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Am deosebita plăcere să mă adresez dumneavoastră pe un subiect de 
maximă importanţă pentru România, fapt demonstrat şi de organizarea celei 
de-a V-a ediţii a Colocviului Internaţional „Europa: centru şi margine”. Încă 
din incipit, ţin să adresez sincere felicitări organizatorilor, Universitatea de 
Vest „Vasile Goldiş” Arad, Primăriei Municipiului Arad, Centrului 
Municipal de Cultură Arad şi coordonatorilor revistei „Studii de Ştiinţă şi 
Cultură Arad” pentru implicarea în dezbaterea unor probleme care sunt în 
centrul atenţiei opiniei publice. Prestigiul de care se bucură Colocviul 
Internaţional este datorat prezenţei unui mare număr de comunicări semnate 
de personalităţi ştiinţifice şi culturale din România, Franţa, Germania, 
Austria, Ungaria şi Serbia, susţinute cu elocvenţă în ediţiile anterioare. Mi se 
pare meritorie iniţiativa comitetului de organizare a Colocviului, menţinând 
astfel în dezbatere publică un subiect esenţial cotidian, care vizează întreaga 
societate.  

Trecând acum la subiectul propriu-zis al Conferinţei de astăzi, vă 
ridic o serie de întrebări retorice. Este posibilă raportarea Europei la noţiuni 
precum cele de „centru“ şi „periferie“? Ce deducem din acestea? La ce 
ştiinţe ar trebui să ne raportăm în acordarea unui răspuns pertinent? Cum 
stabilim care este „centrul“ şi care este „periferia“? Devin acestea noţiuni 
complementare? Putem discuta despre inegalităţi economice, sociale, 
culturale şi consecinţele acestora? Interogaţiile se vor dovedi legitime, 
remarcându-se în acest sens, atât diferenţe, cât şi similitudini între noţiunile 
sus-amintite. 

Doamnelor şi domnilor, mă voi opri asupra unui singur aspect 
cultural, cel literar, semnificativ pentru judeţul nostru, încercând un răspuns 
la interogaţiile adresate. Recunoscând însemnătatea documentar-istorică a 
culturii manifestată în formă scriptică în general, se impune să subliniem 
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valoarea cu totul remarcabilă pe care o prezintă din acest punct de vedere 
creaţiile literare, mai cu seamă pentru perioadele mai vechi ale istoriei 
diferitelor comunităţi umane.  

Aş vrea să reamintesc faptul că în peisajul arădean a putut fi 
remarcată prezenţa unui scriitor cu abilităţi de folclorist, aplecat asupra ideii 
nobile de conservare a elementelor reprezentative în graiul unei comunităţi, a 
tradiţiilor, obiceiurilor, aducând în acelaşi timp, un elogiu fiilor satului, dar 
care s-a remarcat prin ideile şi manifestările stilistice, care l-au plasat alături 
de cei mai remarcabili scriitori europeni: Ioan Slavici. Respectul pentru 
tradiţie manifestat în opera sa literară, ca semn al statorniciei şi al legăturii 
organice cu pământul strămoşesc, a reprezentat una din formele de 
manifestare a conştiinţei de sine specifice poporului nostru, putând fi 
observat ca element primordial al lucrării marelui scriitor. Creaţia de valori 
culturale este definitorie pentru existenţa umană, ceea ce înseamnă că, în 
raport cu umanitatea, cultura se constituie ca entitate universală. În 
patrimoniul naţional al literaturii române, numele lui Ioan Slavici se înscrie 
cu cinste alături de cele ale marilor clasici Eminescu, Creangă şi Caragiale. 
Interesul deosebit faţă de cunoaşterea şi aprofundarea vieţii şi operei marelui 
scriitor se datorează în egală măsură mândriei că Ioan Slavici s-a născut la 
18 ianuarie 1848 la Şiria, localitate arădeană reprezentativă, cât şi valorii 
operei celui care a fost supranumit „un Balzac al satului românesc”. 
Reprezentant semnificativ al realismului românesc, scriitorul realizează o 
minuţioasă monografie socială a sfârşitului de secol XIX, o adevărată 
geografie literară. Contribuţia literaturii române la dezvoltarea spiritualităţii 
europene nu poate fi contestată. Există la scriitorul transilvănean o vizibilă 
preocupare pentru valorificarea şi chiar înnobilarea tezaurului limbii 
populare. Fiecare pagină din opera lui Ioan Slavici este o dovadă a 
autenticităţii mediului şi limbii populare, cu atributele majore de densitate şi 
culoare în evocare, sentimente şi expresie. Surprinzând graiul particular al 
unei comunităţi, care poartă amprenta timpului şi locului, opera lui Slavici  
are particularităţi de expresie şi vocabular realiste. Creaţia sa reflectă frânturi 
de viaţă ţărănească, mediul rural văzut ca o vatră ancestrală.  

Pentru a concretiza aceste imagini ale vieţii şi graiului ţărănesc, 
prozatorul recurge la vorbirea populară autentică. Specificul popular poate fi 
demonstrat chiar şi prin simpla consultare a unui glosar ataşat operei lui 
Slavici. Conştient de puterea artei limbajului, prozatorul nu a fost, poate, 
suficient de preocupat de frumuseţea limbajului, rămânând fidel concepţiei 
sale anticalofiliste. Cu toate acestea, se poate semnala într-o mică măsură, 
dorinţa de a-şi moderniza expresia, fără a trăda natura reală, popular-
regională a graiului eroilor săi. Învinuit de lipsă de imaginaţie lingvistică, 
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reproşându-i-se repetarea unor cuvinte într-un anumit  context, scriitorul nu 
face decât să utilizeze o metodă realistă, să le reliefeze în mod special, 
pentru a le amplifica semnificaţia, sugerând lectorului care sunt faptele mai 
importante asupra cărora trebuie să-şi concentreze atenţia. 

Sunt relevante pentru încărcătura artistică metaforele, comparaţiile, 
personificările, antiteza şi limbajul pe care Slavici îl îmbogăţeşte cu proverbe 
şi zicători, expresii, expresii populare ce dau originalitate operei sale. De 
asemenea, multe din replici se constituie ca sentinţe ale iubirii, ale vieţii, 
morţii, pasiunea pentru bine şi frumos căpătând valoare gnomică. Accentul 
stilistic, numit de M. Grammont accent de intensitate, iar de J. Marouzeau 
accent afectiv, e în stânsă legătură cu starea afectivă a subiectului vorbitor. 
A. Philippide identifică cinci variante de realizare a accentului muzical: plan, 
ascuţit, grav, circumflex şi anticircumflex. Această problemă este dezbătută 
ulterior şi de către Iorgu Iordan în Stilistica limbii române, p. 59-61. Mihai 
Eminescu observă funcţia pe care o are accentul de reliefare stilistică şi de 
diferenţiere semantico-stilistică a textelor: „Ca să ne lămurim mai bine vom 
stabili mai întâi că afară de accentul gramatical, pe care se înţelege că nu-l 
poate greşi un român, căci nimene nu zice mìnune în loc de minùne, există 
acea parte intenţională a vorbirii, care se numeşte c-un cuvânt tehnic: accent 
logic”. 

Schema clasică a prozei lui Ioan Slavici este alcătuită dintr-o scurtă 
descriere introductivă, referitoare la cadrul acţiunii cu preponderenţă, urmată 
de dialogul din care răzbate finalul neprevăzut şi relevant pentru întreaga 
lucrare. Poate părea surpinzător faptul că prozatorul conferă un număr mare 
de pagini lumii cotidiene. În majoritatea lor, creaţiile epice surprind 
mentalitatea umană în diferite ipostaze. Astfel, scriitorul se află puternic 
ancorat în realităţile epocii, pe care o descrie cu un real talent, recurgând şi la 
elementele de stilistică. Naratorul realizează o adevărată frescă a lumii 
secolului al XIX-lea, credibilă şi prin modul de exprimare stilistică. 

     Opera lui Ioan Slavici oferă numeroase informaţii potenţiale, care 
se degradează în timp, se pierd prin faptul că decizia noastră de analiză s-a 
oprit asupra altor elemente. Departe de a fi inactiv prin statutul său de 
material depozitat, dincolo de semantica  şi formele concretizate la un 
moment dat în vorbire, acest substrat al limbii susţine actul de limbaj şi 
decide asupra alternativei lingvistice alese la un moment dat. Ea se datorează 
influenţei pe care termenii o suferă dincolo de sensurile proprii ale 
cuvintelor, de înţelesurile clare fixate de tradiţie şi automatisme. 

O idee pe care putem enunţa este că lucrările arădeanului Ioan Slavici 
reconstituie spaţiul matrice, amintind de concepţia blagiană a „veşniciei care 
s-a născut la sat”, însă mi-aş permite o parafrazare a lucrării reputatului om 
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de cultură, prof. univ. dr. Gheorghe I. Tohăneanu, în a aprecia că acestea 
reuşesc să devină un adevărat glosar de „imagini pierdute”, ori pe cale de a 
se pierde. Elementele de cultură şi civilizaţie sunt specifice unei comunităţi 
care nu şi-a părăsit vatra în care s-a născut şi care a cunoscut o evoluţie 
organică în spaţiul geografic caracteristic. În acelaşi timp, opera lui are şi o 
importantă componentă culturală, întrucât surprinde o dezvoltare specifică 
Europei. 

Am convingerea că toate aceste elemente necesită o analiză completă, 
în care să fie relevate multiplele aspecte culturale, istorice, economice, pe 
care sunt convins că le veţi analiza în lucrările prezentate în cadrul 
conferinţei. 

Reiterez – astfel - punctul de vedere exprimat în deschiderea acestei 
alocuţiuni, potrivit căruia Aradul avea nevoie de o manifestare culturală de o 
asemenea ţinută, subiectul propus de organizatori fiind unul de maximă 
actualitate. 

 
Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! 

 


