase autorul nostru a pierdut 
dreptul de contact sincer şi neîntrerupt cu publicul său care îi preŃuia, pe lângă vigoarea artistică, 
spiritul nesupus, recalcitrant, în vremea unei alinieri brutale şi totale. Chiar date la lumină mai târziu 
aceste posibile apariŃii sunt scoase din contextul lor integrator. 

 Cu toate aceste eforturi editoriale Integrala  Arghezi se ascunde undeva pe linia orizontului, 
mai mult intuită decât zărită, cu atât mai mult cu cât, voluntar, autorul nostru a exclus de la accesul 
public părŃi importante ale activităŃii sale  artistice ale perioadei de început. 

Concluzii 
Urmând  a fi primul dintr-o serie, acest album constituie cea mai importantă apariŃie 

editorială de după Biobibliografia Tudor Arghezi, realizată de Acad. Dimitrie Vatamaniuc nu cu 
mult timp în urmă, şi sever motiv de satisfacŃie. 
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Abstract 

The 5th volume of PRO UNIVERSITARIA, published in the “Excelsior” collection of 
Gutenberg Univers Publishing House, includes a part of the speeches, interviews and press 
conferences delivered by the founding rector of “Vasile Goldis” Western University of Arad, 
Professor Aurel Ardelean Ph.D., during 2008-2010. 

 
Key words: university, scientific activity, speech, interview, press conference  
Cuvinte cheie: universitate, activitate ştiinŃifică, discurs, interviu, conferinŃă de presă 

 
Noua apariŃie editorială PRO UNIVERSITARIA, vol. V, 

publicată în colecŃia „Excelsior” a Editurii Gutenberg Univers, 
cuprinde o parte din discursurile, interviurile şi conferinŃele de presă 
susŃinute de rectorul fondator al UniversităŃii de Vest  „Vasile 
Goldiş” din Arad, Prof.univ.dr. Aurel Ardelean, în perioada 2008-
2010. 

Autorul acestui volum, profesorul universitar AUREL 
ARDELEAN, doctor în ştiinŃe biologice, membru titular al 
Academiei de ŞtiinŃe Medicale din România, vicepreşedinte al 
FederaŃiei Europene a Şcolilor Superioare şi preşedinte al Uniunii 
UniversităŃilor Particulare Acreditate din România este o 
personalitate reprezentativă a învăŃământului românesc 
contemporan. 

Lucrarea PRO UNIVERSITARIA, vol. V, este structurată în 
cinci părŃi: 1. Discursuri; 2. Interviuri; 3. ConferinŃe de presă; 4. 

Ecouri din presă; 5. Imagini document. 
În prima parte a volumului sunt prezentate discursuri şi mesaje ale Rectorului, prof.univ.dr. 

Aurel Ardelean, susŃinute cu prilejul unor evenimente importante din viaŃa UniversităŃii de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad: acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa unor mari 
personalităŃi ştiinŃifice şi culturale (precum Preafericitul Părinte Patriarh, Daniel, academicianul 
Răzvan Theodorescu, cunoscutul scriitor şi om de cultură BaruŃu T. Arghezi etc.), participarea 
Rectorului la numeroase conferinŃe şi reuniuni academice internaŃionale (ConferinŃa InternaŃională, 
„Psihologul în comunitate”, Sesiunea Anuală a SocietăŃii NaŃionale de Biologie Celulară, 
Simpozionul omagial „C. Darwin – 150 de ani de la publicarea ORIGINII SPECIILOR” ETC.), 
evocarea unor  momente istorice de importanŃă naŃională (Cuvântul de deschidere la manifestarea 
omagială dedicată împlinirii a 91 de ani de la Marea Unire, 1918-2009), întâlniri cu studenŃii, 
acordarea de premii anuale pentru cercetarea ştiinŃifică, promovarea imaginii UniversităŃii, precum 
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şi propuneri de îmbunătăŃire a legislaŃiei româneşti din domeniul educaŃiei cu privire la 
învăŃământul particular.  

În următoarele două părŃi ale volumului sunt cuprinse o parte din interviurile acordate de 
domnul Rector, Aurel Ardelean în această perioadă, precum şi ConferinŃele de presă săptămânale, 
toate acestea oferind o imagine clară a managementului educaŃional implementat în cadrul  
UniversităŃii de Vest  „Vasile Goldiş” din Arad. Un loc important este rezervat şi cooperării 
academice a UniversităŃii de Vest  „Vasile Goldiş” din Arad cu peste 60 de universităŃi şi instituŃii 
de cercetare ştiinŃifică din Ńară şi străinătate, prezentării unor proiecte europene finanŃate din fonduri 
europene, câştigate de Universitatea de Vest  „Vasile Goldiş”, colaborării cu Academia Română, 
participării la Congrese internaŃionale şi organizării Şcolilor de vară. 

În cea de-a patra parte a lucrării, Biroul de presă al UVVG prezintă câteva dintre cele mai 
importante evenimente ştiinŃifice ale UniversităŃii, cu ecou internaŃional. 

Ultima parte a lucrării ne oferă o serie de imagini document, care vin să întregească şi să 
confirme rezultatele activităŃii academice din perioada 2008-2010. 

Volumul de faŃă se constituie într-un document-mărturie a activităŃii UniversităŃii de Vest  
„Vasile Goldiş” din Arad, editat cu prilejul aniversării a 20 de ani de istorie instituŃională, fiind, în 
acelaşi timp, un călduros omagiu adus întregii comunităŃi academice. 
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IV. CĂRłI ŞI REVISTE PRIMITE LA REDACłIE / BOOKS AND 
MAGAZINES ARRIVED AT THE EDITORIAL OFFICE  
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V. FOTOTECĂ – Manifestări ştiinŃifice şi culturale organizate de 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în cadrul „Zilelor 
Academice Arădene (14-16 mai 2010), cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la înfiinŃarea universităŃii 
 
 

 
 
 

Palatul Cultural Arad, 14 mai 2010: 
Prof.univ.dr. Aurel Ardelean, rector fondator al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
adresându-se participanŃilor la Festivitatea de aniversare a 20 de ani de învăŃământ academic   
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Casa Universitarilor şi StudenŃilor: Dezbatere literară, cu participarea scriitorului Pavel 
GătăianŃu, redactor-şef al revistei „Europa” din Novi Sad, Serbia 
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PiaŃa Primăriei Arad - la statuia lui Vasile Goldiş: (de la stânga la dreapta) Prof. Vasile Man, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; Prof.univ.dr. Louis Begioni, Universitatea 

„Charles de Gaulle”Lille , FranŃa; Conf.univ.dr. Marius Grec, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad 

 
 

 
 

Casa Universitarilor şi StudenŃilor: Prof.univ.dr. Aurel Ardelean, Prof.univ.dr. MarŃian Iovan, 
Prof. Horia TruŃă  la vernisajul expoziŃiei de sculptură a maestrului Ioan Tolan 
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Academician Mihai Cimpoi împreună cu Doina şi BaruŃu T. Arghezi 
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Centrul de Cercetare a Literaturii Argheziene al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad: 
lansarea volumului „Anii tăcerii” de Tudor Arghezi – texte inedite, „Vasile Goldiş” University 

Press, Arad, 2010  

 
 

 
 



 
 
 

STUDII DE ŞTIINłĂ ŞI CULTURĂ                                          ANUL VI, NR. 2 (21), IUNIE 2010 
 

 302 

 

 
 

Centrul de teorie şi istorie literară „Ioan Slavici” al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş”din 
Arad: Conf.univ.dr. Ştefan Gencărău cu echipa de cercetători ai operei lui Ioan Slavici de la 

Facultatea de Litere a UniversităŃii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
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FundaŃia Universitară „Vasile Goldiş” Arad: inaugurarea Centrului de Cercetări 
Transfrontaliere - Nădab 
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Imagini de la inaugurarea noului Campus studenŃesc al 
UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 
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VI. INSTRUCłIUNI PENTRU AUTORI / 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 3 (22), septembrie 2010, are ca temă: Limbă, 
cultură şi instituŃii româneşti la Seghedin şi Novi Sad.  
Termen pentru predarea lucrărilor: 15 august 2010. 
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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 
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by the letter “p”; the quoting of books is done in the same way, the name of authors being followed 
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".  
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