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 Volumul de faţă apare în baza materialelor Conferinţei Ştiinţifice cu 

participare Internaţională Educaţia lingvistică şi literară în contextul 

dezvoltării valorilor general-umane. Mileniul trei aduce noi imperative 

cadrului didactic, ceea ce ne determină să reflectăm asupra cuvintelor lui 

Jacques Delors: „Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură 

acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru un viitor, în bună măsură, 

imprevizibil”. 

 Materialele înserate în această ediţie reflectă diverse aspecte, probleme 

şi domenii de investigare, cum ar fi: lingvistică generală, sociolingvistică; 

semiotică, lingvistică contrastivă şi traductologie; comunicare şi limbaj; 

didactică şi glotodidactică; literatură şi folclor; gramatică; lexicologie, 

terminologie; istoria limbii. 

 Acest volum este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor ştiinţifici, 

studenţilor ciclului I – licenţă, ciclului II – masterat, ciclului III – doctorat şi 

tuturor celor interesaţi de importanţa educaţiei lingvistice, literare şi culturale 

în contextul valorilor societăţii moderne. 

 Articolele ştiinţifice incluse în volum nu formează un corp de doctrină; 

ele se deosebesc prin modalitatea de abordare a chestiunilor puse în discuţie 

şi prin soluţiile propuse, fiecare autor având intenţia de a-şi aduce partea sa 

„de zbor” la investigarea diferitelor aspecte ale mesajului literar, ale educării 

limbajului, iar prin limbaj – a valorilor umane.  

 

                                                         Anatol Ionaș   
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ASPECTE ALE DINAMICII VOCABULARULUI ROMÂNESC ACTUAL – 

CREAȚII LEXICALE CU SUFIXUL -IADĂ  

 

Ilona BĂDESCU, lector universitar, doctor, Universitatea din Craiova 

  

Rézumé 

Dans cet article, nous nous proposons de présenter l’une des plus expressives créations lexicales 

appartenant au vocabulaire roumain actuel formée avec le suffixe -iadă. Pour réaliser l’analyse lexico-

sémantique, nous avons utilisé un corpus formé principalement de travaux lexicographiques récents - 

Florica Dimitrescu (coord.), Alexandru Ciolan, Coman Lupu, Dicționar de cuvinte recente, ediția a III-a 

(DCR3), București, Editura Logos, 2013 și Barbu Ana-Maria, Blanca Croitor et alii, Inventar de cuvinte 

și sensuri noi atestate în mediul online (ICSO), București, Editura Academiei Române, 2020, Trifan, 

Elena, Adrian Ioan Trifan, Dicționar de neologisme și abrevieri recente (DNAR), Prahova, Editura 

Scrisul Prahovean, 2003, de la littérature de spécialité, ainsi que dans la presse écrite. Notre analyse 

mettra ainsi en évidence la pérennité de la tendance de la langue roumaine vers la créativité et 

l’expressivité lexicales, doublée, dans la plupart de cas, de l’aspiration vers la bréviloquence.  

Mots-clés: lexique, dérivation, suffixe, créativité, expressivité 

 

1. Introducere 

Prefacerile societății românești după evenimentele din decembrie 1989, care s-au 

soldat cu prăbușirea sistemului comunist, se reflectă, așa cum este firesc, și în formele de 

expresie de la nivelul lexicului. Ieșirea din izolare și fenomenul de globalizare au 

favorizat procesul de modernizare și de internaționalizare a vocabularului, structura 

actuală a acestuia permițând identificarea următoarelor tendințe: înregistrarea unui număr 

tot mai mare de împrumuturi, în special anglo-americane, extinderea anumitor procedee 

interne de îmbogățire a vocabularului, productivitatea anumitor formanți și modificarea 

poziției elementelor de argou [1].  

Dintre procedeele interne, în cadrul derivării cu afixe, sufixarea se situează în 

continuare pe primul loc, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Cele mai 

productive sufixe s-au dovedit a fi cele neologice și cele cu etimologie multiplă, care se 

pot atașa la o mare varietate de baze derivative. Din  punct de vedere semantic, aceste 

creații lexicale au fie un caracter denotativ, „având rolul de a „umple” un „gol” lexical 

sau de propune un termen mai adecvat (prin monosemantism sau brevilocvență)”, fie 

unul conotativ ironic, glumeț sau peiorativ [2]. 

În perioada postdecembristă, un sufix foarte productiv s-a dovedit a fi -iadă. Fără a 

se bucura de o prea mare productivitate în epocile anterioare, în care era specializat în 

denumirea de epopei și de competiții sportive (și, ulterior, științifice), revenirea în forță a 

acestui sufix s-a datorat încărcăturii sale semantice care a putut fi ușor extinsă în direcția 

marcării expresive a unei atitudini dezaprobatoare, de dispreț sau de revoltă față de 

diferite evenimente, comportamente sau acțiuni. 

În cele ce urmează, vom face o analiză lexico-semantică a derivatelor cu sufixul -

iadă din perioada actuală pentru a evidenția productivitatea de care acestea se bucură, în 

special în limbajul publicistic, de unde sunt preluate cu ușuriță în cel uzual, precum și 

valorile lor semantico-expresive.   
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Pentru realizarea acestei analize, am folosit un corpus excerptat, în principal, din 

lucrări lexicografice recente -  Florica Dimitrescu (coord.), Alexandru Ciolan, Coman 

Lupu, Dicționar de cuvinte recente, ediția a III-a (DCR3), București, Editura Logos, 2013 

și Barbu Ana-Maria, Blanca Croitor et alii, Inventar de cuvinte și sensuri noi atestate în 

mediul online (ICSO), București, Editura Academiei Române, 2020, Trifan, Elena, 

Adrian Ioan Trifan, Dicționar de neologisme și abrevieri recente (DNAR), Prahova, 

Editura Scrisul Prahovean, 2003, din  lucrări de specialitate, precum și din presa scrisă.  

2. Sufixul -iadă – scurtă privire diacronică 

Sufix neologic cult, de origine greacă, -iadă a pătruns în română prin intermediul 

unor împrumuturi din franceză precum miriadă, naiadă, pleiadă, olimpiadă, Henriadă.  

Alături de sursa directă neanalizabilă, Iliada, olimpiadă și Henriadă au servit ca 

modele pentru viitoarele creații românești, sufixul specializându-se în domeniul literar, 

pentru a denumi nume de epopei istorice, și în domeniul sportiv, pentru a denumi 

competiții sportive. 

Sufixul -iadă a început să fie productiv în română după apariția, în prima jumătate 

a secolului al XIX-lea, a traducerilor Iliadei și Henriadei, poemul epic al lui Voltaire 

(creație analogică după Iliada). Devenite sursă de inspirație pentru unii scriitori români ai 

epocii, care au încercat să creeze epopei inspirate din trecutul istoric românesc, ele au 

favorizat și apariția unor titluri similare precum: Mihaida (de I.H. Rădulescu), Ștefaniada 

(de C. Negruzzi), Bolintiniadele (de D. Bolintineanu), Negriada (de A. Densușianu), 

Horiadele (proiect al lui Mihai Eminescu), cel mai cunoscut fiind însă titlul epopeii eroi-

comice Tiganiada de I. Budai-Deleanu [3]. 

 După ce epopeile, ca specie literară, nu au mai fost de actualitate, sufixul și-a 

pierdut productivitatea. Va apărea însă mai târziu, în câteva derivate, baza de derivare 

fiind un substantiv, Leniada (de Victor Eftimiu), Papuciada (de Camil Petrescu), sau un 

numeral, Zeciada (de Victor Tulbure). 

Cel de-al doilea împrumut analizabil, olimpiadă (la origine termen grecesc, 

cunoscut în majoritatea limbilor europene) a fost modelul pentru creații românești din 

domeniul sportiv, precum Daciada, Balcaniada. Ulterior, spartachiadă [4], împrumutat 

din rusă, a dus la apariția altor doi termeni: dinamoviadă („competiție periodică la care 

participă membrii clubului Dinamo”) și ceferiadă („competiție periodică la care participă 

membrii clubului C.F.R.”).  

Alte formații lexicale care denumesc competiții sportive au avut ca bază 

substantive nume de sporturi sau de instituții sub egida cărora s-au desfășurat: Alpiniada 

„competiție sportivă de alpinism” (explicat și ca împrumut din franceză), Academiada, 

Universiada. 

Ulterior, pe baza trăsăturii semantice de bază, prin extindere de sens, termenul 

olimpiadă s-a folosit și pentru a desemna o competiție științifică, pe specialități, 

organizată local, național sau internațional. 

Potențialul expresiv al sufixului, pe deplin valorificat după anii ʼ90, poate fi 

remarcat în Bobociada, numele unei emisiuni radiofonice, „în cadrul căreia studenții din 

primul an își luau, în limba de lemn, angajamente peste angajamente” [5]. 



7 
 

În perioada postdecembristă însă, sufixul a devenit extrem de productiv, atât din 

punct de vedere cantitativ, cât și calitativ: la creațiile de la nume proprii s-au adăugat 

creații derivate de la substantive comune, care denumesc realități emblematice perioadei; 

bazele de derivare s-au diversificat, sufixul putându-se atașa la o varietate de teme 

nominale, din diverse registe, precum și la baze adjectivale sau verbale; cele mai multe 

derivate sunt marcate conotativ, punând în evidență resursele expresive inepuizabile ale 

limbii române. 

3. Clasificarea derivatelor în funcție de categoria gramaticală a bazei 

Compusele cu -iadă denumesc realități abstracte, sufixul imprimând bazei 

trăsătura semantică generală [(rezultat al unui) eveniment de avengură]. Temele de 

derivare sunt, în principal, substantive (comune și proprii), în câteva cazuri, adjective, iar 

pentru unele compuse pot fi identificate ca baze verbe, locuțiuni sau expresii verbale: 

a. substantive comune (neologisme sau din lexicul uzual; moștenite, împrumutate 

sau create pe teren românesc): asfaltiada, autocariada, avocațiadă, babiloniadă, 

balcaniadă, balconiadă, baroniadă, bastoniadă, beriadă, bișnițariadă, blatiadă, 

bobociadă, borcaniada, borduriadă, bugetiadă, buldozeriadă, buticariadă, cabotinadă, 

caloriferiadă, camionadă, căpșuniadă, cățelariadă, celofaniadă, chioșcariadă, 

ciolaniadă, complotiadă, cramponiadă, cuponiadă, curcaniadă, dealeriadă, 

dinozauriadă, directoriadă, dolariadă, dosariadă, electoriadă, eleviadă, 

embargonauțiadă, epistoliadă, etceteriadă, fermieriadă, garajiadă, gimnaziadă, 

gogoșariadă, golaniadă, grătariadă, gunoiadă, guverniadă, hingheriadă, hulianiadă, 

irodiadă, jandarmiadă, lebediada, lecturiadă, lideriadă, localiadă, maneliadă, 

măsliniadă, mercenariadă, microfoniadă, mileniadă, minciuniadă, moțiadă, papuciadă, 

parlamentariadă, parangheliadă, păturiadă, pepeniadă, pistoliadă, politichiadă, 

premiadă, primariadă, procesiadă, profesoriadă, provinciadă, sacoşiadă, salamiadă, 

sforăriadă, sponsoriadă, sparangheliadă, spitaliadă, striperiadă, studențiadă, sutaniadă, 

şobolaniadă, șoferiadă, ștampiliada, tabletiadă, tâlhăriadă, telefoniadă, terasiada, 

tineriadă, țapinariadă, ţărăniada, țiganiadă, ţigariadă, ţânţăriadă, urbaniadă, 

vacciniadă, victimiadă etc.; 

b. substantive proprii: 

- antroponime românesti sau străine (în special nume ale unor oameni politici):  

• nume de familie: agathoniadă < [Dan Matei]  Agathon, băsesciadă < [Traian] 

Băsescu, becaliadă < [Gigi] Becali sau  [Giovanni]  Becali, bocăniadă < [Emil] Boc, 

brucaniadă < [Silviu] Brucan, curcaniada < [Nicolae] Curcăneanu, 

everaciadă/everachiadă < [Paul] Everac,  funariadă < [Gheorghe] Funar, halaiciadă < 

[Crin] Halaicu, iliesciadă/iliadă < [Ion] Iliescu, maziliadă < [Dumitru] Mazilu, 

moculesciadă < [Horia] Moculescu, năstăsiadă < [Adrian] Năstase, nemirschiadă < 

[Nicolae] Nemirschi, ninosiadă < [Petre] Ninosu , remeșiadă < [Traian] Remeş, ritziada 

< [Monica] Ritzi, tatuliciadă < [Mihai] Tatulici, șoșoniadă < [Diana] Șoșoacă, 

tăriceniadă < [Călin] Popescu Tăriceanu, tökeșiadă < [László]  Tőkés, udriadă < [Elena] 

Udrea; vadimiadă < [Corneliu] Vadim Tudor, vangheliadă < [Marian] Vanghelie, 

văcăresciadă < [Nicolae] Văcărescu; blatteriadă < [Joseph] Blatter, clintoniadă < [Bill] 
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Clinton, gorbacioviadă < [Mihail] Gorbaciov, miloşeviciadă < [Slobodan] Miloşevici, 

putiniadă < [Vladimir] Putin etc.; 

•  prenume: mironiadă < Miron [Cozma], muguresciadă < Mugur [Isărescu];  

•  nume și prenume: Antonpanniadă „Antonpanniada editorială” (titlul unei serii de 

articole scrise de G. Pienescu în revista „România literară”, nr.  14, 15, 17, 18, 21, 30/ 

2006); 

-  toponime: brașoviadă < Brașov, ploieștiadă < Ploiești, cotroceniadă < Cotroceni, 

gogoliadă < strada Gogol; americaniadă, japoniadă, moldoveniadă; 

-  nume ale unor cluburi de fotbal: dinamoviadă, giuleștiadă, rapidiadă, voințiada; 

- compuse prin abreviere, nume ale unor instituții și ale unor partide: AGVPS-iadă 

(Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România), ceferiadă < CFR, 

coneliadă <  CONEL (Centrul Național de Electricitate), feseniadă  < FSN (Frontul 

Salvării Naționale), GSP-iadă (Gazeta Sporturilor),  IMM-iadă (Întreprinderi Mici și 

Mijlocii), irsopiadă  < IRSOP (Institutul Român de Sondare a Opiniei 

Publice,  petromidiadă < Petromidia, sidexiadă  < Sidex [Galați] etc.; 

b. adjective: bolnaviadă, formidabiliadă, ilariadă, iluzoriadă, neaoșiadă, 

stupidiadă; 

c. verbe, locuțiuni, expresii verbale: deșteptariadă (compusul se pretează unei 

duble analize: de la baza verbală a (se) deștepta sau nominală, deșteptare); blatiada < a 

merge (a călători) pe blat sau a face blatul „a călători cu un mijloc de transport fără bilet 

sau abonament”; papuciada <  a-i da (sau a i se da cuiva) papucii „a da pe cineva afară 

sau a fi dat afară”; sforăriadă < a trage (sau a învârti) sforile „a unelti în ascuns, cu 

abilitate”. 

4. Valori sematico-expresive 

Productivitatea derivării cu sufixul -iadă se datorează capacității sale de a 

transforma baza în simbol denominativ al unui eveniment sau al unei producții culturale 

cu desfășurare epopeică, marcată temporal și/sau spațial.  

Din punct de vedere semantic, derivatele cu sufixul -iadă pot fi clasificate în două 

subclase: creații lexicale cu valori denotative și creații lexicale cu valori conotative. 

 

4.1. Derivate cu valori denotative  

Sensul denotativ al creațiilor lexicale cu sufixul -iadă trimite la următoarele 

subcategorii: 

- numele unei competiții sportive: Voințiada („Succese la Voințiadă”, DNAR); 

- numele unei emisiuni, a unui concurs: Baloniada („cel mai haios concurs pentru 

copii: Baloniada”, https://www.comunicatedepresa.ro), Urbaniada („Suntem între 

finaliştii Urbaniadei, un concurs de proiecte care fac viaţa mai bună în oraş ”, apud 

ISCO); 

- numele unor manifestări artistice și culturale: „festivalul de teatru în spații 

urbane neconvenționale Ilariada”, Chirnoghiada (rar, formație ad-hoc) „expoziție a 

artistului plastic Marcel Chirnoagă” (DCR3); 
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- numele unei colecții: Papuciada colecție miniaturală de încălțăminte și diferite 

obiecte în formă de pantof („Soţul meu, Hacic, glumeşte pe seama acestui hobby, pe care 

l-a etichetat drept «papuciada»”, https://www.ziuaconstanta.ro). 

- numele unor proiecte sau campanii: Savaliada („Fundația „Sfântul Sava de la 

Buzău” va iniția un proiect intitulat „Savaliada” prin care o unitate militară va fi 

transformată într-un așezământ social pentru copii și bătrâni, https://basilica.ro), 

Premiada („premii câștigate în cagdrul campaniei promoționale Premiada”, DCR3); 

Covoriada („Ca să vă bucurați de frumusețea și eleganța discretă pe care covoarele le 

aduc căminului, puteți alege din varietatea oferită de campania „COVORIADA” by 

BICONI”, https://th-th.facebook.com/); 

- numele unei acțiuni pozitive care presupune un oarecare efort: buticariadă, 

chioșcariadă, terasiada „campanie de demolare a buticurilor, chioșcurilor, teraselor 

construite ilegal” („Chioșcariada” de toamnă, în piețele din Craiova”, 

https://cvlpress.ro), țigariadă „campania de combatere a traficului de țigări”, țânțariada 

(„Țânțăriada” se amână din cauza vremii”, https://debanat.ro), epistoliada „citirea și 

cometarea scrisorilor”, cramponiada „eforturile făcute de echipa națională de fotbal a 

Românei pentru calificare”, borcaniada, gogoșariada „pregătirea conservelor pentru 

iarnă”, gunoiada „campania de strângere a gunoaielor” etc. 

4.1. Derivate cu valori conotative 

  Cele mai multe derivate au capătat însă un sens conotativ prin adăugarea la 

semele lor de bază ([campanie] sau [manifestație]), după caz, trăsăturile [+ violent], [+ 

distructiv], [+ intens], [+ în contadicție cu morala]. Aceste derivate denumesc:  

- o acțiune având aspecte cu conotații negative: brucaniada „acțiune întreprinsă de 

politologul Silviu Brucan de criticare a unor persoane și instituții”; buticariada 

„investiţiile importante ale Capitalei sunt oprite […], iar ei se ocupă de buticariadă” 

(https://epochtimes-romania.com), baroniadă „numirea rudelor și prietenilor în funții 

publice” („Baroniada, faza pe țară”, https://ziare.com), blatiadă „călătoriile cu mijloacele 

de transport fără bilet sau abonament”, babiloniadă „acțiuni haotice”, ciolaniadă „luptă 

pentru putere, funcții-cheie și privilegii” (DARV ) etc.; 

- o acțiune de protest: camionadă „greva întreprinsă de camionagii” fermieriadă, 

golaniada „acțiunea protestatarilor (care au fost numiți „golani”) din Piața Universității 

din 1990, petromiadă „acțiunea de protest a lucrătorilor de la Petromidia”, profesoriadă 

„protestul profesorilor”, șoferiadă „greva șoferilor”, tineriada („Tineriada” – protestul 

copiilor din Bucureşti. Numeroşi bucureşteni şi-au luat copiii la protestul de duminică 

seară împotriva amnistiei şi a graţierii”, apud ISCO) etc.; 

- campanie birocratică prost organizată: bugetiadă; cuponiadă „acțiunea primirii și 

depunerii cupoanelor nominative de privatizare”;  

- campanie (politică) rău-intenționată: dosariadă „manipulare a celor cuprinse în 

dosarele securității sau ale altor instituții”,  telefoniadă „chestionarea telefonică a 

electoratului” etc.; 

https://basilica.ro/
https://th-th.facebook.com/
https://cvlpress.ro/
https://debanat.ro/
https://epochtimes-romania.com/
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- acțiuni exagerate: everachiada, tabletiada „acțiune întreprinsă de Paul Everac de 

a-și prezenta tabletele la televizor”, ordonanțiadă „emiterea de ordonanțe”, ștampiliadă 

„plăcere exagerată de a pune ștampile”;  

- o acuzație: lebedeiada „acuzație adusă romilor de naționalitate română că s-au 

hrănit cu lebede la Viena”; 

- o nemulțumire: meritiada „discuțiile provocate de atribuirea salariilor de merit în 

învățământ”. 

Unii termeni pot denumi atât o acțiune pozitivă, cât și una negativă: baroniadă 

„curățirea partidului de baroni locali”, dar și „numirea rudelor și prietenilor în funții 

publice”, țigariadă „eforturile de combatere a traficului cu țigări”, dar și „traficul cu 

țigări”, sforăriadă „faptul de a trage sforile” etc.  

Printr-o extindere a domeniului de referință, unele dintre aceste derivate au 

devenit polisemantice. Astfel, dosariadă creat inițial pentru a denumi manipularea 

conținutului dosarelor întocmite de Securitate sau de alte instituții, a fost folosit ulterior 

pentru a denumi acțiunea de depunere de dosare. Căpșuniadă a fost numită odiseea 

plecării românilor la cules de căpșuni pe meleaguri iberice, ulterior, prin extindere 

semantică, la cules de alte fructe și legume în străinătate și apoi, prin generalizare, a ajuns 

să denumească plecarea pentru orice muncă în străinătate. Borcaniada, care a desemnat 

inițial „acțiunea de recuperare de sticle și borcane în vederea refolosirii”, în ultimii ani se 

folosește pentru campania de preparare a conservelor de iarnă. Prin Vangheliadă a fost 

numită petrecerea organizată pentru profesori de Marian Vanghelie, după care termenul a 

fost aplicat oricărei tratații în scopuri populist-electorale, același termen fiind folosit și 

pentru a desemna campania sa electorală. Plecând de la două personalități ale lumii 

sportive,  Becaliadă este înregistrat în DCR3 cu sensuri care acoperă întreaga arie de 

manifestare a acestora: 1. „campania de transformare a unor fotbaliști români în 

străinătate, susținută de Giovanni Becali”; 2. „spectacol mediatic de prost gust oferit de 

Gigi Becali”; 3. „competiție dominată prin mijloace dubioase de clubul lui Gigi Becali”; 

4. „stil autoritar și imprevizibil, propriu lui Gigi și Giovanni Becali, de a conduce un club 

sportiv”; 5. „venire masivă la București a suporterilor lui Gigi Becali”.  

Un alt termen, pe care nu-l puteam trece cu vederea, care a căpătat și o anumită 

valoare simbolică este mineriadă. Utilizat inițial pentru „venirea brutală a minerilor în 

București, pentru a restabili „ordinea” prin violență sau pentru a răsturna un guvern (în 

anii 1990-1991)”, acesta a ajuns să desemneze, prin extensie „orice act de distrugere 

făcut de un „commando” la care nu participă neapărat minerii” [Ciolacu]. Prin extinderi 

de sens, asociate cu valori figurate, temenul mineriadă a fost înregistrat în îmbinări 

precum: „mineriada albă” (https://www.hotnews.ro), „mineriada financiară” 

(https://www.bursa.ro), „mineriada aeriană”, „mineriada părinților copiilor infectați cu 

HIV” [6], „mineriada liberală” (https://monitorulneamt.ro), „mineriada apuseană” 

(https://www.dw.com/ro). În construcția mineriada de catifea, într-o asociere de tip 

oximoron, semul [+ violență] asociat celui de [manifestație] este este neutralizat, 

sintagma fiind folosită cu referire la manifestările pașnice ale minerilor ruși [7], iar după 

https://monitorulneamt.ro/
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acest model, prin profesoriada de catifea (DNAR) a fost denumit protestul pașnic al 

profesorilor. 

Cele mai multe compuse au valori conotative ironice, glumețe sau peiorative. 

Expresivitatea acestora rezultă, în cele mai multe cazuri, din aglutinarea a două elemente 

aparținând unor registre diferite, „contrastul dintre caracterul popular, familiar, ironic sau 

argotic al bazei și natura livrescă a sufixului” (Stoichițoiu-Ichim): pepeniadă, 

borcaniadă, gogoșariadă, salamiadă, țânțăriadă; politichiadă; blatiadă etc.: „Țânțăriada 

se amână din cauza vremii” (https://debanat.ro); „Suntem în prag de sărbători, au intrat în 

libere la parangheliadă…” (fi.facebook.com); „Politichiada deja a început!”  

(http://florinmatei.blogspot.com); „La modul cum înțeleg curcanii să aplice și să editeze 

legile, ei înșiși reprezintă un pericol social [...] Această curcaniadă la modul cum 

gândeste și actionează ne lasa impresia că lucrează mână în mână cu infractorii și fac 

prada jumi-juma.” (https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1);  

Mai rar, caracterul depreciativ și încăcătura expresivă a derivatului sunt potențate 

de sensului metaforic, conotat peiorativ al temei: „Gata cu ciolaniada! Depolitizați 

spitalele, acum!” (www.curentul.info); „Monstruos, nimic altceva decât o 

RINOCERIADĂ în desfășurare!” (www.g4media.ro) . 

Același efect de sporire a expresivității derivatului se datorează atașării sufixului 

unei baze metonimice: „[…] începe săptămâna aceasta un serial, numit ,,Sutaniada”, de 

demascare a feţelor bisericeşti vâlcene care au făcut pactul cu Diavolul, „dând pe ţeavă” 

la Securitatea comunistă sau capitalistă enoriaşi şi colegi”  (http://www.indiscret.ro). 

De asemenea, conotații afective capătă și scrierea derivatelor cu inițială majusculă 

sau minusculă, aceasta exprimând atitudinea favorabilă sau defavorabilă a celui care 

scrie; folosirea majusculei pentru minusculă în scopul reliefării este evident peiorativă, 

după cum, folosirea minusculelor pentru majuscule denotă o atitudine de minimalizare. 

Dacă, inițial, aglutinarea sufixului -iadă cu antroponime a format nume de epopei, 

derivatele actuale reprezintă „parodii” de epopei - devenind termeni ale căror semnificații 

au la bază o reacție de nemulțumire față de atitudinea, comportamentul și acțiunile 

respectivilor „eroi”, iar scrierea lor cu minusculă subliniază tocmai valoarea depreciativă, 

întrucât „marca de individualizare devine marcă de caracterizare” [8]. Pe de altă parte, 

grafia pune în evidență atât caracterul efemer al acestor creații, care se modifică odată cu 

schimbarea protagoniștilor, cât și aspectul comun care vizează, în special, practicile și 

valorile acestora: „s-au scârbit atât de tare de ce s-a întâmplat, de văcăresciada şi 

vadimiada aia sinistră (http://arhiva.romanialiterara.com).  

De asemenea, diferența dintre scrierea canonică a temelor nominale compuse prin 

abreviere și cea care transcrie și leagă fonetic pronunțarea literelor intră în sfera 

familiarului, a unui respect scăzut și a unei obișnuințe crescute cu instituția în cauză [9]. 

Concluzii 

Analiza efectuată pune în evidență marea productivitate de care s-a bucurat sufixul 

-iadă după anii ʼ90, dar și resursele expresive inepuizabile ale limbii române. Specializat 

în trecut îndeosebi în formarea unor derivate de la baze nominale pentru a denumi epopei 

și competiții sportive, în perioada actuală, sufixul și-a demonstrat atât randamentul 

https://debanat.ro/
http://florinmatei.blogspot.com/
https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1
http://www.g4media.ro/
http://www.indiscret.ro/
http://arhiva.romanialiterara.com/
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lexico-formativ, cât și potențialul expresiv. Prin combinarea cu baze care aparțin unor 

clase morfologice diferite (substantivale, adjectivale, verbale), precum și unor registre 

variate de limbă (literar, familiar, argotic), acoperind numeroase sfere semantice, noile 

lexeme denumesc realități emblematice pentru societatea actuală. Cele mai multe dintre 

derivatele analizate sunt „efemeride lexicale”, cu sens conotativ, fiind puternic marcate 

de expresivitate. Cu funcționare restrânsă cronologic ori situațional, acestea oferă o 

imagine sugestivă a perioadei postdecembriste în care s-au derulat „epopei” dintre cele 

mai diferite. 

Note 
[1]

 Rodica Zafiu, Diversitate stilistică în româna actuală, București, Editura Universității din București, 

2001, pag. 7. 
[2]

 Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influențe, creativitate, 

București, Editura BIC ALL, 2005, pag. 8. 
[3]

 Luiza Seche, „Sufixul -iadă”, în Studii şi cercetări lingvistice, XI, 1960, pag. 409-410. 

  [4]
 Astăzi, termenul s-a specializat pentru a denumi concursuri sportive ale armatei, concursuri sportive ale 

profesorilor (de sport)  („Spartachiada profesorilor”). 

 
[5]

 Alexandru Ciolan, Misterele cuvintelor, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, București, Editura Logos, 

2013, pag. 69. 
[6]

 Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influențe, creativitate, 

București, Editura BIC ALL, 2005, pag. 27. 

 
[7]

 Idem. 

 [8]
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PRONUMELE DE ÎNTĂRIRE: PLANURILE ISTORIC-GRAMATICAL, 

DISCURSIV ȘI DIDACTIC 

 

Grigore CHIPERI, doctor, conferențiar, Universitatea de Stat din Tiraspol 

 

Rezumat. Pronumele de întărire (accentuare) s-au constituit în cadrul unei paradigme complexe 

din cauza formelor lor compuse din doi termeni, ambii variabili. Articolul urmărește evoluția formelor 

pronominale și a valorilor lor de la cele mai vechi texte scrise în limba română până în secolul al XIX-lea, 

când se produce o cristalizare a paradigmei sub aspectul păstrat până în actualitate. Dată fiind 

complexitatea extremă a formelor acestui tip de pronume, la final este abordată și latura didactic-școlară, 

întrucât elevii trebuie să deprindă variantele corecte ale formelor pronominale pentru a le utiliza în 

vorbire.   

Cuvinte-cheie: pronume de întărire, adjectiv pronominal, formă gramaticală variabilă și 

invariabilă, flexiune, grup de cuvinte, atribut, emfază, curriculum.  

 

Summary. The pronouns of reinforcement (accentuation) were constituted within a complex 

paradigm due to their forms composed of two terms, both variables. The article follows the evolution of 

pronominal forms and their values from the oldest texts written in Romanian until the nineteenth century, 

when there is a crystallization of the paradigm in terms preserved until today. Given the extreme 

complexity of the forms of this type of pronoun, in the end the didactic-school side is approached, as 

students must learn the correct variants of pronominal forms to use them in speech. 

Keywords: reinforcement pronoun, pronominal adjective, variable and invariable grammatical 

form, inflection, group of words, attribute, emphasis, curriculum. 

 

GAR-2005 își începe capitolul consacrat pronumelui de întărire cu constatarea că 

limba română este singura care l-a moștenit din pronumele latinesc de identitate ipse și i-

a adăugat o serie de flexiuni provenite din cliticele pronominale reflexive și personale. În 

baza acestor forme de identitate s-au dezvoltat în română o serie de pronume personale 

utilizate prepozițional: dintr-însul, printr-însul, într-însul și (la, cu etc.) dânsul. Mai mult, 

s-a creat în română și un substantiv, „ins”, lipsit evident de flexiunile pronominale. 

Limba română e și singura care are forme diferite de pronume de întărire și 

pronume de identitate. În celelalte limbi romanice se utilizează aceleași forme pentru 

ambele valori pronominale: fr. moi-méme „eu însumi” și c’est le méme „e același”; sp. el 

mismo hombre „același om” și el es mismo que... „este el însuși care”. De aceea 

întrebuințarea de către Dumitru Irimia a denumirii de pronume personal de identitate, 

după model latin, în loc de pronume de întărire, ni se pare dacă nu absolut improprie 

atunci creatoare de confuzie.  

Pronumele de întărire apare în două tipuri de contexte: de pronume și de adjectiv 

pronominal. Interpretarea acestor tipuri de utilizări este și ea neunivocă. Recunoașterea 

lor este curentă în majoritatea lucrărilor de gramatică. Doar GAR-2005 face figură 

separată, dar despre asta vom comenta mai târziu. 
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Deci pronumele de întărire are o istorie impresionantă. Ca dovadă servește și faptul 

că macedoromâna are două forme de pronume de întărire: insu „el însuși” și însuș, ultima 

aproape ca în română, iar istroromâna dispune doar de forma ăńs „însuși, înșiși”.   

Pronumele de întărire poate fi găsit cu aproximativ aceeași semnificație în textele 

românești cele mai vechi. Traducerile din slavă a termenilor samŭ și jedinŭ au condus la 

întrebuințarea frecventă a formelor de pronume de întărire/accentuare. În textele vechi se 

atestă ambele tipuri de contexte în care apar formele: pronominal și adjectival. Însuși 

tremese însuși îngerul său. Însuși Domnulu audzi. (Psaltirea Scheiană). Topica este mai 

liberă în aceste texte decât în limba contemporană, unde pronumele și-a redus uzul. 

Iubeaște apropele tău ca insuși' tine (Apostolul lui Coresi). Observăm că adjectivul 

pronominal este plasat înaintea pronumelui personal, în timp ce în româna contemporană 

adjectivul pronominal se pune în postpoziție.  

În legătură cu limba română veche se poate afirma că au existat numeroase forme 

concurente. În primul rând, se utilizau formele fără flexiuni reflexive sau pronominale. 

Însu Împăratul mieu. (Psaltirea Scheiană). Radul vodă daca au luatu ajutoriu de la turci, 

au intrat în Țara Muntenească cu 15.000 de turci, fără alți lefecii ce adunase și au datu 

războiu lui Basarab vodă, joi, dichevrie 23 și l-au răzbitu pre însul și pre toată oastea 

lui. (Varlaam). În epoca veche abundau și formele create în baza pronumelor  personale 

în dativ sau acuzativ plus cliticul -și. De noiși mai vârtoasă să ne grijimŭ. Pre eiși se 

piardă. (Coresi).  

Atestarea unor forme istorice precum însul  ș.a. explică mai lesne existența în 

paradigma pronumelui de întărire a unei forme aparent aberante ca însele.   

Se știe că secolul al XVII-lea a fost extrem de benefic și prolific pentru apariția 

textelor în limba română. Aceasta a condus  totodată și la o diversificare a utilizării 

formelor pronumelui de întărire. Ele apar cu nuanțe semantice și în îmbinări 

inimaginabile în limba contemporană. Domnindu țara Iliiașu vodă împreună cu frati-său, 

Ștefan vodă, apoi cându au fostu în anii 6952 (1444) mai, înaintea rusaliilor, află vréme 

Ștefan vodă ca să să curățească de frati-său Iliașu și să ție toată țara însuși. Țara 

Ardealului nu este numai o țară însăși, ci Ardealul să chiamă mijlocul țării, care multe 

coprinde în toate părțile... Ci de această povéste cronicariul cel leșesc nimica nu scrie și 

încă și alte sémne multe suntu și nu însemnează nimica de însile. (Grigore Ureche, 

Letopisețul...).  

Numeroasele pronume de întărire în Letopisețul lui Ureche se explică probabil prin 

puternica influență a traducerilor pe care acestea le aveau în epoca cronicarului. 

Letopisețele lui Miron Costin și Ion Neculce nu le mai atestă, dar formele nu dispar. Se 

produce doar o mutare de accent și o mai mare specializare atunci când limba română 

scapă de sub tutela limbii slave.  

Dacă în textele cele mai vechi se atestă o întrebuințare aproape la paritate între 

valoarea pronominală și cea adjectivală, în timp se produce o deplasare către selectarea 

valorii adjectivale, chiar dacă cea pronominală nu dispare nici ea definitiv. În același 

timp, se observă, alături cu formele  acordate, un dezacord al formelor adjectivale în 

raport cu nominalul. Acest dezacord se menține o lungă perioadă de timp, până spre 
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mijlocul secolului al XIX-lea. Principala tendință instalată constă în utilizarea formei 

invariabile însuși pentru ambele genuri, așa cum se vede în Descrierea Moldovei, în 

varianta de traducere de la 1806, publicată în 1825. Aci debarcă de două și de trei ori pe 

fiecare an, vase, nu numai din locurile vecine ale Mărei Negre, din Crimeea, Trapezunt, 

Sinope, Constantinopole, dar și din Egipt și din însuși Barbaria... Când voește Domnul 

să asculte însuși jalovile și pricinile cele mari; atuncea chiamă înaintea sa în Divan pe 

pârâșul... 

Aceleași lucruri se constată și într-o proză de epocă, O alergare de cai de C. 

Negruzzi. Văd că cauți pricinuiri și iai de dovadă însuși încredințările dragostei mele. 

Adjectivul pronominal are topică liberă și, fiind plasat între două nominale, este dificil de 

spus la care se referă. Am putea admite că se referă totuși la substantivul dovadă, mai 

ales că utilizările adjectivului cu nominale la plural sunt extrem de rare.  

În schimb la Negruzzi adjectivul pronominal se acordă corect cu pronumele 

personal. – Ea însăși, îmi răspunse doamna B. Încă o particularitate a textului negruzzian 

este apariția unei forme arhaice de pronume de întărire. ... încât să voiască a-și strica el 

însul lucrările lui.  

În Cugetările lui Russo forma de plural corectă a adjectivului pronominal acordat 

apare și cu un pronume: Eu neg că limba noastră ar fi săracă; limba nu ne e mai săracă 

decât alte însorătoare; suntem însă noi înșine săraci de dânsa, o mai și sărăcim cu 

capriciul nostru. și cu un substantiv: Suntem convinși că înșiși învățații Ardealului sunt 

astăzi uimiți de rodurile și confuzia propusă...  

Așadar, perioada se caracterizează printr-o ezitare între o utilizare acordată și alta 

invariabilă a formei adjectivale.  

În textele scriitorilor tipărite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se produce o 

„ordonare” în utilizarea formelor de adjectiv pronominal de întărire. Fenomenul se 

explică prin crearea limbii literare în a doua jumătate a secolului. Astfel, se disting clar 

cele două planuri ale limbii: aspectul scris, care cere forme diversificate și aspectul oral, 

care poate admite forme simplificate. Gramaticile actuale admit că există și o formă 

pronominală întrebuințată adverbial, adică invariabil. Este clar că tradiția a consacrat, 

pornind de la uzul îndelungat, forma însuși cu valoare adverbială.   

Încă o problemă de ordin gramatical care trebuie tratată ține anume de aspectele 

pronominal și adjectival pronominal. Cum am afirmat, tradiția gramaticală vorbește 

despre cele două valori, dar GAR-2005 consideră că pot exista două abordări ale 

problemei. Aceste interpretări se răsfrâng direct asupra funcției sintactice a pronumelor 

noastre. Inițial, lucrarea academică recunoaște că „formele de întărire cunosc un uz 

pronominal și un uz adjectival” (vol. I, p. 219). În continuare, volumul de gramatică 

admite și a doua variantă, când formele pot fi considerate „în toate ipostazele pronume” 

(221). Argumentul se referă la faptul că pronumele de întărire este „centru de grup” și 

„saturat semantic”. În acest caz, pronumele vor avea „rol de dublare a unei funcții 

sintactice” (221). Pronumele reia/anticipă „poziția sintactică a nominalului pe care îl 

prezintă în discurs emfatic” (219). Suplimentar, GAR-2005 susține că pronumele de 

întărire, indiferent de așa-numita valoare pronominală sau adjectivală, se utilizează în 
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cele două contexte caracteristice lor: contextul anaforic/cataforic: talpa însăși a mulțimii 

omenești. (Eminescu) însăși luna coborâtă pe pământ. (Blaga) și contextul deictic: Și 

însumi binecuvânt/Căci e nevoie pe pământ/Să vă-nmulțiți. (Arghezi). 

În ce privește „centrul de grup”, în care ar fi implicat pronumele de întărire, acesta 

nu se regăsește printre centrii de grup pronominal. Pronumele care formează centru de 

grup sunt: personal, demonstrativ, de cuantificare, interogativ, relativ (vol. II, p. 97-99).  

Nici „saturația semantică” nu se susține, ținând cont de faptul că în limba 

contemporană se întrebuințează preponderent combinația nominal+pronume de întărire. 

Deci suportul semantic este reprezentat de nominal, și nu de adjectivul pronominal, care 

și-a rezervat o funcție pur emfatică.  

În versiunea tradițională, adjectivele pronominale de întărire sunt atribute. Totuși, 

ele sunt atribute specifice tot din cauza emfazei pe care o exprimă aceste forme de 

adjectiv pronominal. Structura semantică a pronumelui de întărire este compusă din 

„pronume personal + emfază”. Emfaza nu reprezintă o semnificație care stă la baza 

atributului. În această ordine de idei, trebuie remarcat că cliticele adverbiale emfatice de 

tipul chiar sau tocmai nu realizează funcții sintactice separate de termenii pe care îi 

determină.  

În felul acesta, GAR-2005 susține că ambele interpretări (toate formele sunt 

pronume și că o parte sunt pronume, alta – adjective pronominale) trebuie admise ca 

posibile.  

În plan discursiv, formele de pronume de întărire se utilizează rar, fiind selectate în 

general de purtătorii culți ai limbii române. Uneori apelul la aceste forme denotă tendința 

de individualizare prin limbaj. Pe de altă parte, în limbă există numeroase sinonime mai 

simple și mai ușor de folosit. Pe lângă cele menționate deja, chiar și tocmai, mai amintim 

de personal, singur, unul; cu mâna mea, cu ochii mei, cu urechile mele ș.a.  

Curriculumul gimnazial precedent din 2010 nu conținea tema Pronumele de întărire 

și nici manualul de clasa a VI-a, în care se trece pronumele, nu conținea tipul dat. În 

schimb curriculumul nou din 2019  și manualul din 2020 au inclus tema. Pronumelui de 

întărire îi sunt rezervate două pagini (135-136), mai puțin decât îi este rezervat 

pronumelui personal sau reflexiv și mai mult decât pronumelui demonstrativ. Astfel, se 

recunoaște dificultatea pronumelui de întărire, dar și utilizarea lui mai slabă.  

Câteva lucruri  s-ar putea spune despre materia teoretică și exercițiile incluse la 

tema Pronumele de întărire. Adjectivul pronominal de întărire.  

În prima caseta consacrată noțiunilor teoretic-analitice se constată corect că 

pronumele și adjectivele respective  au forme pentru persoanele I, II, III, dar în exercițiul 

nr.17 nu se mai cere ca elevii să determine, pe lângă gen, număr, caz, și persoana formei 

pronominale sau adjectivale. Nici în exercițiul nr.21 nu mai este vizată categoria 

persoanei. În a doua casetă se afirmă că „acordul adjectivului pronominal de întărire cu 

substantivul sau pronumele se face în gen, număr și caz”, pe când acordul trebuie 

comentat separat cu substantivul și cu pronumele, unde va apărea și acordul în persoană. 

În continuare, ca tip special de acord se amintește următoarele: „Când pronumele 

determinat la plural înlocuiește substantive sau pronume, unele masculine, altele 
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feminine, adjectivul pronominal de întărire ia forma de masculin plural. De exemplu: 

Dan și Ilinca înșiși au făcut cumpărăturile necesare.” Trebuie menționat că acest tip de 

acord nu este propriu doar adjectivului pronominal, ci face parte dintr-o categorie mai 

largă, când relația copulativă dintr-un nume masculin și unul feminin cere pluralul 

masculin. De exemplu: Dan și Ilinca sunt așteptați.  

Nu ar fi fost de prisos dacă li s-ar fi atras atenția elevilor asupra faptului că 

pronumele de accentuare sunt niște compuse variabile la ambele componente: însumi vs. 

însămi; însumi vs. însuți. Această specificare este importantă pentru deprinderea și 

utilizarea corectă a formelor în uz.  

Paragraful dedicat pronumelui de întărire începe cu un exercițiu despre sinonimia și 

polisemia lexicală. Ar fi fost mai util și la temă dacă relația lexicală ar fi fost înlocuită cu 

una gramaticală, mai ales că tema permite utilizarea ei și în chiar paradigma formelor de 

pronume avem un caz de astfel de sinonimie: înseși/însele (deosebindu-se prin aceea că 

însele se folosește doar în postpunere). Această sinonimie putea fi completată cu formele 

clitice adverbiale chiar și tocmai ș.a. Sinonimele sunt extrem de utile atunci când 

persoana nu este sigură de forma corectă. În asemenea situații este recomandabil de a 

apela la un echivalent.  

În școală nu trebuie ratat niciun caz de folosire a mijloacelor de cultivare lingvistică 

în contextul în care prioritate are nu gramatica în sine, ci gramatica utilitară ca bază 

pentru îmbunătățirea comunicării verbale.  

Utilizarea corectă a pronumelor de întărire denotă o cunoaștere bună a limbii 

române. De aceea profesorul trebuie să încurajeze folosirea lor și, totodată, să o 

supravegheze. Cu atât mai mult cu cât dificultățile de întrebuințare a acestor forme 

„buclucașe” nu se încheie aici. Făcând parte din categoria formelor redundante, nu pentru 

toți vorbitorii este ușor a deosebi un context emfatic, cum ar fi a se cunoaște pe sine 

însuși, de unul pleonastic: eu însumi personal sau tocmai autorul însuși.  
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Abstract: Concerns for cultivating the language have a rich tradition in Romanian linguistics. 

Behind the rules of correct expression are numerous researches on the relationship between norm and use 

and the relationship between the current language and the previous phases. There are many causes for 

mistakes. Low level of culture, disinterest in correct expression, inattention, lack of inspiration or haste 

are just some of them, which could be considered external to the actual process of formulating statements 

and in the use of the preposition. 

Keywords: preposition, norm, deviation, error, language dynamics, limestone, omission. 

Rezumat: Preocupările pentru cultivarea limbii au o bogată tradiție în lingvistica română. În 

spatele regulilor de exprimare corectă se află numeroase cercetări privind relația dintre normă și utilizare 

și relația dintre limbajul actual și fazele anterioare. Există multe cauze ale greșelilor. Nivelul scăzut al 

culturii, dezinteresul pentru exprimarea corectă, neatenția, lipsa de inspirație sau graba sunt doar câteva 

dintre acestea, care ar putea fi considerate externe procesului propriu-zis de formulare a enunțurilor și în 

utilizarea prepoziției. 

Cuvinte cheie: prepoziție, normă, abatere, eroare, dinamică a limbajului, calcar, omisiune. 

 

Preocupările pentru cultivarea limbii au o tradiție bogată în lingvistica 

românească. În spatele regulilor de exprimare corectă stau numeroase cercetări privind 

raportul dintre normă și uz și raportul dintre limba actuală și fazele anterioare, adică cee 

ce constituie dinamica limbii. Abaterile, ierarhizabile după gradul lor de gravitate, fac 

parte inevitabil din această dinamică inerentă a limbii și primesc explicații de natură 

diferită, în funcție de tipul în care se încadrează (influența pronunțării asupra grafiei sau a 

grafiei asupra pronunțării, influența altei limbii, analogia, etc.). Explicațiile nu pledează 

însă în favoarea acceptării lor, ci au rostul de a face cunoscute cauzele greșelilor, pentru 

că ele să nu se mai producă [1, p. 19]. 

Corectitudine și greșeală sunt două concepte (și cuvinte) care se asociază pe baza 

unei relații complexe. Ele reprezintă două concepte care se opun unui celuilalt, 

excluzându-se într-o situație dată: ce corect nu este greșit, iar ce e greșit nu poate fi 

corect- un lucru, un fapt nu poate fi, în același timp, considerat din același unghi, corect 

și greșit. 

 Aceste concepte sunt însă și corelative: greșeala presupune obligatoriu, ca termen 

de referință, corectitudinea - pentru a aprecia ceva ca greșit trebuie să putem face 

raportarea la altceva corect, iar corectitudinea, la rândul său, implică posibilitatea de 

greșeală [2, p. 15]. 

Greșeala, abaterea, reprezintă unul dintre principalele motoare ale dezvoltării 

limbii. Evoluția limbilor și rolul greșelii în proces au fost recunoscute târziu, prin 

introducerea metodei istorice-comparative în cercetarea lingvistică. Cercetările istorice au 

arătat importanța greșelii în dezvoltarea limbii. În foarte multe cazuri înnoirile lingvistice, 

modificările din limbă sunt rezultatul generalizării unor greșeli [3, p. 1] 
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Termenii greșeală și abatere  au dobândit o foarte mare răspândire în literatura  de 

specialitate, dar și  o poziție  care, după părerea mea nu este prea lămurită. De fapt avem 

de-a face cu două noțiuni absolut diferite, dar, totodată strâns legate una față de alta.  Să 

numim acești doi termeni, abaterea ca fiind o nerespectare, o tentativă de rectificare 

însăși a sistemului, iar greșeala  ca fiind o nerespectare , o tentativă de a rectifica norma 

limbii române.  

 Este o eroare să considerăm, în mod absolut, abaterea mai gravă decât greșeala 

sau invers, pentru că cele două concepte sînt situate în planuri diferite. Trebuie să 

comparăm, în cazul nostru, numai elementele de aceeași natură, respectiv, abaterile între 

ele sau greșelile între ele, gravitatea unei abateri față de alteia fiind măsurată de gradul de 

îndepărtare de la sistemul dat. Între greșeală și abatere nu apare raportul specific existent 

între sistem și normă (norma este realizarea concretă a sistemului) și cred că nu se poate 

stabili, în general, nici un alt fel de raport între cele două noțiuni, cu atât mai puțin unul 

de subordonare [ 4, p. 211] 

       Tratamentul acesta diferenţiat în limbă ne obligă să nu uităm că, deşi termenii 

abatere şi greşeală conţin, incontestabil o puternică nuanţă depreciativă, aceasta nu 

trebuie să fie absolutizată. Oricât de greu ne-ar veni (din cauza obişnuinţei) trebuie să 

recunoaştem că există abateri şi greşeli necondamnabile pentru că îndepărtarea de la 

sistem sau de la normă poate fi făcută şi în spiritul evoluţiei sistemului şi a normei 

respective.  Când o inovaţie oarecare, apărută sub formă de abatere sau de greşeală, 

câştigă tot mai mult teren, se generalizează, ea devenind tendinţă şi din acel moment 

încetează de a mai fi abatere ori greşeală, intrând în sistem sau în normă [4, p. 210]. 

Mai multe cauze determină producerea greșelilor. Nivelul scăzut de cultură, 

dezinteresul față de exprimarea corectă, neatenția, lipsa de inspirație sau graba sunt doar 

o parte dintre acestea, care ar putea fi considerate externe procesului propriu-zis de 

formulare a enunțurilor. Mă voi opri asupra câtorva cauze ale apariției greșelilor, care 

sunt mai mult de natură lingvistică. Una dintre ele este neglijarea caracteristicilor 

morfologice sau sintactice ale cuvintelor. Influența masivă a limbilor străine, în special a 

englezei, reprezintă sursa a numeroase greșeli. Pentru a le evita, trebuie să se țină seama 

de faptul că unele împrumuturi nu au fost adaptate și, de aceea, păstrează caracteristicele 

limbii din care provin, dar altele au fost partial sau integral adaptate și, de aceea, trebuie 

să respecte normele aplicabile limbii române. Se preiau nejustificat modele străine, care 

le înlocuiesc pe cele existente în limba română [ 1, p. 21]. 

 Greșeala sau abaterea reprezintă încălcarea normelor prin introducerea 

elementelor familiare, de limbă vorbită [ 5, p. 25].  Greșeala de limbă poate fi provocată 

de cunoașterea insuficientă a unei limbi, de comoditatea vorbitorilor și de analogie. 

Primul factor invocat, cunoașterea insuficientă a unei limbi, intervine în cazurile în care o 

limbă dată e vorbită de un străin. Erorile lingvistice de acest fel nu intersectează însă 

evoluția limbii, deoarece, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, nu au șanse de 

generalizare. Greșeala săvârșită de un străin constituie adesea un motiv de glumă sau de 

ironie pentru vorbitorii limbii date, care rămân refractari față de greșeală. Extinderea 
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abaterilor de acest tip presupune un număr foarte mare de oameni care să săvârșească 

aceeași abatere [ 2, p. 22].  

 Greșelile de limbă sau, dimpotrivă, absența acestora din exprimare reprezintă o 

carte de vizită pentru orice vorbitor, iar limba este cartea de vizită a unei culturi și au 

unui popor. Se vorbește tot mai mult, în ultima vreme, despre deteriorarea calității limbii 

române, iar reacțiile intelectualilor sunt numeroase și destul de impetuoase. Eugen 

Siomion vorbește despre “ urâțirea “ limbii: “Nu trebuie să fii lingvist ca să-ți dai seama 

că limba română s-a urâțit sau, ma bine zis, este urâțită, simplificată, traumatizată de unii 

vorbitori fără carte și fără carte și fără bun-simț“; Gabriel Liiceanu remarcă 

„rinocerizarea lingvistică a României „: „ Astăzi l-am auzit pe E.H. spunând la televizor 

< doisprezece grade>. Voi fi ultimul Beranger al limbii române, ultimul român care mai 

riscă o criză de epilepsie când aude de <ora doisprezece> [ 6, p.11]. 

Numeroasele cauze care duc la folosirea greșită a prepozițiilor: 

• influența unor construcții analogice; 

• influența unor construcții sintactice străine; 

• traducerile din limbi străine; 

• comoditatea. 

      Ceea ce pare paradoxal, însăți dorința de a evita echivocul și de a exprima cât mai 

clar, mai precis și chiar mai frumos din punct de vedere stilistic numeroasele raporturi 

logice care se înmulțesc continuu. 

 La aceastea toate se adaugă o cauză mai gravă: insuficienta cunoaștere a structurii 

gramaticale a limbii și neglijența în exprimare. Mai gravă, pentru că, dacă influența 

limbilor străine și dorința de claritate duc de multe ori la inovații, care au tendința de a se 

răspândi și a lua chiar locul formelor tradiționale, necunoașterea limbii și neglijența în 

exprimare duc la uzuri cu totul greșite care trebuie condamnate [ 7, p. 51]. 

 -O greşeală tipică de exprimare comisă de vorbitori în limba română se referă la 

folosirea sau lipsa / înlocuirea anumitor prepoziţii, în contexte în care ocurenţa lor este fie 

obligatorie, fie facultativă. Am putea adăuga, de asemenea, că utilizarea incorectă a 

prepoziţiilor rezultă şi dintr-o cunoaştere insuficientă a normelor gramaticale ale limbii, 

dar şi din dorinţa de a evita, uneori nejustificat, o aglomerare de genitive sau o repetare a 

aceleiaşi prepoziţii: de exemplu, „a cumpărat manuale de chimie, (de) fizică, (de) 

matematică” [8, p. 230]. 

 În utilizarea prepozițiilor se constată astăzi frecvente ezitări și abateri de la norma 

consacrată prin uz, rezultate fie din ignorarea acesteia, fie din dorința de a realiza 

comunicări clare, variate.  Cauza principală trebuie căutată în sensul lor, de cele mai 

multe ori vag, abstract și implicit, în sinonimia parțială dintre unele prepoziții, precum și 

în echivalența care există, în anumite cazuri, între prepoziții și alte mijloace de exprimare 

a raporturilor sintactice – particularități care facilitează întrebuințarea unor prepoziții în 

locul alteia sau substituirea reciprocă dintre prepoziții și alte modalități de exprimare a 

subordonării la prepoziție. Există însă și alți factori care explică sau favorizează diverse 

schimbări, cum ar fi: neorganizarea unor raporturi sintactice, analogia, tendința de 

economie în limbaj, influența altor limbi etc. De multe ori inovațiile sânt în contradicție 
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flagrantă cu regulile gramaticale ale limbii, reprezentând  greșeli propriu-zise, care, la 

consecință, trebuie combătute și evitate [9, p. 275]. 

Tipuri de greșeli în utilizarea prepozițiilor 

- Calchierea  prepozițiilor după modelele rusești; 

- Întrebuințarea incorectă unei prepoziții în locul alteia; 

- Omiterea prepoziției. 

Calchirea prepozițiilor după modelele rusești 

În limba română contemporană și, mai ales, în lexic în ultimele decenii au apărut 

foarte multe calcuri după modelele limbii ruse [ 10, p. 74]. 

- În aspectul colocvial al limbii noastre, se observă o tendință condamnabilă de a 

traduce ad litteram undele sintagme rusești cu prepoziția по: слушал по радио – am 

ascultat  (șpe! Radio), смотрел по телевизору – am privit (pe!) televizor, разговаривал 

по телефону – vorbeam (pe!) telefon. În toate exemplele citate, trebuia utilizată 

prepoziția la. Înafară de acestea, mai apar nejustificat prepoziții cum sunt stipulate în 

următorul tabel:  

                                                                                                  Tabelul 2.1 

Exemple de prepoziții nejustificate în limba română 

     Nr. Forma greșită                       Forma corectă 

1.  a scoate de la evidență ( снять с учета )  a scoate din evidență 

2.  A trimite pe front ( отправить на фронт )  la front 

3.  după graniță ( за границей ) peste hotare 

4.  

 

a pune pe cineva în colț (ставить кого-то в 

угол) 

a pune pe cineva la colț 

5.  a influențat la stomac ( влиять на желудок )  asupra stomacului 

 

6.  

instrucțiune pentru exploatarea tehnică (  

инструкция по техническому 

обслуживанию ) 

 instrucție de exploatare 

tehnic 

7.  a se îndrăgosti în cineva ( влюбляться в 

кого-то ) 

A se îndrăgosti de cineva 

                                                                                                                               (fig. 1) 

Majoritatea cazurilor de utilizare greșită a recțiunii prepoziționale cu verbul a se 

ocupa se datorează calchierii sensului verbului rusesc заниматься, care cere cazul 

instrumental . De aceea sunt totdeauna greșite expresiile de tipul a se ocupa cu sportul 

(gimnastica, fotbalul etc.), care, în română, construiesc locuțiuni verbale cu a face sport. 

 Verbul a ocupa a influențat utilizarea prepoziției cu, în locul prepoziției de, în 

locuțiunea a fi preocupat cu rezolvarea problemelor de instruire [ 11, p. 87]. 

 Prepoziția cu apare în structurile calchiate după modelele rusești, când verbul din 

limba rusă cere ca determinantul său să aibă forma cazului instrumental (творительный 

падеж). Astfel, “руководить бригадой“ are același regim ca și “работать лопатой“. 

Ultima structură poate fi redată în românește prin utilizarea prepoziției cu – lucrează cu 

lopata, pe când prima nu mai poate face uz de aceeași prepoziție deoarece verbul a 
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conduce nu admite introducerea complementului său cu ajutorul prepoziției cu. Prin 

urmare, structura “a conduce brigada“ este greșită, corectă fiind îmbinarea fără prepoziție 

– a conduce brigada. Regimul verbului a conduce este încălcat foarte des, ca rezultat 

apărând sintagme greșite de felul: Ei pot conduce cu Moldova; Se știe cine conduce cu 

poporul ș.a. [ 12, p.15]. 

Întrebuințarea incorectă a unei prepoziții în locul alteia 

Un fenomen foarte răspândit constituie confuzia dintre prepoziții, întrebuințarea 

unei prepoziții în locul alteia [ 2, p.64]. Fenomenul cel mai important, ca amploare și 

frecvență, uneori cu urmări pozitive pentru înțelesul comunicării, alteori în detrimentul 

acestuia. 

 Unul dintre exemplele cele mai elocvente în acest sens îl oferă prepoziția de, care, 

fiind foarte abstractă și exprimând raporturi variate, este adeseori înlocuită cu prepoziții 

mai „concrete„. Menționând, în treacăt, situațiile în care în locul lui de sânt folosite 

prepozițiile cu (pahar cu vin, plin cu praf, ori sufăr cu inima, cu stomacul) sau pentru (în 

construcții atributive exprimând scopul: cerere pentru stabilirea legalității, tentativă 

pentru corectarea recordului etc.) [ 9, p.276]. 

            Unul dintre lingviști preocupați de această problemă este și Alexandru Graur. 

Deși recunoaște că prepoziția de are în limba română multe semnificații, motiv pentru 

care poate da naștere unor strucutri ambigue, cercetătorul consideră inițial că sintagma 

pahar cu apă n-ar fi corectă, având în vedere că în structura pahar de apă prepoziția de 

poate semnifica conținutul, nefiind necesară înlocuirea acestei strucuturi cu sintagma 

pahar cu apă. Un alt exemplu ar fi: un kilogram de bomboane de ciocolată îmi este 

suficient , forma corectă ar fi: un kilogram cu bombone de ciocolată îmi este suficient [ 

13, p. 38]. Lingvistul este de părerea că această tendință n-ar trebui încurajată, căci ar 

duce la înlocuirea prepoziției de prin cu și în expresii consacrate de tipul milion de franci, 

Curtea de Argeș, desigur, presupunere menționată de Graur mai degrabă în sens ironic. 

Pe de altă parte, cercetătorul precizează că în structura pahar cu vin s-ar înțelege că se 

bea vinu , cât și paharul. Această abatere este, din punctul de vedere al lingvisticii 

coșeriene, o incongrunență ce vizează competența lingvistică generală, respectiv 

cunoașterea elocuționară. 

Greșeli ce constau în omiterea prepozițiilor 

Uneori prepozițiile sînt omise din construcții în care, conform normelor, prezența 

lor este obligatorie. Deosebit de frecventă, dar nerecomandabilă, este omiterea prepoziției 

de din construcții atributive sub influența prescurtărilor “ economice “ din listele și 

etichetele caracteristice limbajului commercial și administrative: șef serviciu personal, 

atelier confecții bărbați, un coș mere; pentru omiterea lui de după numeralele cardinale 

propriu-zise de la 20 înainte și după numeralul fracționar. Mai rar se omit, în limba 

vorbită, unele prepoziții din construcții cu rol de complement: Cobor prima [stație], 

Trenul merge Mărășești, Expediem ramburs. Pentru omiterea lui pe la complementul 

direct, iar pentru omiterea lui a și de la infinitiv [14, p. 214].   

a) Omisiunea prepozițiilor la părțile de propoziție coordonate 
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Conform normei, în construcții cu părți de propoziție coordonatoare, prepoziția 

trebuie repetată înaintea fiecărui termen coordonat (Am mers la mare cu mama și cu 

bunica). Doar când cuvintele coordinate formează o unitate, când au același determinant, 

se admite omisiunea prepozițiiei dinaintea fiecărui termen (Am plătit cazarea pentru o zi 

și o noapte; Cadoul e pentru mama și tata; Fimlul e despre dragoste și suferință). 

Reluarea  prepoziției la termeni coorodnați cu elemente corelative este obligatorie: 

Merg la medic sau cu mama, sau cu tata, Călătoresc fie cu trenul, fie cu avionul, V-am 

povestit nu doar despre mine, ci și despre prietenii mei. În astfel de exemple, ar fi greșit 

să se omită prepoziția de la cel de-al doilea termen. 

b) Omisiunea prepoziției la unele numerale: 

- Și tu poți beneficia de un credit de 60 mii lei! 

- Au fost alocate doar 70 milionae lei. 

- Procurați bilete la doar 99 euro! [ 15, p. 25] 

Probleme speciale pune posibilitatea omiteri prepoizțiilor la coordonarea unor 

părți de propoziție construite cu aceeași prepiziție. Deci în principiu prepoziția trebuie 

repetată înaintea fiecărui termen coordonat, omiterea ei este permisă atunci când nu e 

posibilă nici o confuzie ( când noțiunile exprimate formează o unitate, când părțile de 

propoziție coordonate au același determinant și mai ales când forma lor indică acest 

lucru): Am terminat într-o zi și o noapte; în mintea și inima lui. Repetarea prepoziției este 

obligatorie la termenii coordonați cu elemente corelative (fie cu brânză, fie cu mere; nu 

numai la mare, ci și la munte), unde nu se întâlnește niciodată omisiunea în cauză. 

Atenție  la repetarea prepoziției în contextele în care lipsa ei poate crea ambiguități; de 

exemplu: Am mâncat plăcinte cu brânză, mere și dovleac (în care mere și dovleac pot fi 

înțelese mai curând drept coordonate cu plăcinte), față de Am mâncat plăcinte cu brânză, 

cu mere și cu dovleac (dar Îmi plac plăcintele cu brânză, mere sau dovleac se poate 

spune, pentru că articularea substantivului plăcintele exclude interpretarea similară a lui 

mere sau dovleac)! 

Pentru unele situații există procedee grafice de marcare a omiterii unor prepoziții 

(care pot fi reconstituite sau nu la lectură): linia de pauză se folosește pentru substituirea 

prepoziției (până) la,  iar bara oblică pentru aceeași prepoziție, dar i pentru față de, pe, 

spre (de exemplu, în noaptea de 23/24 august). Omiterea în scris a prepoziției (până) la, 

notată prin cratimă sau prin linie pauză, este nerecomandabilă în formule ca de la 8 – 16 

(spre deosebire de formulele în care lipsește și prepoziția de la primul termen: intervalul 

8-16) [14, p.215]. 

 Pe lângă faptul  că e o practică destul de întâlnită, utilizarea inorectă a 

prepozițiilor, de foarte multe ori acestea în genere sunt omise. Prin urmare e greu de 

apreciat care dintre aceste greșeli prezintă un efect negativ mai mare. În ideea în care 

prepozițiile se omit, atât în discursurile verbale, cât și în vorbirea scrisă poate rupe în 

totalitate firul contextual al mesajului. De asemenea, omiterea prepozițiilor manifestă 

efecte negative pe termen lung, mai exact regulile limbii sunt neglijate și aceasta își perde 

din corectitudine. Vorbirea unei limbi într-un mod incomplet dăunează grav clturii în 

ansamblu dar și multor altor procese și activități cotidiene [ 11, p. 95] 
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Prepozițiile sunt actualmente într-o fază de totală prefacere și exemple de inovații 

se întâlnesc la tot pasul. Probabil punctul de plecare al acestei răscoliri este faptul că 

unele prepoziții au numeroase valori și uneori pot da naștere la confuzii. Iar aici mă refer 

la acei doi termeni „corectitudine” și “greșeală“, sunt două concepte care se asociază pe 

baza unei relații complexe.  

 Vorbind de corectitudine avem în vedere, în cele mai diverse domenii, 

conformitatea cu anumite reguli, respectarea regulilor specific domeniului dat.  

 Greșelile de limbă sau, dimpotrivă, absența acestora din exprimare reprezintă o 

carte de vizită pentru orice vorbitor, iar limba este cartea de vizită a unei culturi și a unui 

popor. --Se vorbește tot mai mult, în ultima vreme, despre deteriorarea calității limbii 

române, iar reacțiile intelectualilor sunt numeroase și destul de impetuoase. Izvorul 

problemei îl constituie cunoașterea insuficientă, în primul rând a populației a modului de 

utilizare a prepozițiilor, contextul în care își manifestă adevăratul sens și rolul în 

construcția unei coerențe în timpul comunicării. Cauzele care determină producerea 

greşelilor sunt multe, complexe şi amestecate. Nivelul scăzut de cultură, dezinteresul faţă 

de exprimarea corectă, lipsa de inspiraţie sau de talent, neatenţia sunt doar o parte dintre 

cauzele răspunzătoare de apariţia diverselor greşeli. La acestea se adaugă o cauză destul 

de importantă: teama de a nu greşi. Prin experiență și maturizare, în diverse domenii, 

oamenii ajung să accepte că lucrurile nu sunt totdeauna “albe“ sau “negre“, ci că pot fi și 

“gri” – că pot fi albe, dacă le vedem luminate, dar negre, dacă le percepem pe întuneric.  
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   Rezumat. În cercetarea noastră ne punem drept scop analiza modalităților de exprimare a 

valorilor denotativ – conotative, ale tonului alb din creația eminesciană. În cadrul cercetării 

valorilor condiționate de numele de culori se disting ipostaze primare, determinate de 

imagini relativ-asemănătoare și comune tuturor oamenilor, cât și secundare, determinate de 

specificul social-artistic, de tradiții, de individualitatea scriitorului.  

   Cuvinte-cheie: nume de culoare, denotație, conotație, alb, Eminescu 

Abstract. In our research we aim to analyze the ways of expressing the denotative-

connotative values of the white tone in Eminescu’s creation. Within the research of the 

values conditioned by the names of colors, primary hypostases are distinguished, determined 

by images relatively similar and common to all people, as well as secondary, determined by 

the social-artistic specificity, traditions, individuality of the writer. 

   Key-words: color name, denotation, connotation, white, Eminescu 

 

În cercetarea lingvistică, numele de culori s-au bucurat de o deosebită atenție. 

Numele de culori au constituit exemplul cel mai frecvent citat în lucrările cu caracter 

teoretic, menite să susțină ideea că limbile structurează în mod diferit realitatea. 

Genialul poet M. Eminescu utilizează în creația sa tot spectrul cromatic: roșu, 

verde, albastru, galben, negru, alb etc. Dar din toate culorile, anume cea albă ocupă 

un loc de frunte. 

În opinia criticului Constantin Barbu, cu ajutorul tonului alb marele M. 

Eminescu „creează o imaginație care încearcă să depășească orizonturile Ființei, așa 

cum le-a institui necuprinsul, dincolo de Ființă și Neființă, scoțând în evidență 

luminile solare ireale. Cu albul poetul încearcă nu numai să sustragă Ființe de 

subcategoriile metafizicii, ci să creeze lumi noi, să elibereze gândul de orizontul 

îngust al Ființei și Neființei”. 

„Dacă culorile sunt reflectate după legi fizice insensibile, omul prezintă un 

filtru de o structură ,specială în care realitatea înconjurătoare se oglindește intim și 

diferențiat atât în funcție de însușirile obiective ale purtătorilor materiale, cât și 

datorită structurilor personalității umane, a valorilor sale schimbătoare, subiective, 

care diferă de la o comunitate lingvistică la alta. Analizând valorile condiționate de 

numele de culori, putem distinge ipostaze primare (denotative), determinate de 
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imaginile relativ asemănătoare și comune tuturor oamenilor, ele făcând parte din 

fondul comportamental acumulat filogenetic, și cele secundare (conotative), 

determinate în diferite limbi de specificul social-istoric, de tradiții.” [1, p.110] 

Vorbind de valoare denotativă cercetătorii lingviști Al. Graur, I. Coteanu, M. 

Avram în „Gramatica Limbii Române” [2, p.31], evidențiază sensul precis, obișnuit, 

neutru al unui cuvânt. Din punct de vedere denotativ, termenul cromatic alb 

semnifică: „culoarea zăpezii, a laptelui” (DEX p.23).  

Valoarea conotativă a unui termen cromatic este prezentă atunci când lexemul, 

sau forma gramaticală sunt însoțite de un anumit gen de informație, stilistic, de ordin 

afectiv sau expresiv. În opera lui M. Eminescu, termenul cromatic alb realizează mai 

frecvent valori conotative.  

În continuare mă voi referi la unele utilizări semnificative ale albului în poezia 

eminesciană. Voi începe cu unele exemple unde termenul cromatic alb realizează un 

sens denotativ, neutru, cum ar fi în descrierea unor animale:  

„Iar caii albi ai mării”  (V.III, Sarmis, M. Eminescu) [3, p.145]  

În prezentarea vestimentației, cum ar fi în sintagma manta albă, termenul 

cromatic alb dezvoltă valoarea denotativă „de culoarea albă a zăpezii” și  conotativă 

„haina (domnească) solemnă a unui Dumnezeu, zeu, rege”:  

„Bătrânu-n manta albă” (V.II, Vis) [3, p.103] 

Printre anotimpurile pictate de poet în creația sa termenul cromatic alb apare 

în descrierea iernii și realizează atât valori denotative cât și conotative:  

„Ei se duc, se duc prin câmpii așternuți cu-albă ninsoare,” (V.II, 

Memento mori) [3, p.171] 

În sintagma „albă ninsoare” termenul cromatic alb realizează sens denotativ, 

direct: „câmpiile s-au acoperit cu omăt”.  

Un loc aparte în creația poetului îl ocupă florile. Aceste plante frumoase fine, 

au fost înzestrate de el cu diferite culori: roșie, roză, albastră, senină, argintoasă etc. 

Dar florile albe ocupă un loc deosebit.  

„Se scuturau flori albe de migdal” (V.II, Codru și salon)  [3, p.139] 

Termenul cromatic din sintagma flori albe conține un sens denotativ „de 

culoare albă a zăpezii, laptelui”.  

În creația eminesciană cosmosul, corpurile cerești - luna, stelele, soarele, cerul 

ocupă un loc aparte. Poetul se vede o părticică din univers. Luna, de exemplu, în 

creația eminesciană, este stăpână, sau regină a nopții, stelele sunt străjerii săi, iar 

soarele îndepărtat și atotputernic este întruchiparea însăși a vieții, veșniciei naturii. 

M. Eminescu a înregistrat aștrii cerești cu calități deosebite, utilizând mai mulți 

termeni cromatici, de exemplu:  

luna – argintoasă, albă, argintie, dalbă, blondă, palidă, de aur, verde senină, 

violetă; 

soarele – blond, alb, argintos, de aur, dalb, palid, roș;   

stelele – albastre, albe, argintoase, de argint, argintii, de aur, roșii, senine, 

verzi;  
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cerul – alb, dalb, senin, albastru, violet.  

În opera eminesciană „luna, stelele, luceafărul etc.” inclusiv și ființele umane 

sunt niște semne consecvent oglindite, unul și același obiect apărând atât ca 

manifestare stabilă, cât și ca imagine răsfrântă, misterioasă. 

Cele mai numeroase exemple ce conțin albul au fost atestate referitor la 

descrierea lunii, celei care a fost stăpâna sufletului poetului și regina poeziilor sale:  

„Și printr-însa-n cer vezi luna trecând albă și frumoasă  

O regină jună, blondă și cu brațe de argint” (V.II, Memento mori) [3, p.143] 

Albul este atestat frecvent în descrierea cosmosului – veșniciei universului, 

astfel, atestăm lună albă, cer alb, stele albe, soare alb. Termenul cromatic alb cu 

sensul conotativ „culoare rece a cosmosului veșnic” este utilizat în descrierea 

corpurilor cerești, nemuritoare, reci:  

„Luna sfântă, stele de aur, soare alb și zâmbitor” (V.IV, Călin nebunul,)  [3, 

p.135] 

Grație multitudinii de echivalente textuale albul în opera lui M. Eminescu 

devine cea mai sensibilă culoare:  

„Spânzură din ramuri nalte vițele cele de vie  

Struguri vineți și cu brumă poamă albă” (V.II, Memento mori) [3, p.154] 

Ne alăturăm de cele expuse de Z. Dumitrescu-Buşuleanga „albul este 

dominant în creația eminesciană” [4, p.142].  În mod special acest fapt, se observă în 

poemele vaste, cum ar fi: „Memento mori”, ,,Luceafărul”, „Epigonii”, „Împărat și 

proletar”, „Călin nebunul” etc. În aceste poeme poetul oglindește evenimente 

importante, de răscruce, a neamului nostru. Poetul utilizează termenul cromatic alb în 

descrierea armelor, echipamentului militar (spadă, armură): 

„Și se frâng crăşnind spadele albe a lui Vulcan” (V.II, Memento mori)  [3, 

p.159] 

sau  

„Luminând halele negre, armuri albe și curate” (V.II, Memento mori) [3, 

p.163]  

Afirmăm cu certitudine că termenul cromatic alb în creația eminesciană este 

utilizat mai frecvent cu sens conotativ, adică posedând valori suplimentare și mai 

puțin revin celui denotativ.  

Numele de culoare alb în creația poetului a fost distribuit în diferite zone 

semantice: omul: cap, frunte, păr, gât, față, mâini, picioare: păr blond, bălai, mână 

albă, de nea, picioare albe, de omăt; vestimentația omului: manta albă, mantie albă, 

hlamidă albă, argintoasă; natura: cer alb, senin; cosmos: stele albe, argintoase, lună 

blondă. 

În cadrul acestor zone semantice termenul cromatic alb dezvoltă variate 

conotații, cum ar fi:  

- în sintagmele mantie albă, mâini albe, față albă termenul cromatic 

realizează conotația „atotputernicia și puritatea lui Dumnezeu, a 

domnitorului”;  
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- în sintagma albă dimineață urmărim conotația „zi frumoasă, limpede, o 

dimineață plăcută”;  

- conotația „veșnicia frumuseții naturii” este realizată de termenul cromatic 

alb în sintagmele nor alb, lac alb, codru alb, munte alb etc.;  

Conotațiile termenului cromatic alb se realizează contextual și prin diferite 

figuri de stil:  

- epitet cromatic: piept alb, rochie albă;  

- metaforă: obraji – zăpadă albă, chip alb de garofiță; 

- comparație: gură ca două mărgăritare albe, gâtul neted ca lacul alb; 

- personificare: luna albă trece zâmbitoare, luna blondă se culcă printre nori, 

soare alb și zâmbitor;  

- metonimie: o mână albă și-o întinde;  

- oximoron: negurile albe pătrund. 

În opinia criticului literar Zoe Dumitrescu-Bușulenga albul la M. Eminescu 

este „dinamic și static, pozitiv și negativ, umanizat și mort, sonor și mort, fizic și 

moral, peisagistic și de portret, terestru și cosmic, senin și întunecat, feminin și 

bărbătesc, tragic și vesel, splendid și abject, izolat, suprapus și metamorfozat”.  

Criticul literar Teodor Codreanu subliniază „Culoarea albă solicită poetului o 

variată arie de mijloace stilistice pentru a exprima stări sufletești dintre cele mai 

diferite”. 

 Decriptarea cromatică a poeziilor inedite ale lui Eminescu, este treapta pe 

care singură pășind, am descoperit o nouă ipostază a imaginarului eminescian. 

Cuvintele poetului s-au transformat în culori și apele învolburate ale oglinzii mi-au 

dezvăluit o lume magică. 

Bibliografie 

1. Ionaș A., Paradigmatica și sintagmatica numelor de culori de ton Roșu, 

Chișinău, 2015, 164p. 

2. Gramatica Limbii Române, Ed. Academiei, București, 1963, 588p. 

3. Eminescu M., Opera poetică în 4 volume, Ed. Cartier, Chișinău, 1999, 270p., 

255p., 301p., 315p. 

4. Dumitrescu-Bușulenga Z., Eminescu. Cultură și civilizație, Ed. Eminescu. 

București, 1976, 307p. 

 

VALORI SEMANTICE ȘI FUNCȚII STILISTICE ALE 

FRAZEOLOGISMELOR CE AU NUMERALE ÎN COMPONENȚĂ 

 
Gheorghe COLȚUN, prof. univ, dr., Universitatea de Studii  

Europene din Moldova 

 

 Rezumat: În limba română există frazeologisme care au în structura lor numerale 

cardinale și ordinale simple (de la 1 până la 10). Mai productive sunt, totuși, acele expresii care 

au în componență numeralele trei, șapte și nouă. 
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 Frazeologismele cu numerale pot avea cele mai diverse funcții stilistice, ce depind de 

contextele în care sunt utilizate. 

       Resume:  In Romanian there are phraseologies that have in their structure cardinal 

numerals and simple ordinal numbers (from 1 to 10). More productive, however, are the 

phraseologies that have in their composition the numerals three, seven and nine. 

  Phraseologisms with numerals can have the most diverse stylistic functions, depending 

on the contexts in which they are used. 

 

 Orice limbă, pe lângă bogatul arsenal lexical, mai posedă și un vast tezaur de 

expresii frazeologice. Purtătorii oricărei limbi trebuie să cunoască la perfecție nu numai 

cuvintele, ci și îmbinările de cuvinte, locuțiunile, expresiile frazeologice. Referitor la 

aceasta, M. Eminescu spunea că limba „veche fiind, ea e bogată pentru cel ce o cunoaște 

nu în cuvinte, dar în locuțiuni”, pentru că locuțiunile și expresiile frazeologice ale unei 

limbi „formează adevărata ei zestre de la moși-strămoși”. Și mai departe zice poetul că 

„adevărata bogăție a limbii” constă „în acele tiparuri neschimbate, care se formează în 

decurs de mii de ani și dau fiecărei limbi o fizionomie proprie”. Să comparăm, de 

exemplu, câteva cuvinte cu echivalentele lor frazeologice: persoană îngâmfată – buricul 

pământului; bogat – a avea seu la rinichi; mulți – câtă frunză și iarbă; a fugi – a da bir 

cu fugiții; departe – peste nouă mări și țări ș. a. Este evident că expresiile frazeologice de 

mai sus au o plasticitate și o emotivitate cu mult mai mare decât unitățile lexicale care 

redau aceleași noțiuni.  

 Expresiile frazeologice din cadrul fiecărei limbi au structuri foarte diverse. Pe 

primul loc se plasează, totuși, expresiile frazeologice alcătuite din substantive, verbe, 

adjective și adverbe. Aceasta se explică prin faptul că părțile de vorbire respective mai 

ușor se supun transformărilor semantice. Se știe că elementele componente ale expresiilor 

frazeologice, în majoritatea cazurilor, își pierd conținutul semantic de bază, obținând 

sensuri figurate, frazeologice. De exemplu, în expresia frazeologică a-și aprinde paie-n 

cap toate lexemele și-au pierdut complet sensurile inițiale de bază și, numai luate 

împreună, redau noțiunea „a-și atrage singur o neplăcere, a-și pricinui un necaz, a stârni 

supărarea cuiva printr-o vorbă spusă sau faptă făcută fără gând rău”, iar în expresia „a 

spăla (sau a șterge) putina” – „a pleca, a fugi”, verbele „a spăla” și „a șterge” sunt 

întrebuințate cu sens figurat, iar „putina” și-a pierdut complet sensul de bază. Deci, 

sensul expresiilor frazeologice reiese nu din suma sensurilor componentelor, ci în baza 

transferului de semnificație a cuvintelor din structura lor. 

 În cele ce urmează, ne vom referi la analiza unor expresii frazeologice ce au în 

componența lor numerale simple (cardinale și ordinale). De obicei, numeralele se supun 

cu mult mai greu transferului semantic. Din această cauză, frazeologismele, care conțin 

numerale, nu întotdeauna se supun transferului semantic. Datorită caracterului stabil al 

semanticii, numeralele, de cele mai multe ori, nu-și pierd sensul lor de bază în 

componența expresiilor frazeologice. Eclipsa semantică a numeralelor are loc numai 

atunci, când substantivele de pe lângă numerale își pierd complet sensul inițial, ceea ce se 

întâmplă, însă, rar. În acest sens, drept exemplu ne-ar putea servi expresia a fi în al 
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nouălea cer –„ a avea o bucurie mare”, unde substantivul „cer” și-a pierdut sensul 

propriu-zis și de aceea numeralul „nouă” nu mai indică o cantitate concretă de obiecte. 

Iată expresia respectivă într-un context: „În clipa când am auzit soneria, eram în al 

nouălea cer”. (S. Saca) 

 Totuși, chiar și în aceste cazuri, frazeologii, care studiază etimologia frazeologică, 

cunosc bine faptul că numeralul „nouă” își păstrează legătura cu valoarea lui numerică. 

Iată cum se explică apariția și evoluția acestui numeral în componența frazeologismului 

respectiv. 

 În concepția țăranului român, spațiul cosmic are dimensiuni atât pe orizontală 

(răsăritul și apusul, miazăzi și miazănoapte), cât și pe verticală (cerul și pământul). 

Noțiunile abstracte sus și jos sunt substituite prin noțiuni concrete, având și sensuri bine 

determinate. Sus se află cerul și raiul, iar jos – pământul și iadul. Cerul înseamnă 

supranatură, veșnicie și Dumnezeu, iar pământul semnifică natura, efemerul și omul. 

Această mare deosebire dintre cer și pământ și-a găsit oglindire și în tezaurul frazeologic 

al limbii române. Atunci când e necesar să se accentueze că între două lucruri există o 

mare diferență sau o nepotrivire, se utilizează frazeologismele: ca de la cer la pământ 

(sau ca cerul și pământul) și a fi departe (unul de altul) ca cerul și pământul. 

 Țăranul român i-a acordat, întotdeauna, cerului o importanță mai mare decât 

pământului, atât prin mărime, cât și prin frumusețe.. În satul vechi românesc , modul de 

reprezentare a cerului și a pământului se reducea, în ansamblu, la două reprezentări. 

Prima reprezentare consta în faptul că pământul întins ca o masă stă pe apă, iar pe 

marginile lui se sprijină cerul, care este în formă de boltă. A doua reprezentare, care are o 

răspândire cu mult mai mare decât prima, constă în faptul că pământul imaginat ca fiind 

rotund este înconjurat de cer, care este, de asemenea, rotund. 

 În conștiința țăranului , lumea nu se termină odată cu cerul. Dincolo de bolta 

cerului există alte lumi, care nu se văd, dar care există cu adevărat. Aceste lumi sunt 

despărțite între ele de alte ceruri. Numărul cerurilor variază de la șapte până la nouă. 

Fiecare cer reprezintă o adevărată ierarhie. De exemplu, în primul cer se află soarele, 

lumea și stelele ce le privim, apoi vin sfinții și îngerii și abia în al nouălea cer se află 

Dumnezeu și Hristos. Fiecare cer reprezintă o treaptă superioară de sfințenie, de 

frumusețe, de bogăție și viață excepțională. Cea mai splendidă lume se află în al șaptelea 

sau în al nouălea cer. Aici totul e dumnezeiesc. De aceea visul dintotdeauna al oricărui 

este de a nimeri în acest cer. Pornindu-se de la acest deziderat, credem că a apărut în 

limba română frazeologismul a fi (sau a se crede) în al șaptelea (sau al nouălea) cer, 

având semnificația de a fi în culmea fericirii. Un exemplu în context: „La lumina unei 

lămpi cu gaz… în toată odaia eram numai două inimi, care se zbăteau fierbinte, cu dor. 

Eram în al nouălea cer” (Literatura și arta) 

 În continuare, am vrea să remarcăm că nu orice numeral poate intra în componența 

expresiilor frazeologice. Această capacitate o au, în special, unele numeralele cardinale 

simple, câteva numerale cardinale compuse și două-trei numerale ordinale. Cele mai 

productive numerale ce intră în componența expresiilor frazeologice sunt: unu, doi, trei, 

patru, cinci, șapte, nouă și zece. 
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 Numeralul unu se întâlnește în componența următoarelor expresii frazeologice: a 

nu avea nicio para chioară – „a fi sărac complet”; a nu face nicio para chioară – „a nu 

avea nicio valoare”; a rămâne fără o para cioară – „a fi foarte sărac”; a nu se lăsa cu 

una cu două – „insistent”; a fi cu un picior în groapă – „a ajuns la limita vieții”; a-i lipsi 

o doagă – „a nu fi în toate mințile” ș. a.  

 Multe expresii frazeologice au în componența lor numeralul doi: a face de două 

parale – „a batjocori”; a nu face două parale – „a fi lipsit de merite”; a vorbi (sau a 

răspunde) în doi pieri – „a vorbi ambiguu”; a nu putea lega două vorbe – „prost”; a 

semăna ca două picături (de apă) – „nepriceput”; a ședea în două luntri – „a nu avea o 

poziție proprie”; a juca la două nunți – „fățarnic”; a lua două piei de pe o oaie – „a 

exploata dublu pe cineva”; casă în doi pereți – „căsnicie nereușită”; de mâna a doua – 

„de calitate inferioară”; a sta între două focuri – „a fi amenințat din două părți”; în doi 

timpi și trei mișcări – „repede” ș. a. Exemple în context: „Știi că fără iscălitura lui 

hârțoagele astea nu fac două parale”. (G. Gheorghiu); „Aviatorul era slab la băutură, 

nu putea lega două vorbe”. (N. Costenco); „Dar semănați ca două picături de apă”. 

(Gh. Urschi) 

 Câteva expresii frazeologice au în componența lor numeralul trei: a fi de trei 

parale – „a nu avea nicio valoare, adică nonvaloare”; a fi trei de o para „a nu avea nicio 

valoare”; a pune (sau a trece, a lăsa, a rămâne, a fi) pe planul al treilea – „a nu avea 

mare importanță”; a fi a treia roată la căruță (sau la car) – „a fi pe un plan secundar”; a 

fi trei ape în chiseliță – „a fi neimportant”; a umbla cu (sau a pune) doi bani (ori două 

parale)în trei pungi – „a umbla cu șmecherii”; a lua la trei păzește – „a mustra, a certa 

(aspru) (pe cineva);a lua la trei parale, a face de trei parale – „a dojeni aspru”; a fi (sau 

a se afla, a rămâne, a merge, a se duce) cale de trei poște – „a fi la o distanță mare”; a fi 

cu trei roate la car – „a fi nebun”; a fi (sau a se afla) la vârsta a treia – a fi la bătrânețe”; 

a umbla (sau a merge, a veni, a pleca) pe trei cărări – „a fi beat”; a bate (sau a lăsa) (pe 

cineva) la trei coaste – „a bate rău (pe cineva); până (sau cât) numeri la trei – „foarte 

repede”; în doi timpi și trei mișcări – „foarte repede” ș. a. Exemple în context: „Ion porni 

glonț către casa lui Manole Șelaru și-l luă la trei parale”. (V. Roșca); „Zău că-mi vine și 

mie să nebunesc de ciuda ofițerului… Să mă ieie în trei parale coșcoje isprăvniceasă”. 

(V. Alecsandri) 

 Destul de productiv la formarea expresiilor frazeologice este numeralul patru: a fi 

cu ochii în patru – „deștept”; a despica părul (sau firul de păr) în patru – „ a cerceta 

foarte amănunțit”; a face pe dracul în patru – „a face tot posibilul”; între (sau în ) patru 

ochi (sau pereți) – „confidențial”; să crape dracul în patru – „a încerca toate mijloacele”; 

a fi în patru ițe – „mort de beat” ș. a. Câteva exemple în context: „Acum Melinte va fi cu 

ochii în patru cu orice gazetar, care i-ar călca în gospodărie”. (V. Malev); „Trebuie să 

fac pe dracul în patru, dar să nu las troleibuzul să plece fără mine”. (Ana Lupan); 

„Chiar am vrut să stăm de vorbă între patru ochi”. (M. G. Cibotaru) 

 Numeralul cinci se utilizează mai rar în componența expresiilor frazeologice. Iată 

câteva exemple: a fi a cincea roată la căruță – „a fi de prisos”; a fi neam de-a cincea 
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spiță – „rudă foarte îndepărtată” ș. a. Un exemplu: „Victor, când pleacă la pescuit, e mai 

mult a cincea roată la căruță”. (G. Meniuc) 

 Numeralul șase se utilizează foarte rar în structura frazeologismelor: a fi neam de-

a cincea (sau de-a șasea) (sau de-a noua) spiță – „rudă foarte îndepărtată”; a avea al 

șaselea simț – „a recepționa ceva ieșit din comun, ce nu pot recepționa oamenii obișnuiți” 

(omul are cinci simțuri: văzul, auzul, mirosul, gustul și pipăitul). 

 Multiple expresii frazeologice au în componența lor numeralul șapte: a bea (sau a 

mânca) cât șapte – „foarte mult”; a-l trece șapte rânduri de sudori – „a munci asiduu”; a 

păstra sub șapte lacăte – „a păstra, a ține secret”; ferecat cu șapte lacăte – „a păstra în 

mare secret”; a nu se da pe șapte – „a se afla în mare putere”; a nu ști (ce-i ) șapte – a nu 

ști ce-i gluma”; a (nu) se rupe în șapte – „a (nu) face tot posibilul”; a avea cei șapte ani 

de acasă –„a fi bine educat”; iarnă cu șapte cojoace – „iarnă foarte geroasă”; a lua (sau 

a scoate) șapte piei (de pe cineva) – „a exploata crunt”; a umbla pe șapte cărări – „a fi 

beat” ș. a. Exemple în context. „Pavel o deschise încet, ca și cum ar fi deschis o taină de-

a lui, pe care mult timp o păstrase sub șapte lacăte”. (G. Gheorghiu); „După cât pot să 

înțeleg, cei șapte ani de acasă s-au dus demult și fără speranță de întoarcere”. (N. 

Vieru) 

 Numeralul opt este atestat în două expresii: a mânca cât opt – „a mânca foarte 

mult”; a se duce opt (cu a brânzei) sau cu a brânzei nouă – a se duce foarte departe”. 

 Numeralul nouă se întâlnește în componența expresiilor: a avea (sau a-și pune) 

nouă băieri la pungă – „a fi foarte zgârcit”; a avea nouă vieți (sau nouă suflete) – „a fi 

rezistent, a trăi mult”; de (sau La) nouă neamuri – „de toare felurile”;a merge (sau a 

umbla) pe nouă cărări – „a umbla clătinându-se”, „a fi foarte beat”; neam de-a noua spiță 

– „rudă foarte îndepărtată”; pe planul al nouălea – „se spune despre ceva neimportant, 

lăsat la o parte”; a avea nouă guri – 1. „a fi foarte pretențios”; 2. „a avea o poftă mare”; 

patru ochi și nouă minți – „(despre oamenii știutori de carte) capabil de a pricepe bine”; a 

fi în al nouălea cer – a fi foarte fericit”; peste nouă mări și țări – „foarte departe”! ș. a. 

Exemple în context: „Eu sunt vestitul Cocuș Mocus Imperator, care-am înconjurat 

pământul ș-am trecut peste nouă mări și țări.” (V. Alecsandri); „În ziua aceea dimineața 

Octavian era în al nouălea cer de bucurie.” (N. Vieru) 

 Numeralul zece apare în expresiile frazeologice: a lega paraua cu zece noduri – „a 

fi foarte zgârcit”; a plânge cu zece rânduri de lacrimi – „a plânge foarte tare” ș. a.  

  Expresiile frazeologice, în general, constituie importante mijloace expresive și 

stilistice. În operele literare și în vorbirea orală expresiile frazeologice apar în formele lor 

tradiționale, adică cu acele structuri pe care le au ele permanent. În toate exemplele de 

mai sus, expresiile frazeologice cu numerale au forme tradiționale. Uneori însă unele 

expresii frazeologice pot fi utilizate de către scriitori în forme renovate, având structuri 

noi sau forme diverse. În asemenea cazuri, frazeologismele capătă noi particularități 

estetice și artistice. În continuare, ne vom referi la unele inovații frazeologice și la 

efectele lor stilistice în cadrul operelor literare.  

 Unii scriitori, pentru a reda cu mai multă exactitate situația, evenimentul sau 

acțiunea descrisă, recurg la o simplă substituire a unui numeral prin alt numeral. 
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Substituirea mărește evident efectul stilistic așteptat. Iată un exemplu de acest fel: 

„Paraua. S-apoi las de mai zi că poeților le lipsește o doagă. Galbenul. Aceasta o zic 

numai acei cărora le lipsesc două doage.” (V. Alecsandri) 

 Uneori sunt substituite nu numeralele, ci un alt element component al expresiei. 

De exemplu: „Șoferul beat e a cincea roată la… mașină:” (Chipăruș). În situația aceasta, 

am putea vorbi despre o actualizare a expresiilor în cauză.  

 Alteori, autorii lărgesc componența expresiilor frazeologice cu elemente noi. 

Introducerea altor elemente „împrospătează” expresia respectivă și accentuează, în mod 

expres, sensul ei. De exemplu: „Hai vino și culege tu mai departe, numai să-ți fie ochii în 

patru și urechile în zece.” (E. Damian) 

 Un efect stilistic evident se obține și atunci, când autorii contrapun o expresie 

frazeologică cu un cuvânt din context. De exemplu: „Dar mă mir de stăpânul meu, cum 

de au uitat cine sunt eu și m-au pus la un loc cu o biată para ca tine, ce nu faci acum 

nici trei bani, atât ești de ștearsă și ticăloasă.” (V. Alecsandri) Expresia frazeologică „a 

nu face nici trei bani” poate fi considerată și ca îmbinare liberă de cuvinte. Ușoara 

dilemă, însă, este ușor sesizată de cititori, textul având a câștiga un înalt grad de 

ingeniozitate. 

 Contrapunerea poate avea loc și între o expresie frazeologică și altă propoziție din 

frază, care conține un cuvânt comun și pentru expresia frazeologică sau un sinonim al 

unui element component al expresiei frazeologice. De exemplu: „Deși se laudă, că are 

bani muți, toți îl știu că nu face nici trei parale.” (Chipăruș); „Chiar fiind luat la trei 

parale, tot nu se mai sătura de bani.” (Chipăruș) Conținutul afectiv al expresiilor de mai 

sus este destul de evident. 

 Expresiile frazeologice, în general, reprezintă un nesecat izvor de îmbogățire a 

oricărei limbi. Fiecare purtător al limbii e dator să cunoască această zestre bine, ca apoi 

să poată contribui la îmbogățirea ei de mai departe. Majoritatea vorbitorilor și scriitorilor 

contribuie pe deplin la acest act de cultivare a limbii. Totuși, mai sunt cazuri, când din 

neatenție sau din cauza necunoașterii tezaurului frazeologic, această zestre este ciopârțită 

sau peticită la bunul plac al unor scriitori. De exemplu, transformările din expresiile 

frazeologice de mai jos au fost făcute din cauza neglijării formelor tradiționale ale 

expresiilor frazeologice, ce au numerale în componența lor. 1. „Ca să se lămurească, 

desfăcea firul în patru, căutând să afle unde a săvârșit el greșeala.” (Ana Lupan). (A se 

compara și forma tradițională „a despica părul (sau firul de păr) în patru”; 2. „Așa-i 

sămânța noastră a bursucenilor: e bună la colte…, numai că transmite din tată în fiu 

meșteșugul de a despica părul în șapte fără nici o trebuință.” (G. Malarciuc) În acest 

exemplu, a fost substituit fără nici un rost numeralul „patru” prin numeralul „șapte”; 3. 

„Nu știi cum e lunea: atâta și-i trebuie ca să zică că nu știu a încurca nici trei paie,-- 

răspunse Maria.” (V. Chibac- Cuciureanu) (A se vedea expresia din limba rusă „ne umeti 

sveazîvati i dvuh solominok). 

 Expresiile frazeologice au o mare importanță pentru cultivarea limbii, deoarece ele 

sunt mijloace efective de îmbogățire a limbii. De aceea, sarcina fiecărui scriitor și a 

oricărui vorbitor este de a păzi cu sfințenie și a dezvolta și mai departe tezaurul 
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frazeologic, care constituie partea cea mai frumoasă a oricărei limbi. Cum spunea marele 

nostru M. Eminescu limba noastră „este gospodină și are multe de toate.” Să ne arătăm 

păstrători destoinici ai limbii materne „vechea noastră avere națională.” (M. Eminescu) 
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REZUMAT. Împrumuturile din limbi străine au un dublu avantaj: expresivitate și 

noutate.  Argoul se prezintă ca o intersectare a unor diverse influențe: slavă, maghiară, turcă, 

greacă, țigănească etc. 

Argoul este folosit masiv în lumea interlopă, iar unii termeni au pătruns în limbajul 

cotidian, ajungând să desemneze altceva. Astfel, în secolul XIX găinarii și borfașii erau în 

limbajul hoţilor clase specializate în furtul păsărilor de curte și, respectiv, al hainelor (boarfe-

lor). Astăzi termenii s-au depreciat, s-au generalizat, ajungând sinonime între ele, cu 

semnificaţia de „hoţ mărunt, neimportant”. 

Cuvinte- cheie: argou, împrumut, limbaj, lume interlopă. 

ABSTRACT. Foreign languages  loans of words have  double advantage: expressiveness 

and novelty. The slang itself is  an intersection of various influences: Slavic, Hungarian, Turkish, 

Greek, Gypsy, etc. 

The slang is used mostly in the underworld but  some terms have become part of  

everyday language, thus  changing their meanings. This way, in the 19th century,  the notion of 

“thieves and prowlers” used   in the thieves  language meant specialized classes of  people that 

used to steal poultry and clothes(togs). Today the notions have changed  their initial meanings, 

becoming synonyms and  having the actual meaning of  -small, unimportant thieves. 

Keywords: slang, loan word, language, underworld. 

 

Fiind creat din dorința de a evada din lumea literară și din tiparele acesteia, de a 

oferi simplitate și confort, argoul este un tip de limbaj interesant dar și accesibil pentru 

toate păturile sociale, caracterizat prin creativitate și ingeniozitate. 

George Astaloș afirmă: “argoul nu este nici secret, nici artificial și nici parazitar 

cum l-au calificat adepții integrismului. Îngemănată cu limba populară, expresia argotică 

își perpetuează specialitatea în sol citadin, astfel extracția populară și apartenența lui 

citadină fac din argou un limbaj așa-zis folk-cita, noțiunea exprimând și natura și aria de 

răspândire a vorbirii paralele [1, p. 64].  Argoul a trezit interesul lingviștilor europeni 

încă din Renaștere, dar un rol esențial în impunerea lui ca obiect de studiu al lingvisticii l-

a avut compatriotul nostru Lazăr Șăineanu [4, p. 158]. 

După Dicționarul de teorie literară “argoul este un procedeu lexical, mod de 

exprimare codificată, utilizată de grupuri sociale relative închise, care se opun 

conveniențelor (elevii, studenții, delicvenții, vagabonzii), pentru a se diferenția de alți 

oameni sau a se opune conveniențelor; limba șmecherilor [2, p. 48]. 
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Dumitru Irimia spune următoarele: „este un ansamblu deschis de termeni de 

construcții fraziologice marcate expresiv, dezvoltând sensuri noi, neobișnuite, de cele mai 

multe ori de neînțeles pentru vorbitorii exteriori cercului socio-lingvistic restrâns în care 

se întrebuințează [3, p. 280]. 

După Zafiu Rodica “Argoul e o variantă socială a limbii, prin care un anumit 

număr de vorbitori își marchează aparența la un grup sau la o comunitate, marginală și, 

implicit, diferențierea față de cultura oficială și față de limba standard [5, p. 15]. 

Dicționarele actuale de argou prezintă un număr aproximativ de 3800 de cuvinte 

argotice nederivate. Acestea reprezintă cele mai importante cuvinte argotice înregistrate 

în dicţionarele de specialitate. Așadar, o scurtă analiză a câtorva dintre ele ar putea oferi o 

imagine mai convingătoare asupra structurii etimologice a argoului prezent astăzi [6], 

Deşi argoul se află într-o permanentă modificare, una dintre trăsăturile sale principale 

fiind cerinţa reîmprospătării continue în vederea prezervării caracterului său sibilinic. Nu 

luăm în calcul premisa că argoul îşi pierde caracterul argotic în momentul în care devine 

cunoscut altor membri decât cei iniţiaţi deoarece asta ar însemna să discutăm câțiva 

termeni care au fost în trecut argotici, acum nemaifiind, şi că toate dicţionarele de argou 

nu sunt altceva decât dicţionare de termeni familiari [6]. 

Cuvintele a căror origine nu a putut fi stabilită – „de origine necunoscută”: cu 

etimologie neprecizată, de sorginte incertă şi care lipsesc cu totul din dicţionarele 

explicative. Cele mai multe cuvinte încep cu litera C (≅ 108 cuvinte), apoi cu litera B 

(≅103 cuvinte) şi G (≅ 86 de cuvinte) [6]. 

Argoul românesc preia foarte multe cuvinte din fondul comun, transformându-le în 

elemente argotice prin modificare semantică (bulion „sânge”, mălai „bani”, paraşută 

„prostituată”, vezi infra). Uneori, elementele limbii comune sunt doar cuprinse în expresii 

şi locuţiuni cu sens global diferit de al elementelor componente (a o lua pe ulei „a se 

îmbăta”, a da colţul „a muri”) [7], 

Sunt şi alte varietăţi ale limbii care, nefiind cunoscute de toţi vorbitorii, devin 

surse pentru aşa-numitul „împrumut intern”: argoul preia unele regionalisme, cum ar fi 

bulcă „pâine” (intrat în graiurile din nordul Moldovei din ucr. bulca < pol. bułka 

„specialitate de pâine albă”) sau a glojdi „a mânca”. În cazul arhaismelor, de exemplu 

chindie „petrecere, desfăşurată seara” sau boiangerie (în expresia a face boiangerie „a 

umple de sânge”), nu e totdeauna sigur dacă acestea sunt împrumuturi târzii, „reactivări” 

ale unor cuvinte ieşite din uz, sau elemente păstrate în argou din perioada în care erau 

încă în circulaţie. [7]. 

Împrumuturile din limbi străine au un dublu avantaj: expresivitate și noutate. 

Argoul se prezintă ca o intersectare a unor diverse influențe: slavă, maghiară, turcă, 

greacă, țigănească etc. [8]. 

Argoul românesc s-a constituit în mare măsură pe baza limbii comune, dar conține 

și un număr important de împrumuturi din alte țări. Cum ar fi: 
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Cuvinte împrumutate din limba franceză 

 Substantivul „calciu” (şampanie) participă la formarea expresiei „te fac un 

calciu?” (ţi-e rău?/ eşti singură?/ pot să-ţi ofer ceva de băut?) substantivul „cambuză” 

(pachet cu alimente primit în penitenciar) are derivatul „cambuzier” (responsabilul 

camerei în care se păstrează alimentele) şi alcătuieşte două expresii: „are cambuză” (a 

primit pachet cu alimente de acasă) şi „să mor în cambuză cu salamu-n buză!” (am 

minţit!).  

 „caroserie” (corp, trup) cu expresia „a îndoi / strica (cuiva) 

caroseria” (a bate tare pe cineva, a lovi cu putere); 

 „compas” (picior) cu expresia „a mări compasul” (a merge 

mai repede, a fugi); 

 „costum” cu expresia „costum de cherestea/de placaj” 

(coşciug) şi derivatul „costumaş” (lucrător al Direcţiei a V-a a Securităţii, 

poliţia politică comunistă, care avea misiunea de a patrula la vedere pe 

Calea    Victoriei,  între    sediile  fostului Comitet Central al P.C.R. şi al 

fostului Consiliu  de  Stat); 

 „basculă” cu derivatul „basculant” (beţiv), „mare sculă de 

basculă” (persoană care se consideră foarte importantă şi care, în realitate, 

nu este aşa); 

 „bomboană   fondantă” (tip   antipatic); 

 „bomboane agricole” (seminţe prăjite de floarea-soarelui sau 

dovleac); 

 „pilă” cu derivatele „pilangiu” (beţiv) şi „pileală” (băutură 

alcoolică); 

 „pardesiu” cu expresiile „pardesiu de scânduri” (sicriu) şi „a 

face cuiva pardesiu de sânge” (a-l omorî, a-l ucide) etc. [6]. 

Un termen argotic interesant împrumutat din limba franceză este „bonjur”. Salutul 

franțuzesc „bonjour” ia forma de substantiv în argoul românesc, însemnând în limbajul 

interlopilor „buzunarul din spate al pantalonilor”, de aici și expresia „a servi (pe cineva) 

la bonjur” cu explicaţia „a fura portofelul din buzunarul de la spate”. Această interjecţie 

franţuzească a pătruns în limba română cu acelaşi sens ca în limba de origine „cuvânt de 

salut pentru orice moment al zilei, echivalent cu bună ziua” (DEX’98), dar şi cu sensul de 

„haină la modă la mijlocul sec. XIX”. Probabil din cel de-al doilea sens s-a dezvoltat şi 

semnificaţia argotică actuală, creându-se o sinecdocă [6]. 

Prin urmare, limba franceză s-a dovedit o sursă de împrumut însemnată atât pentru 

limba română de bază, cât şi pentru argoul românesc 

Cuvinte de origine slavă șicombinaţii între limbile slavă, bulgară, sârbă, rusă, 

ucraineană, poloneză 

De exemplu, „smochină” (om sfrijit, firav) şi „a şopti” cu derivatul „şopteală” 

(denunţ, trădare, delaţiune) au pătruns în limba română fie direct din slavă, fie din 

bulgară; „zmetie” (lovitură puternică de pumn sau de palmă) – din limbile slavă şi rusă; 
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 „crap” (persoană care face afaceri ilicite, însuşindu-şi bani în 

mod constant) 

 „colţ” în expresia „a avea colţi” (a fi periculos, a fi agresiv) şi 

derivatul „colţan” (poliţist) din limbile bulgară şi sârbă; 

 „chită” în expresia „chita golanului” (nota cinci) – din sârbă şi 

ucraineană; 

 „cobză” (gură) cu derivatele „cobzar” (informator, 

denunţător), „cobzăreală” (vorbărie. fanfaronadă) – din limbile ucraineană, 

rusă şi poloneză, 

 „vătaf” (şef de poliţie, şef de echipă sau de dormitor, 

infractorul cu cele mai multe condamnări din bandă) – din ucraineană şi 

poloneză [6]. 

Substantivele: 

 „coajă” (portofel/buzunar/rochie/palton/haină) – cu varianta 

regională „coarjă” (bani) – are două derivate „cojeală” (jaf, bătaie), respectiv „a 

coji” (a jefui pe cineva, a bate tare) şi face parte din şase expresii „a făcut coajă” (a 

făcut o hoţie), „cel mai de coajă” (cel mai isteţ), „a o lua pe coajă” (a fi bătut), „a 

sălta coaja” (a fura portofelul), „a scopi coaja” (a căuta în portofel), „a fi rost de 

cojeală” (a fi rost de un câştig/bătaie) 

 „praf” (heroină, cocaină, metamfetamină sau orice alt drog în  formă 

de pulbere)  are  un  derivat „prăfuit” (consumator de heroină) şi intră în 

compoziţia a patru expresii „praf alb” şi „praf de înger”, ambele cu acelaşi înţeles 

– cocaină, 

 „pe praful acesta?” (pe sărăcia aceasta?) 

 „ia-ţi puţin praf de mers” (pleacă! cară-te! lasă-mă!) 

 „sticlă” (metamfetamină) are trei derivate „sticlar” (beţiv, alcoolic), 

„a sticli” (a lovi, a bate zdravăn pe cineva), „sticloanţă” (sticlă) şi o expresie 

„sticla de lampă numărul doi” (ţoi, cinzeacă (păhărel cu) cincizeci de mililitri de 

băutură spirtoasă). 

Cuvinte împrumutate din limba turcească 

 „calabalâc” (gloată, mulţime) face parte din expresia „şi-a luat 

calabalâcul” (despre hoţi –  a fugit, i s- a pierdut urma, a fost arestat, închis) 

 „capac” (palmă dată cuiva peste  ureche; (la baschet) blocare cu 

palma a orificiului coşului pentru a împiedica intrarea mingii; cartea sau cărţile 

de deasupra dintr-un pachet de cărţi amestecate; joc practicat în anii 1950-1970 

de copiii bucureşteni, în recuzita căruia intrau capace de bere turtite prin batere 

cu ciocanul şi o bucată de plumb rotundă şi plată) cu derivatele „a căpăci” (a 

pune pe cineva la punct, a lovi), „căpăceală” (bătaie) şi expresia   „tun   la   

capac”   (l-a omorât), 

 „caftan” cu derivatul „caftangiu” (bătăuş) şi expresia „a ajunge (la) 

caftan” (a se îmbogăţi), „tarla” cu cele două expresii „a avea optică de tarla” (a 

gândi îngust, limitat), „a ieşi pe tarla” (a ieși la furat), 
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 „teanc” cu derivatele „a tencui” (a bate), „tencuială” (fard de obraz) 

şi expresia „a strica tencuiala cuiva” (a desfigura, a mutila) 

Cuvintele „chiul – chiulangiu – chiulangită – chiulău”, deşi în dicționare sunt 

înregistrate  cinci  cuvinte  din  familia   lui „chiul” („chiulangită”, „chiulangiu, – 

oaică”, „chiulău, -aucă”, „a chiuli” şi însuşi „chiul”) şi o expresie („chiulangită 

cronică”), avem în vedere câteva cuvinte: 

 „chiulău” (chiulangiu) şi „chiulangită” (boală imaginară folosită ca 

scuză pentru justificarea absenţelor şcolare de unde expresia „chiulangită 

cronica” (chiulangită), restul fiind eliminate deoarece se încadrau în categoria 

cuvintelor familiare. Conform Dicționarului Limbii Române Moderne și 

DEX’98, substantivul „chiulangiu” este de origine turcă. Controversa vine în 

momentul în care în DEX’98, cuvântul împrumutat din limba turcă este 

considerat ca fiind alcătuit din substantivul „chiul” şi sufixul „-angiu”, iar lui 

„chiul” i se atribuie origine franţuzească „s.n. (fam.) sustragere nemotivată de 

la îndeplinirea unei obligaţii, a unei datorii; p. ext. înşelătorie; loc. vb. a trage 

chiulul = a) a chiuli; b) a nu-şi     ţine     cuvântul     dat;  a-i trage (cuiva) 

chiulul = a păcăli, a înşela (pe cineva).. În DLRM, „chiul” este considerat un 

derivat regresiv al lui „chiulangiu”. Prin urmarei s-a atribuit originea turcă [6]. 

Cuvinte împrumutate din limba rromani 

verbul „a cafti” (bate, a lua la bătaie, a se încăiera) cu derivatele sale: 

 „caft” şi „cafteală” (bătaie, încăierare) 

 „a se lăsa cu cafteală” (a se lăsa cu bătaie) 

 „cafteală la minut” (luptă scurtă) 

 „caraliu” (poliţist) 

 „caraliu-şef” (Ministru de interne) 

 „a cardi” (a fura, a bate) cu derivatele: 

 „cardeală” (furt, bătaie) 

 „cardit” (denunţat) 

 „carditor” (bătăuş, denunţător, individ care asigură acoperirea 

şmenarului) 

 „a cardi o labă” (a da o palmă) 

 „a cardi un vast” (a lovi cu pumnul) 

 „caştoc” (frumos, atrăgător/bun, profitabil) cu derivatul: 

 „caştocărie” (acţiunea de a-şi bate joc de cineva) 

 „a ciordi” (a fura) cu derivatele: 

 „ciordeală” (furt) 

 „ciorditor” (hoţ de mărunţişuri) 

 „baftă” cu derivatul: „baftache” 

 „bafto  delo!”  (salut!  noroc!) 

 „bengă” (drac, diavol/boală incurabilă, rău, nenorocire) cu patru 

derivate: 

 „bengăneală” (denunţ, nebunie) 



40 
 

 „a bengăni” (a denunţa, a pârî, a informa organele de poliţie) 

 „bengănitor” (trădător, denunţător, turnător) 

 „bengos” (excelent, formidabil, grozav 

 „a o da în bengăneală” (a i se întâmpla ceva rău; a o lua razna) 

 „a da în bengă” (a înnebuni) 

 „a bunghi” (a supraveghea, a fila/a înţelege, a pricepe) cu derivatul: 

 „bungheală!” (fugi! şterge-o! fii atent!) 

 „bungheală la nasolu’!” (atenţie, suntem urmăriţi!) 

 „a fi de bunghit” (a avea ce privi) 

 „a mardi” (a bate, a lovi; a trage cuiva o bătaie) cu două derivate: 

 „mardoi” (bătăuş, huligan) 

 „mardeală” (bătaie) 

 „a umfla la mardeală” (a lua la bătaie) [6]. 

Împrumuturile de origine țigănească aparțin argoului răufăcătorilor; funcția lor 

este esențialmente criptică; denumesc codificat diverse tipuri de infracțiuni: solovast 

„furt de buzunare”; cioromos „furt” sau denumiri ale unor obiecte, acțiuni codificate 

etc.: abules (adu, adu-mi), barosan (mare), biștari (bani), blat (gazdă de hoți), a ciordi 

(a fura), gagiu/gagică (prieten, iubit), a hali (a mînca), lovele (bani), a mangli (a 

fura), nasol (urât), a șmangli (a fura), șucar (supărare), zulă (furt). 

Multe cuvine sau expresii țigănești reprezintă formule de avertizare: avelo 

caralo! „vine polițistul!”; avelo mannus „vine omul!”; garău „ascunde!”  

Dinamica internă a lexicului și „permeabilizarea” granițelor dintre registrele 

stilistice duce la asimilarea a numeroase țigănisme în varianta familiară, informală a 

limbii române: benga, candriu, a ciordi, ditai, a hali, a pili (fam.); baftă (argotic și 

fam.); gagiu, mișto, nasol (argotic). Unii din acești termeni: mișto, nasol, a șuti, a (se) 

șucări, a (se) ușchi; zbanghiu, baftă nici nu mai sunt însoțiți de mențiunea țigănism 

[8]. 

Deci structura etimologică a argoului din prezent, limbaj cu care suntem cât de 

cât familizarizați și îl auzim constant în diferite contexte, nu diferă atât de mult față de 

cea a limbii române. Excepția se face, desigur, în ceea ce primește limba romani și 

împrumuturile din această limbă. Majoritatea cuvintelor argotice exemplificate sunt 

preluate din limba română, care reprezintă principala sursă de îmbogăţire a acestui tip 

de limbaj [7]. 

Istoria argoului românesc atestă destule cazuri în care termeni argotici au intrat 

(uneori destul de repede) în limbajul familiar. La începutul secolului al XX-lea, erau 

considerate argotice cuvinte ca şmecher, fraier, pilă, şpagă, devenite astăzi colocviale. 

E mai greu de trecut a doua barieră, pentru a intra chiar în limbajul standard; de o 

asemenea situaţie se apropie, totuşi, cuvinte ca banc („anecdotă”), blat („aranjament 

ilegal”) sau tun („lovitură, mare afacere ilegală”) [7]. 

Argourile interferează și cu varietăți teritoriale ale limbii. De exemplu, 

argourile din Franța sunt limitate la această țară, argoul elevilor sau cel la studenților 

din Belgia este diferit de cel al acelorași categorii din Franța. De asemenea, argourile 
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din București sunt foarte diferite de cele din Chișinău, caracterizate prin multe 

împrumuturi din argourile rusești [9]. 
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characters of Ion Creanga, Petre Ispirescu, I. L. Caragiale, M. Eminescu, Ion Budai Deleanu, 

Francois Rabelais, James Joyce, N. V. Gogol, Umberto Eco. In the literature there are works that 

bear the name of the main character, sometimes accompanied by other words, to help the reader to 

more easily establish the character, moral and / or even physical qualities, the role of the title and 

attract the reader.  
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     Rezumat: Personajul literar este o ,,existență”,  o ființă care apare exclusiv în textele literare. 

Modalitatea de caracterizare a personajului poate fi directă sau indirectă. Caracterizarea prin  nume 

este un procedeu răspândit în folclor și literatura cultă. Cititorul își formează în raport cu el un câmp 

de așteptare, bazându-se pe semnificația sugerată de nume. Sugestive sunt în acest sens numele pe 

care le au personajele lui Ion Creangă, Petre Ispirescu, I. L. Caragiale, M. Eminescu, Ion Budai 

Deleanu, Francois Rabelais, James Joyce, N. V. Gogol, Umberto Eco. În literatură există opere care 

poartă numele personajului principal, uneori însoțit de alte cuvinte, pentru a ajuta cititorul să poată 

stabili mai ușor caracterul, calitățile morale și/sau chiar fizice, rolul titlului e să atragă cititorul. 

              Cuvinte-cheie: personaj literar, nume, caracterizare, semnificație, cititor 

  Cuvântul personaj (literar) își are originea în limba latină (persona); trecut prin 
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teatru, actor rol, personaj, caracter, personalitate, demnitate, funcție. Personajul epic, 

dramatic (care se construiește după modele din realitate sau ca rod al ficțiunii) și liric 

(care se impune prin intensitatea afectivă a trăirilor) poate fi definit din perspectivă 

morală, sociologică, ontică sau filozofică și estetică. Personajul este o ,,existență”,  o 

ființă care apare exclusiv în textele literare. Modalitatea de caracterizare a personajului 

poat fi directă sau indirectă, după cum personajul poate vorbi despre sine prin ceea ce 

este el sau prin ceea ce îl determină din afară. Modalitățile de caracterizare directă sunt: 

de către autor, de către alt personaj și autocaracterizare; indirectă: prin limbaj, fapte, 

acțiuni, prin monologul interior, relația cu alte personaje, caracterizarea prin mediul 

social în care evoliuază personajul, caracterizarea prin nume.  

Există vreo legătură între numele unui anume personaj şi caracterul său, înfăţişarea 

sa fizică ori destinul său?  Garabet Ibrăileanu cu al său remarcabil studiu  Numele proprii 

în opera comică a lui Caragiale susținea că „în literatură personagiul trebuie să se nască 

odată cu numele care convine naturii fizice şi morale”[1]. În această lucrare se sesizează 

pentru prima dată problema motivării numelor personajelor literare, ilustrarea valenţelor 

stilistice pe care antroponimele şi le asumă în cadrul discursului beletristic. Antroponimul 

literar este o parte constitutivă a limbajului artistic ce contribuie  la realizarea funcţiei 

scriiturii. 

  ,,Ca mijloc de individualizare, numele propriu este un procedeu răspândit în 

literatura cultă și în tradiția folclorică. Conform acestei tradiți, numeroase nume de 

persoană (porecle, supranume) caracterizează însuși personajul concret, arătând nu numai 

tăsăturile caracteristice ale lui, dar și atitudiea celor din jur, relațiile cu lumea 

înconjurătoare. Numele propriu de persoană este orientat spre receptor. Acesta își 

formează în raport cu el un câmp de așteptare, bazându-se pe semnificația sugerată de 

nume” [2, p. 295]. 

  Tradiția de a da nume-caracteristici personajelor literare vine din creația populară, 

din folclor. Foarte sugestive sunt în acest sens numele pe care le au personajele lui Ion 

Creangă: Dănilă Prepeleac, Ivan Turbincă, Trăsnea, Oșlobanu, Mogorogea, Stan Pățitul, 

Chirică  Șchiopul.  

Numele lui Făt-Frumos întâlnit în mitologia românească simbolizeză  eroul pozitiv 

care luptă cu răul. În basmul ,,Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” cules de 

Petre Ispirescu, ,,este numele generic al eroului principal din basmele fantastice 

românești, întruchipând tinerețea, frumușețea masculină, vitejia, noblețea și bunătatea 

sufletească” [3, p.116]. L. Șăineanu susține că ,,numele acestui personaj nu are analogii 

onomastice în alte limbi”, iar Mircea Constantinescu că este ,,realmente intraductibil”. 

Alte opere populare și culte unde protagonistul este Făt-Frumos sunt: ,,Ioviță, Făt-

Frumos” cules de P. Ispirescu,  ,,Făt-Frumos din lacrimă” de M. Eminescu, ,,Făt-Frumos, 

voinicul codrului” de Ion Creangă, ,,Făt-Frumos cu părul de aur„ de I. C. Fundescu, ,,Făt-

Frumos și Fata Crivățului” de Gheorghe Dem Teodrescu, ,,Făt-Frumos cu Moț-în-

Frunte”, ,,Făt-Frumos Ursu”, ,,Făt-Frumos zălogit” de Ion Pop-Reteganul, ,,Făt-Frumos” 

de D. Bolintineanu. 
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  Un alt personaj este Aleodor-Împărat, tot din basmele lui Ispirescu. B. P. Hașdeu, 

care analizează acest basm și numele eroului, face trimtere la un etimon grecesc 

Heliodorus, purtat de un sfânt din sec. al V-lea (Heliodorus din Dalmația) precum și de 

un faimos vrăjitor din Sicilia care a trăit în sec. al V-lea și s-a numit Eliodora. ,,Se crede 

ca numele Aleodor (Alio-dor) face parte din paradigma personajelor mitice sau legendare 

românești de tipul lui Alimoș(Ali+mos), Alimor(ali+mor). Primul component al numelui 

ali ( întâlnit în aria balcanică și est-europeană, înseamnă ,,Roșu” și ,,șarpe”, iar ,,odor”, 

existent în română, cât și în sârbo-croată, înseamnă și ,,copil”. Cum roșul se asociază cu 

focul, fiind și epitet cu cel de ,,frumos”, numele acestui personaj, și din punct de vedere 

etimologic este sinonim cu Făt-Frumos”[3, p. 117]. ,,În decursul experienței umane roșul 

a fost asociat cu focul și sângele, declanșând prin contiguitate efecte calorice (de căldură) 

și noncalorice (de eleganță, frumusețe, bucurie sau de iritare)” [4, p.1].  Numele lui Făt-

Frumos semnifică  tânărul, băiatul, bărbatul deosebit de frumos, 

înzestrat cu frumusețe fizică și morală, cu bunătate, curaj și vitejie ieșite din comun. 

  Tot din seria basmelor, un alt personaj este Harap-Alb din ,,Povestea lui Harap-

Alb” de Ion Creangă, tânăr supus inițierii, fiind obligat să facă față încercărilor sorții din 

care el trebuie să devină matur. După unii exegeți, numele personajului ar putea să aibă 

mai multe semnificații. Astfel primul termen-Harap înseamnă ,,slugă”, ,,rob” și 

caracterizează ,,fața” vizibilă a personajului care, după jurământul din fântână, forțat de 

împrejurări, devine sluga Spânului. Al doilea termen ,,Alb” desemnează ,,fața ascunsă a 

eroului” și ar putea indica nemurirea. La această idee conduce și finalul textului, punct în 

care Harap-Alb se arată a fi un Făt-Frumos. Numele Harap-Alb este și oxymoron (alb-

negru). Cele două contrarii ar putea proveni din ,,nașterea” simbolică a eroului (amestec 

de umilință și înălțare) este ,,botezat întru soare și noapte, ca Luceafărul (creat de M. 

Eminescu)” [5, p.41].  

  Remarcând aptitudinea lui I.L. Caragiale de a crea personaje ficționale, G. 

Ibrăileanu îl numea ,,cel mai mare creator de viață din întreaga noastră literatură(…) 

singurul creator, pentru că numai el singur în toată literatura face concurență stării civile” 

[6, p.198]. Caragiale este un scriitor obiectiv. El pare că-și iubește personajele create. 

Este îngăduitor față de ele, dar nu iartă trăsăturile care-i fac pe oameni ridicoli tratându-i 

cu ironie, umor, punându-i în situatii absurde sau grotesti, reducându-i uneori la condiția 

simplificată a marionetei. Dramaturgul  a folosit toate mijloacele tehnice de a exprima 

comicul: fizic, verbal, psihologic, de compoziție. Caragiale procedează artistic. El se 

mulțumește să sugereze. Zaharia Trahanache, sugerează zahariseală și capacitatea de a 

se modela ușor, prin nume, mai ales, prin prenume, și, în definitiv, prin combinarea 

numelui cu prenumele, sugerează bătrânețea și chiar decrepitudinea. Farfuridi și 

Brânzovenescu, prin aluzia culinară a numelor lor, sugerează inferioritate, vulgaritate și 

lichelism. Agamiță Dandanache rimează cu ramolismul comic, prin diminutivul 

caraghios al strașnicului nume Agamemnon, numele unui celebru erou homeric. 

  Caracterizarea prin nume – problemă analizată pentru prima dată de către criticul 

Garabet Ibrăileanu, în studiul Numele proprii în opera comică a lui Caragiale, în care 

explică și numele personajelor din O scrisoare pierdută, a arătat că dramatismul a creat o 

https://ro.wiktionary.org/wiki/%C3%AEnzestrat
https://ro.wiktionary.org/wiki/frumuse%C8%9Be
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onomastică sugestivă purtatoare a semnelor de individualizare a personajului. Numele 

personajelor sale este o sursa a comicului de limbaj, pentru ca sugerează defectele 

acestora, trăsăturile lor de caracter.  

  O atenție aparte ar merita numele din subsolul critic al epopeii 

Ţiganiada (subsolurile Ţiganiadei sunt pline de comentatori fictivi) a lui Ion Budai 

Deleanu,  ce se constituie într-un veritabil teatru al receptării epopeii, pe niveluri de 

cititori, în număr de peste treizeci: Idiotiseanul, Simpliţian, Musofilos, Dubitanţius, 

Filologos, Onochefalos, Mândrilă, Adevărovici, Arhonda Suflănvânt, Chir Criticos, 

Coantreş, Părintele Evlavios. Dar şi numele deosebit de expresive, din punct de vedere 

fonetic, ale ţiganilor prezintă interes: Parpangel, Romica, Titirez, Găvan, Parnavel, 

Ghiolban.  

Ca scriitor umanist, Francois Rabelais are o atitudine critică față de vechea 

societate feudală, ale cărei concepții mai existau. Romanul lui, ,,Gargantua și 

Pantagruel”,  reprezintă  o adevărată enciclopedie  a timpului, dar și o operă de mare 

originalitate. Apelând la caricatură și grotesc scriitorul francez  nu cruță aparatul 

birocratic, demascându-i pe judecători, avocați, procurori, funcționari. Până și numele dat 

unor feudală exprimă nu numai esența firii lor, dar și atitudinea autorului: seniorii Coate-

Goale și Capcan GhearăLungă, căpitanul Fluierăvânt, ducii de Roatamorii, de 

Bucagioasa, de Rămășițel, principele de Scărpinătura, vicontele de Pădukernitza, regele 

Anarhie. Tudor Vianu afirma: ,,Rabelais prezintă analogii cu un scriitor de-al nostru, cu 

Ion Creangă. Aceeași situație a realismului și la acest scriitor, cu observații asupra vieții 

și societății, același apel la folclor, multe procedee stilistice comune, Oșlobanu din 

,,Amintiri...”, Gerilă, Păsări-lăți-lungilă din ,,Harap Alb” sunt rude de aproape cu 

Grandgousier, cu Gargantua și Pantagruel. 

În romanul prozatorului irlandez James Joyce ,,Portret al artistului în tinerețe” 

publicat în 1916, se reconstituie copilăria și adolescența unui artist într-un anumit mediu 

și în anumite împrejurări. Titlul ne sugerează că e vorba de tinerețea artistului, în general, 

sau a unui om înzestrat cu un temperament de artist. Personajul principal se numește 

Stephen Dedalus-un alter ego al scriitorului- care locuia în orașul Dublin, Irlanda marcată 

de tulburări politice de la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-o familie numeroasă, cu o 

mamă orbită de religiozitate, un tată petrecăreț și este un adolescent care trece prin 

transformări fiziologice și sentimentale. Simbolica numelui e transparentă: Stephen îl 

evocă pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinismului, ca o emblemă a jertfei de sine pe 

care o presupune creația, iar Daedalus (Daidalos) este personaj mitic, arhitect, pictor, 

sculptor, tipul artistului universal. La porunca regelui Minos el a înălțat faimosul labirint 

în care avea să fie închis minotaurul. La terminarea construției, Minos a poruncit ca 

intrarea ei să fie zidită. Închis între ziduri, Daedalus reușește să se salveze cu ajutorul 

unor aripi lipite cu ceară. Deci, autorul sugerează din start două trăsături esențiale ale 

protagonistului: dimensiunea sacrificială și cea creativă. Așa cum Daedalus reușește să se 

salveze datorită ingeniozității, la fel și personajul principal, semnificând personalitatea 
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tânărului care își caută drumul spre ase realiza în artă, scapă din labirintul convențiilor în 

care trăiește prima parte a vieții. 

  Motivul călătoriei, al drumului întreprins de Cicikov în poemul-roman ,,Suflete 

moarte”, i-a permis lui N. V. Gogol să prezinte diverse situații, caractere și tipuri umane. 

În primul volum al Sufletelor moarte, protagonistul vizitează orașul NN, face cunoștință 

cu elita de conducere a locului, iar apoi ajunge la câțiva moșieri din împrejurime – 

Manilov, Corobocika, Sobakevici, Nozdrev, Pliușkin. Imaginea fiecăruia dintre moșieri 

întruchipează un tip uman, caracterizat prin trăsături caricaturale, adesea ridicole și 

grotești. Cea mai elocventă imagine a degradării, dar și a dezumanizării personajelor o 

oferă întâlnirea lui Cicikov cu Sobakevici (urs! urs în toată puterea cuvântului) și cu 

Pliușkin (un diavol, nu om; o zdreanță de om; nu era clar dacă era vorba de o femeie sau 

de un bărbat). Portretele detaliate ale acestor personaje se completează cu descrieri 

minuțioase ale gospodăriilor și ale interiorului locuințelor, care devin un cadru adecvat 

felului de a fi al stăpânilor. „Nimeni și niciodată până la Gogol n-a ținut un curs atât  de 

complet de anatomie patologică a funcționarului rus. Râzând în hohote, el pătrunde fără 

milă în colțurile cele mai tainice ale sufletului murdar și răutăcios al funcționarului” [7, 

p.367].  În ,,Revizorul” autorul prezintă o multitudine de personaje construite după legile 

tipizării (primarul orașului, inspectorul școlar, judecătorul, dirigintele poliției și 

comisarul de poliție, medicul, moșierii, gardienii), oferă imaginea de ansamblu a unei 

coruperi totale, la care se mai adaugă abuzurile administrative și dezordinea. Un 

funcționar mărunt, un fluieră-vânt este numit Ivan Aleksandrovici Hlestakov, alte 

personaje Ammos Feodorovici Leapkin-Teapkin, Piotr Ivanovici Dobcinski, Piotr 

Ivanovici Bobcinski, Derjimorda, Pugovițîn. 

  În  romanul postmodernist ,,Numele trandafirului” al lui Umberto Eco, pe fostul 

bibliotecar al abaţiei, un venerabil călugăr orb, îl cheamă Jorge din Burgos. Face vreo 

trimitere la Jorge Luis Borges, scriitorul argeninian, cel care afirmase că paradisul e o 

bibliotecă? Mai ales că U. Eco chiar se apropie de celebrul prozator prin crearea de false 

piste de lectură sau de bibliografii fictive. Este  o interogaţie retorică. Eroii Guglielmo din 

Baskerville și Adso din Melk reprezintă o aluzie la adresa personajelor Sherlock Holmes 

și Dr. Watson de A. C. Doyle. Scriitorii de peste tot şi, probabil, dintotdeauna au dat 

însemnătatea cuvenită numelor cu care-şi „botezau” personajele. 

  ,,Mulți scriitori, cum ar fi englezii Charles Dickens, W. Thackeray; rușii Anton 

Cehov, N.V Gogol; scriitorii români I. L Caragiale, Ion Creangă dau nume sugestive 

personajelor pentru a ajuta cititorul să poată stabili mai ușor caracterul, calitățile lor 

morale și/sau chiar fizice” [2, p 296].  

Eugeniu Coşeriu în Lingvistica textului apreciază că semnificatul numelor proprii 

din textele literare reprezintă un subiect ce merită aprofundat. Criticul literar român, 

Valeriu Cristea, pe cinci sute de pagini în format mare și text pe  două coloane, include 

numai personajele din Crimă și pedeapsă, Adolescentul, Demonii, Frații Karamazov, 

Idiotul  lui F. Dostoievski, făcând o critică de interpretare. 

De la Quintilian aflăm că analiza etimologică a numelor proprii constituia o 

preocupare pentru  antici.  În civilizaţiile vechi era o lege nescrisă conform căreia fiinţa 
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purtătoare de nume trebuia să se identifice cu numele său. Oamenii primeau după naştere 

un nume în funcţie de ceea ce părinţii sau conducătorul obştii îi doreau nou-născutului 

pentru viitor ori în funcţie de vreun eveniment care îi marca venirea pe lume sau cu 

referire la vreo particularitate fizică. Prin nume, persoana putea primi şi un ocrotitor din 

rândul celor care au sacralizat numele, fie vreun sfânt, fie prin fapte eroice. Multe nume 

de botez s-au păstrat ca nume de familie, întrucât s-au moştenit de la părinţi.  

Motivaţiile alegerii numelor de către scriitor sunt în principal de natură stilistică, 

de natură socială, de natură etimologică şi de natură culturală. În literatură există opere 

care poartă numele personajului principal, uneori însoțit de alte cuvinte care explicitează 

și pregătesc întrucâtva cititorul. Rolul titlului e să atragă. În cadrul operelor se întâlnesc 

nume istorice de două tipuri: unele care aparţin propriu-zis personalităţilor istorice şi care 

se circumscriu în general temei istorice, altele sunt ,,împrumutate” personalităţii care le-a 

impus în istorie. Uneori, după ce un roman sau doar personajul său, își dobândește 

nemurirea, numele devine și mai atractiv și eventual este preluat de alți autori pentru a se 

împărtăși la rândul lor din gloria de-acum cucerită. Exemple ilustre din literatura română 

și universală: Anna Karenina, Ion, Mara, Adela, Maitreyi, Robinson Crusoe, Călin(file 

din poveste), Greuceanu, Pașa Hassan, Miorița, D-l Goe, Riga Crypto și Lapona Enigel, 

Moromeții, Iona, Răzvan și Vidra, Avram iIancu, Petru Rareș, Tache, Ianke și Cadâr, 

Romeo și Julieta, Hamlet. Alteori, numele e însoțit de alt cuvânt: Enigma Otiliei, Hanul 

Ancuței, Frații Jderi, Neamul Șomăreștilor, Nicoară Potcoavă, Sărmanul Dionis, Toma 

Alimoș, Dan, căpitan de plai, Gruia lui Novac, Constantin Brâncoveanu, Mihnea-Vodă 

cel Rău, Meșterul Manole, Cănuță, om sucit, Budulea Taichii, Cealaltă Ancuță, Chirița 

în Iași.  

În textul poetic valoarea simbolică a numelui propriu este adusă de poziţia 

semiotică a autoarelor Carmen Vlad şi Emma Tămâian, care precizează că textul poetic 

se semiotizează datorită valorii semnice originare a numelor proprii, prin care se creează 

iluzia unei lumi, pe când prin valoarea simbolică, care șterge convenţia primară, se 

produce o desemiotizare. 

Consider că numele personajelor literare nu se  atribuie întâmplător. Antroponimul 

literar, în calitate de semn lingvistic, dobândește un rol complex în raport cu intențiile 

scriitorului, constituindu-se nu doar în eticheta ce îl individualizează pe erou, ci, 

încărcându-se cu o valoare simbolică, ce determină individualitatea, valoarea, stilul 

operei în ansamblul ei. 
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Rezumat: Influența engleză este o componentă importantă a vocabularului românesc 

actual. Atestă atât limbajul specializat, cât și în limbajul vorbit. Relația socială, politică, 

economică, culturală necesită împrumut de engleză în special prin intermediul ziarului. Articolul 

caracterizează împrumuturile necesare și împrumuturile pentru lux selectate din ziar. 

Cuvinte cheie: Influența engleză, limbă, relații sociale, ziar, împrumuturi. 

Abstract: English influence it is an important component of the current Romanian 

vocabulary. It attests both specialized language, as well as in spoken language. Social, political, 

economical, cultural relation require loan of english in particular through the newspaper. The 

article characterizes the necessary loans and loans for luxury selected from newspaper.  

Keywords: English influence, language, social relation, newspaper, loans. 

 

În ultimele decade vocabularul românesc s-a confruntat cu o multitudine de 

anglicisme care au năvălit asupra limbii şi care continuă să crească într-un ritm foarte 

rapid. Revistele adresate cititorilor si in special tinerei generații sunt supraîncărcate de 

articole îmbelșugate cu anglicisme, iar adolescenţii, din dorinţa de a uimi, împrumută 

acest limbaj. Studentii, elevii petrec din ce in ce mai mult timp faţa gadgeturilor, ale căror 

programe şi materiale sunt aproape numai în engleză. În general utilizarea exagerată a 

anglicismelor nu este recomandă, deoarece ea poate conduce în timp la "degradarea" 

limbii.  

Trăsătura cea mai vizibilă a lexicului limbii române de azi este influența engleză. 

Îmbogățirea lexicului se face atât prin cuvinte noi (împrumutate, derivate cu prefixe și 

sufixe, compuse, trunchiate ori a căror structură o copiază pe cea a unor cuvinte sau 

expresii străine), cât și prin transformările semantic ale unor cuvinte deja existente în 

limbă (lărgiri și restrângeri de sens, înnobilări și degradări, copierea semantismului 

cuvintelor corespunzătoare din alte limbi). Toate acestea sunt mecanisme normale în 

evoluția oricărei limbi [2, pag. 31].  

Trebuie să menționăm faptul că limba engleză nu aparţine familiei de limbi 

romanice ca italiana şi franceza şi pune probleme speciale în procesul de adaptare la 
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sistemul fonetic, ortografic şi morfologic al limbii române, ceea ce nu constituie un 

impediment în împrumutarea cuvintelor din această limbă. Cea mai recentă, influenţa 

engleză s-a manifestat în limba română înainte şi după 1945, chiar şi în perioada 

restricţiilor impuse de sistemul politic comunist est-european, iar schimbările radicale ale 

structurii politice româneşti după evenimentele din 1989 au deschis calea pătrunderii 

masive a anglicismelor, fenomen datorat practicării pe scară largă a limbii engleze ca 

limbă internaţională de comunicare. 

La extinderea anglicismelor în general contribuie foarte mult presa scrisă sau 

vorbită, care înștiințează publicul asupra diferitelor aspecte şi evenimente ale vieţii 

sociale, politice, culturale şi economice naţionale şi internaţionale, având un rol major în 

dezvoltarea sau mai bine spus în modernizarea  lexicului românesc prin împrumuturi din 

engleză. Actuală se manifestă o tendinţă rezistentă de a mări uzarea cuvintelor englezeşti 

şi în limbajul colocvial. 

Sistemul mass-media influențează funcționarea celorlalte sisteme ale societății și 

este, la rândul său, determinat de acestea. Întâlnirea cu fenomenele economice duce nu 

numai la o prezență activă a presei în viața financiar-bancară, în dezvoltarea industriei 

sau în promovarea produselor, ci și la o economie a mass-media, cu ritmuri și dimensiuni 

specifice; același lucru se petrece și la intersecția mass-media cu viața politică, cu 

procesele sociale, cu evoluțiile tehnologiilor sau cu creația cultural. Din cauza acestor 

permanente interferințe, lista fenomenelor care apar la intersecția diverselor sisteme ale 

societății cu sistemul mass-media - și, totodată, lista lucrărilor de specialitate care ar 

trebui citite – nu se închide niciodată. Situație fascinantă, de pierdere la nesfârșit într-o 

bibliografie care crește fără oprire, aducând mereu în prim-plan nu numai lucrări de 

analiză a acesto întrepătrunderi, ci și (sau mai ales) noi teorii, noi abordări metodologice 

și, inevitabil, reorganizări ale cunoștințelor deja existente [1, p. 8] 

Terminologia, indiferent de domeniu, privește termenuul și relația termen/cuvânt. 

Extinderile de sens pe care le admit termenii specializați în texte de circulație largă 

determină modificările de sens care conduc la polisemie. Relaționarea direct cu termenul 

strict specializat stabilește raportul cu nucleul ,,dur”, gradul de terminologizare și limitele 

,,deviațiolor semantic”. Acestea din urmă pot conduce la polisemie propriu-zisă, când 

relația dintre termen și cuvânt se distanțează. Analiza semantic ilustrează aspect diverse 

ale raportului termen/cuvânt.  

Majoritatea termenilor specifici mass-mediei au o circulație destul de largă în 

limba română comună, fapt care explică includerea acestora în dicționarele generale, 

unde marca diastratică nu este consecvent indicată. De asemenea și frecvența mare în 

uzul comun (termeni ca știre, sursă, agenție, transmisie, anchetă etc)”. creează în mintea 

colectivă idea că acest tip de unități lexicale nu aparțin unui domeniu specializat. Dar 

ținând cont de criteriile care să decidă apartenența unităților lexicale la o terminologie, 

ajungem la concluzia că TMM (terminologia mass-mediei) este un cod deschis, dar care 

posedă un statut autonom de limbaj specializat, aceste criteria au fost formulate de 

Angela Bidu-Vrănceanu [4, p. 2] 
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Terminologia mass-mediei este o sferă mai puţin investigată în cercetarea 

lingvistică românească şi reprezintă, concomitent, un subiect de interes atât pentru cei 

care analizează ori îşi derulează acțiunea în această sferă, cât şi pentru publicul larg, 

având în considerație valoarea pe care a obținut-o  mass-media în ultimii ani. Mass media 

reprezintă esențialele cultivatoare de anglicisme, clădesc o realitate secundară, bazându-

se pe informaţii, relatări şi interpretări pe care le filtrează (prin funcţia de agendasetting), 

le ordonează (în raport de priorităţi), le perfecționează şi le răspândesc în rândul 

publicului, apelând la o anumită terminologie.  

Astăzi toate limbile împrumută cuvinte din limbi de circulație internațională. Spre 

exemplu prezentarea fenomenelor meteo, a florei și a faunei, a altor zone geografice, a 

culturilor popoarelor, utilizarea unor termini speciali, cunoscuți doar în zona unde se 

manifestă. Astfel, în majoritatea limbilor contempoarne se întâlnesc aceleași cuvinte 

pentru aceleași realități: țunami este un cuvânt de origine japoneză, care înseamnă valuri 

cauzate de cutremure din oceane, taifun este un vânt puternic, cu furtuni și cu vârtejuri. 

Care se formează în partea de apusa Oceanului Pacific și se manifestă în estul Asiei. 

Tornado- vârtej de vânt violent, cu viteză foarte mare, care cuprinde regiuni întinse. 

Dacă e să luăm drept exemplu influența limbii engleze, primul fapt demn de 

menționat este că vorbim de un fenomen internațional (nu numai European, ci și 

mondial). Împrumutul masiv de termini anglo-americani s-a manifestat după al doilea 

război mondial în majoritatea limbilor europene și nu numai. Aici vorbim și de un 

fenomen ce poate fi explicat mai ales prin progresul anumitor domenii ale tehnicii. 

Trebuie subliniat faptul că aceste împrumuturi și influențe sunt necesare, chiar positive, 

atâta timp cât nu devin exaggerate. Influența engleză este o component important a 

lexicului limbii române actuale și este vizibilă atât în limbajele specializate cât și în 

liimba comună. Relațiile sociale, politice, economice, cultural impun împrumutul de 

cuvinte din engleză, în special prin mass-media:,, Angajatorii atrag studenții cu oferte 

part-time” (,,Evenimentul zilei” – 29 Octombrie 2007). Unele dintre aceste împrumuturi 

au intrat într-un proces de adaptare și de asimilare în cadrul limbii române, altele, cum 

sunt anglicismele care conform Dicționarului explicativ al limbii române reprezintă 

expresie specifice limbii engleze; cuvânte de origine engleză împrumutate, fără 

necesitate, de o altă limbă și neintegraet în aceasta , și-au păstrat forma din engleză atât în 

grafie cât și în pronunție: ,,În acest week-end se împart între familii,, (,,Asta Da” 3 aprilie 

2007, nr. 11). Împrumutul de termeni anglo-americani reprezintă un fenomen desfășurat 

în limba noastră mai ales în ultimele decenii. E o pătrundere masivă, care continuă să 

crească într-un ritm accelerat, dar care își găseștemotivația în necesitatea de a desemna 

anumite realități extralingvistice. Aceste realități au uneori nevoie de termini neechivoci 

(în special termini tehnici ce necesită precizie.  

Un rol foarte important în difuzarea inovațiilor lexical îl are presa, care, pe lângă 

faptul că este considerată ,,a patra putere în stat”, este și un important factor cultural 

educative. Prin larga sa audiență, prin autoritatea pe care o impune, presa scrisă și audi-

vizuală ia parte la ,,educarea lingvistică” a publicului, dar și la diversificarea și difuzarea 

inovațiilor lexicale. Anume datorită ajutorului presei unii oameni memorează foarte bine 
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cuvintele noi sau mai bine-zis cele împrumutate. Și nu e nevoie de o explicație mai 

aprofundată atunci când acest cuvânt e înâlnit în alte limbi. Aspectele influenței engleze 

în limba română poate fi abordată din perspectiva normativă: pe de o parte norma socio-

culturală, iar pe de altă parte norma lingvistică. Norma socio-culturală reglementează 

motivația și funcția împrumutului în raportcu specificul unui anumit stil sau registru al 

limbii. Conform celor două categorii stabilite de Sextil Pușcariu [3, p. 78], anglicismele 

care apar în presa actuală se pot încadra în ,,necesare” sau ,,de lux”. 

Împrumuturile necesare sunt acele cuvinte, sintagme sau unități frazeologice 

care nu au un corespondent în limba română sau care prezintă unele avantaje în raport cu 

termenul autohton. În acest sens, anglicismele necesare au avantajul preciziei, al 

brevilocvenței și nu în ultimul rând al circulației internaționale. Ele sunt motivate de 

noutatea referentului. În același timp, luăm în calcul și o motivare denotativă și, chiar una 

conotativă (stilistică), în anumite situații, chiar daca sunt mai puține la număr. 

Anglicismele denotative nu au, în general, echivalente în limba română, întrucât 

denumesc realități apărute recent în diferite domenii ale culturii. 

Anglicismele de lux sunt împrumuturile inutile, care țin de tendința de ordin 

subiectiv a unor categorii sociale de a se individualiza lingvistic în acest mod. Asemenea 

termeni nu fac decât să dubleze cuvintele românești, fără a aduce informații suplimentare 

despre ele și fără a le descrie într-un mod aparte.    

În grupul împrumuturilor necesare sunt incluse: cuvintele – termeni din 

domeniul comunicațiilor și presei: Banner – fâșie lungă de pânză pe care este scris un 

mesaj, un slogan. Clip  - scurt film publicitar difuzat la televizor. Hot line – linie 

teelefonică prin care publicul poate contacta poliția sau alte servicii pentru a da informații 

despre anumite situații speciale: computer, web, e-mail etc. 

Termenii din domeniul comunicațiilor și presei aflate în grupul anglicismelor ,,de 

lux” pot fi incluse următoarele cuvinte: Briefing – conferință de presă. Key –speacker – 

vorbitor principal. Advertising – publicitate. 

De asemenea în limbajul românesc specific domeniului comunicațiilor și presei 

sunt prezente alte zeci de cuvinte ce au origine engleză, iar unele dintre ele sunt 

următoarele: 

party – pentru petrecere; 

happy-end – pentru sfârşit fericit;  

weekend – pentru sfârşit de săptămână;  

live – transmis în direct; 

summit – pentru întâlnire la vârf; 

hard news - știre șoc; 

stand-up – relatare în picioare; 

teaser- anunț publicitar fără menționarea produsului saua mărfii; 

breacking news- știre importantă. 

Evident, împrumuturile niciodată nu vor încetini să pătrundă în limba română, însă 

noi suntem practic obligați de a ne documenta în ceea ce priveşte necesitatea lor şi să fim 
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restrânși la cele ce ușurează relaţiile dintre oameni pentru un schimb mai bun cultural, să 

facem uz, nu abuz şi șă le utilizăm doar atunci când avem o necesitate inevitabilă. 

În ceea ce priveste aceasta avalanşa a termenilor din limba engleză, idea mea este 

următoarea și anume că nu trebuie sa ne lasăm în totalitate influenţaţi de cea de-a patra 

putere în stat, preluand fără a cerceta termeni străini, uneori aceștia fiind cu adevărat 

inutili. Uneori mass-media pune în pericol limba română prin introducerea de termeni 

inutili, fără nicio necesitate, bazându-se pe faptul că introducerea acestor termini vor 

atrage un număr mult mai mare de cititori. 

Anglicismele prezintă o realitate, iar atitudinea noastră ca vorbitori şi a 

specialiştilor trebuie să fie una echilibrată în această privinţă, analizând atât avantajele, 

cât şi dezavantajele. Acestea din urmă nu sunt numeroase, dar ele totuși există, iar acest 

fapt este unul inevitabil. 

Natura limbii este aceea de a se afla într-o permanent reînnoire. Împrumutul din 

alte limbi reprezintă un aspect al rodniciei lingvistice prin care limba se dezvoltă, 

îmbogăţindu-se neîncetat pentru a corespunde unor realităţi mereu noi. 
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    Rezumat. În ultimii 15-20 de ani au apărut numeroase studii care abordează un șir de probleme 

cu privire la utilizarea numelor de culori în operele artistice, cu privire la funcțiile termenilor cromatici 

(nominativă, estetică, afectivă etc.). Vom urmări realizarea lor în creația lui Mihail Sadoveanu. Culoarea, 

dincolo de percepţia ei afectivã, este şi o oglindã a personalitãţii noastre şi deci influenţeazã comunicarea. 

Altfel spus, culorile exprimã lucruri diferite pentru fiecare om sau culturã în parte.  

   Cuvinte-cheie: Culoare, sens conotativ, sens denotativ, zonă semantică, model sintagmatic, Roșu, 

conotații. 

    Abstract. The systemic character of language has become a definite fact in linguistics. This has 

been proven in phonetics and grammar, but remains less clear for language vocabulary. Our work is an 

attempt to describe a thematic group from the range of vocabulary, and more precisely the names of red 



52 
 
tone colors in the creation of Mihail Sadoveanu. Color, beyond its affective perception, is also a mirror of 

our personality and therefore influences communication. In other words, colors express different things 

for each person or culture. 

Key-words: Color, connotative meaning, denotative meaning, semantic area, syntagmatic pattern, 

Red, connotations. 

 

Caracterul sistemic al limbii a devenit un fapt incontestabil în lingvistică. Acest 

lucru a fost dovedit în fonetică și gramatică, dar rămâne mai putin deslușit pentru 

vocabularul limbii. În limitele acestui opus încercăm să facem o descriere a unui grup 

tematic din gama vocabularului, mai exact al numelor de culori de ton Roșu [1, p.73; 2, 

p.7] în creația lui Mihail Sadoveanu. Limbajul culorilor este un domeniu care îşi 

manifestã specificacitatea în funcţie de contextul socio-cultural. Culoarea, dincolo de 

percepţia ei afectivã, este şi o oglindã a personalitãţii noastre şi deci influenţeazã 

comunicarea. Altfel spus, culorile exprimã lucruri diferite pentru fiecare om sau culturã 

în parte. Culorile semnificã sentimente, emoţii, popoare, ţãri sau tradiţii. Fundamentul 

cultural al simbolismului cromatic poate avea un impact foarte pronunţat atunci când se 

încearcã comunicarea între oameni de pe diferite meridiane, fãcând posibile neînţelegeri 

sau chiar reacţii negative. Reacţia noastrã faţã de o culoare este instantanee şi are un 

impact profund asupra alegerilor pe care le facem în viața de zi cu zi. Pentru lingviști sunt 

importante și alte laturi care urmează a fi dezvoltate în procesul cercetărilor denumirilor 

de culori [3]. 

    Până în prezent numele de culori nu au constituit, în totalitatea lor, obiectivul vreunui 

studiu de sinteză în lingvistică, aspecte izolate au fost abordate din perspectiva unor fapte 

stilistice (N.Plevina, G.Tohăneanu), istorice ( N.Bahilina), dialectologice (M.Purice), 

traductologie (M.Purice), structural-cantitative (An.Bidu-Vrânceanu), contrastiv-

tipologice (A.Ionaș). 

Realizarea compatibilităților sintagmatice*
1
 ale termenului cromatic Roșu în zonele 

semantice*
2
 „vestimentație”, „încălțăminte”, „obiecte” 

    1. Zona semantică „vestimentație” 

În cadrul acestei zone semantice termenul cromatic Roșu  poate fi raportat la 

subzonele „vestimentație”, „stofă”. Exemplele selectate pentru această zonă semantică ne 

dovedesc faptul că lexemul Roșu realizează cu regularitate două modele sintagmatice*
3
 

(M1 și M2). (M1 –sensul cromatic, denotativ; M2 –sensul cromatic + alte valori 

suplimentare, conotative; M3 – sensul figurat). 

    „S-a arătat gâdea Ismail Harapu, cercetând tăișul palosului cu puricarul mânii stângi, 

după aceea, suflecându-și mâinile cămășii roșe...”                 

                                                                        (Nicoară Potcoavă, pag.383) 

și 

    „Trecuseră stăpâna casei, care scotea pe ușă un braț cu făclie și un cap uimit, legat sub 

bărbie cu grimea roșă.”    ( Frații Jderi, pag.170) 

 În M2 termenul cromatic, dezvoltând nuanțe semantice facultative, evocă unele 

reminiscențe ale sensului etimologic. 
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De cele mai multe ori lexemul Roșu în astfel de îmbinări determină un substantiv care 

desemnează noțiunea generică (haină): 

     ,,-Moș Irimie, dă drumul și buhaiului, că unul dintre dânșii are strai roș, să-i ieie în 

coarne și să-l zvârlă în râpă.” 

                                                                        (Nicoară Potcoavă, pag.205) 

sau 

    „Buhaiul lui Frunză a prins a boncălăi, împungând c-un corn în pământ și s-a luat după 

năvrapul cu strai roș.” 

                                                                       (Nicoară Potcoavă, pag.205) 

    În funcție de ocurentul „căptușală”, lexemul Roșu poate exprima ocazițional și valori 

conotative precum: ,,scump”, ,,prețios”. 

    ,, Gătește-te! Ia-ți pe dumneata ilicul cel albastru cu căptușală roșă.” 

                                                                                     (Nicoară Potcoavă, pag.46) 

    „Era un tânăr mândru, cu mustața neagră, c-o mantie de postav roș.” 

                                                                         (Nicoară Potcoavă, pag.308) 

    În cadrul acestui model de compatibilitate sintagmatică (M2) unde termenul cromatic 

Roșu dezvoltă valori conotative putem aduce și următorul exemplu: 

    „Unde ajungea Măria sa, numaidecât prindeau a bate clopotele bisericii, iar psalții 

cântau așa de năprasnic încât le erau obrazurile ca de postav roș.” 

                                                                       (Nicoară Potcoavă, pag.369)  

    În creația sa, Mihail Sadoveanu , oferă nuanța Roșu vestimentației cu scopul de a 

scoate în evidență stilul hainelor naționale, îmbrăcate de țărani  în zilele de sărbători, 

acest lucru fiind specific tradițiilor poporului român. Deci, autorul prin aceste detalii 

importante vrea sa ne creeze o atmosferă de sărbătoare, dar și să accentuieze specificul 

vestimentar național: 

     „Când îl văzu mai ales încins cu brâu roș.”(Frații Jderi, pag.423) 

    ,,Slujitorii de la balimezuri se urcară pe podul zidului, în straiele lor roșe.” 

                                                                               (Frații Jderi, pag.280) 

    Prin urmare, lexemul Roșu dezvoltă conotații precum: „frumusețe”, „tinerețe”, 

„mândrie”: 

     „A ieșit domnia sa castelanul în straie roșii cum e cârmazul, cu lanțug la gât și cu 

sabie cu straja de aur.”                                            (Frații Jderi, pag.447) 

sau 

„Îi atârnau foile rochiei într-o parte și i se vedeau vârfurile roșii ale condurașilor.” 

                                                                                 (Frații Jderi, pag.492) 

     În zona semantică vestimentație mai putem desprinde și alte valori conotative, 

precum: „vitejie”, „demnitate”, „puternicie”: 

„Măria sa purta strai ușor de postav cafeniu și încălțări de cardovan de un roș stins.”                                               

( Frații Jderi, pag.370)                     

     În cadrul zonei semantice vestimentație distingem și subzona stofă. Modelul 

sintagmatic M1 include acei termeni cromatici care reflectă realitatea înconjurătoare, 
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transmit informația coloristică, adică dezvoltă ipostaze primare sau denotative. În acest 

context putem sa remarcăm următorul exemplu: 

    ,, Lăutarul cel bătrân avea pe el cele mai umiltire straie, lepădate în dar de strănepoții 

Călărețului, ilic fără bumbi și nădragi cusuți cu petece roșii.”  

                                                                                    (Frații Jderi, pag.90) 

sau  

    ,,Era cu capul gol. Purta strai de catifea roșă.”        (Frații Jderi, pag.279) 

     „Desculță și cu catrință roșă.”                                 (Nicoară Potcoavă, pag.105) 

    Prin urmare putem constata faptul că termenul cromatic de ton Roșu în această zonă 

semantică realizează cu strictețe modelul sintagmatic M1, M2 și M3 nu a fost atestat. 

 2. Zona semantică „încălțăminte” 

    În cadrul acestei subzone semantice termenul cromatic Roșu poate fi raportat la 

subzona semantică „îmbrăcăminte”. 

    Exemplele selectate pentru această subzonă semantică ne dovedesc că lexemul Roșu 

realizează cu regularitate două modele sintagmatice (M1 și M2). 

    În cadrul M1 termenul cromatic îndeplinește prin excelență funcția nominativă, fiind în 

numeroase descrieri ale încălțămintei, realizând aspectul exterior al persoanei: 

„Purta contăș de postav albastru de Flandra, ciubote de morochin roș și jungher la 

cingătoare.”                                                                    (Frații Jderi, pag.21) 

sau 

„Purta încălțări de piele roșă, straie de postav și cușmă de miel.”  

                                                                                       (Frații Jderi, pag.305) 

    În M2 termenul cromatic, dezvoltând nuanțe semantice facultative, evocă unele 

reminiscențe ale sensului etimologic. 

În funcție de ocurenți lexemul Roșu poate exprima ocazional și valori conotative precum: 

„frumusețe”, „bogăție” 

„ Avea cizme roșe cu pinteni de argint.”                         (Frații Jderi, pag.308) 

sau  

„...iar al doilea, mai scund, dar mai scund, purtând ilic cu bumbi rotunzi de argint și 

ciubote roșii.”                                                                (Nicoară Potcoavă, pag.63) 

Prin urmare, am dovedit faptul că termenul cromatic de ton Roșu în această zonă 

semantică realizează cu regularitate două modele sintagmatice M1 și M2. 

 

3. Realizarea compatibilităților sintagmatice ale termenului cromatic Roșu în 

zona semantică „obiecte” 

    Este de știut că numele de culoare Roșu exprimă culoarea în mod absolut, sensul 

acestui lexem fiind cunoscut tuturor vorbitorilor comunității lingvistice. Dar, de remarcat 

că cuvântul dezvoltă lesne și legături asociative, în baza cărora edifică sensuri figurate, 

suficient de stabile și funcțional diferite. Evoluția semantică a cuvântului este determinată 

de istoria cuvântului, viața și moravurile poporului. 

    În zona semantică „obiecte” termenul cromatic Roșu realizează cu regularitate primul 

model de compatibilitate sintagmatică M1 și mai rar M2, M3 nu a fost atestat. 
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În cadrul primului model autorul asociază termenul cromatic Roșu cu cele mai diferse 

lexeme, și în toate aceste exemple Mihail Sadoveanu tinde să atragă atenția noastră doar 

la valoarea denotativă a acesteia. Deci, aici putem remarca următoarele exemple: 

     ,,Cum fu înțeles cuprinsul ei și cunoscută pecetea roșă, slujitorii se închinară.” 

                                                                                      (Frații Jderi, pag.252) 

și  

    „Îndoind foaia, arhimadritul întinse la candelă un bețișor de ceară roșie și lipi 

marginile scrisorii.” 

                                                                                       (Frații Jderi, pag.293) 

    În cadrul celui de-al doilea model de compatibilitate sintagmatică autorul dorește să 

scoată în prim plan anumite valori facultative pe care le poate avea termenul cromatic 

Roșu în asociere cu alte substantive.În această ordine de idei, putem discuta despre 

conotații, precum: „frumos”, „elegant”, aceste conotații le regăsim în următoarele 

exemple: 

    „Tot atunci un călăreț domnesc suia la Cetatea Neamțu, c-o poruncă pecetluită cu inel 

domnesc în ceară roșie.”(Frații Jderi, pag.303) 

sau  

    „Apoi când a pus pecetea inelului în ceară roșie, a mormăit ceva singur...” 

                                                                                        (Frații Jderi, pag.325) 

 

     Termenul cromatic Roșu dezvoltă valori conotative, unde mai puțin este importantă 

culoarea obiectului și mai mult funcția sintactică, cum ar fi: „important”, „deosebit”. 

„Însă smalțul albastru e bun mai ales la brâu roș.”           (Frații Jderi, pag.237) 

    Lexemul Roșu, în multe exemple, în asociere cu substantivul „soare” dezvoltă 

conotații ca „căldură”, „lumină”, deci, și în zona semantică „obiecte” avem un asemenea 

exemplu: 

„Din acel roș de aur, fărâmat în jăratic de țesîturile dumbrăvii, ieși asupra cîmpiei un 

șoim sprinten.”                                                               (Frații Jderi, pag.201) 

    Termenul cromatic Roșu dezvoltă valori conotative, unde mai puțin este importantă 

culoarea obiectului și mai  mult funcția sintactică, cum ar fi: „important”, „deosebit”. 

     „Feciorii starostelui veniră și sărutară mâna dreaptă, în care sfințitul Amfilohie ținea 

mătăniile de chilimbar roș.”                                           (Frații Jderi, pag.286) 

și 

     „Prin strunga asta trec vitele și un pristav le strigă pe când un slujitor al neguțătorilor 

le pune pecete cu fier înroșit în foc.”  (Frații Jderi, pag 303) 

    Pe lângă conotațiile pozitive remarcate de termenul cromatic Roșu, din exemplele de 

mai jos extragem și conotații negative, precum: „frică” 

    „Pot sa-i fac să vorbească numaidecât sub fier roș.”  (Nicoară Potcoavă, pag.485) 
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    În această zonă semantică (unde mai mult se pune accent pe prețul obiectului decât pe 

culoarea lui), termenul cromatic scoate în evidență conotații precum: 

„scump”, „prețios”, „valoros” 

„Căpitanul străjilor găsi numaidecât în ace mogâldeață neagră, înfășurată strâns peste 

foale c-un brâu roș...”                                                     (Frații Jderi, pag.422)  

și 

„ ...când îl văzu mai ales încins cu brâu roș.” 

Termenul cromatic Roșu, în asociere cu un prenume, în unele contexte,  formează 

nume proprii. În creația sadoveană s-au atestat astfel de exemple: 

„Uspeniei împotriva lui Roman Barbă-Roșă.”              (Nicoară Potcoavă, pag. 222) 

sau 

„La dumnealui șolțuzul Liovului s-a înfățișat, ca să primească prețul vânzării, un oarecare 

boier leah cu numele Roman Barbă-Roșă.”                   (Nicoară Potcoavă, pag.390) 

În zona semantică „obiecte” termenul cromatic Roșu realizează cu regularitate primul 

model sintagmatic (M1), mai rar M2. 

O trăsătură specifică a stilului sadovenian consistă în utilizarea termenului 

cromatic Roșu cu scopul de a reda frumusețea, sensibilitatea și farmecul chipului 

femenin. Mai întâlnim și alte utilizări al termenului cromatic Roșu, specifice limbajului 

artistic sadovenian: ,,față roșie”, ,,barbă roșie”, “haine roșii”. În astfel de îmbinări, grație 

utilizărilor specifice, autoricești, termenul cromatic Roșu dezvoltă diverse valori 

conotative sau imprimă textului alte valori morale, simbolice. 

Creația lui Mihail Sadoveanu ne impresionează printr-o viziune aparte, fină și 

profundă, estetică și algoritmică, artistică și folclorică. 
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Note: 

1.*Compatibilitate sintagmatică subînțelegem o îmbinare de cuvinte, alcătuită după 

formula distribuțională N+Adj, în cadrul căreia adjectivul-nume de culoare este 
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compatibil cu substantivul sub aspect semantic (v. An. Bidu-Vrânceanu, 1976, 42; A. 

Ionaș, 2015, 100). 

2.* Prin zonă semantică (ZS) subînţelegem un anumit volum de conţinut al realităţii 

segmentat în limbă (de ex., zona “soare” include două subzone “răsărit” şi “apus”. (v.R. 

V. Alimpieva, 1986, 25; A. Ionaș, 2015,  8). 

3.* Modelele sintagmatice (MS) sunt îmbinările de cuvinte, alcătuite după formula 

distribuţională N+Adj, în care numele de culori dezvoltă pe lângă sensul cromatic şi alte 

valori semantice, facultative sau distincte de cele ale culorii (de ex., primul model (M1): 

“panglică roză” – numele de culoare exprimă o însuşire cromatică (semnificaţie primară, 

dată de dicţionar); (M2):”obraji rumeni” – termenul exprimă nu numai culoarea, dar 

conţine şi o notă estimativă, rumen, adică „sănătos”,”tânăr”,”frumos”(valori conotative); 

(M3): “vis roz” – numele de culoare exprimă altă valoare semantică decât cea a culorii, şi 

anume “atrăgător, plăcut”, dar, totodată, „incert, vag” (V. Anatol Ionaș, 2015,10). 
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Abstract: In the following notes we will try to talk about a very complex linguistic phenomenon, 
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Preocupările pentru cultivarea limbii au o tradiție bogată în lingvistica 

românească. Greșelile de limbă sau, dimpotrivă, absența acestora din exprimare 

reprezintă o carte de vizită pentru orice vorbitor, iar limba este cartea de vizită a unei 

culturi și a unui popor [4, p. 11]. 

 Într-un eseu despre necesitatea de a vorbi corect, Ion Melniciuc afirma: 

„Cultivarea limbii are început, dar nu are sfârșit. Oricât ne-am perfecționa vorbirea, loc 

pentru mai bine va exista oricând în această operă de anvergură, deoarece limba e un 

perpetuum mobile” [1, p. 32]. 

„Greșelile supărătoare pe care le observăm în utilizarea limbii române reprezintă 

un subiect mai mult decât generos, nu numai pentru lingvist, ci și pentru oricine este 

preocupat de exprimarea corectă. Ele singure ar umple tomuri întregi, însă mai important 

decât simpla lor înregistrare, însoțită de indicația, „așa nu e corect”, este să înțelegem de 

ce se produc și cum să le evităm. Chiar dacă mulți utilizatori ai limbii române neglijează 

cerințele exprimării corecte, considerînd că important este doar conținutul unui mesaj, 
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forma care organizează mesajul este la fel de importantă. Această formă reflectă logica 

limbii și, implicit, logica celui care o utilizează. Ne dăm seama ușor de modul cum 

gândește o persoană, dar și de nivelul ei de cultură, după felul cum se exprimă” [11, p. 

160-162]. 

Cauzele greșelilor, ca și cauzele inovațiilor, sunt diverse. În literatura de 

specialitate au fost identificați câțiva factori care au provocat greșeli de limbă.  

 În lucrarea Corectitudine și greșeală, Valeria Guțu-Romalo vorbeste despre trei 

factori: cunoașterea insuficientă a unei limbi, comoditatea vorbitorilor, analogia [7, p. 

235]. 

 Primul factor invocat în lucrare este, cunoașterea insuficientă a unei 

limbi, intervine în situația în care o limbă este vorbită de un străin, factor care nu poate fi 

generalizat. Asemenea greșeli săvârșite de un străin constituie adesea motiv de glumă 

pentru vorbitorii limbii date. 

 Cel de-al doilea factor este comoditatea, un factor intern de abatere, mult mai 

important decât primul și care se manifestă activ, atât în fonetică, cât și în vocabular. 

Astfel, în fonetică des- devine dez- prin asimilarea consoanei finale a prefixului la 

consoana inițială a temei: dez-(doi) față de des-(face), iar în vocabulary se manifestă cel 

mai clar sub formă de elipsă: hârtia sugativă a devenit, mai economic, sugativă, 

patlagele vinete – vinete etc. 

 În vorbirea actuală întâlnim, de asemenea, elipse: se spune despre cineva că nu are 

stare materială, socotindu-se de asemenea inutilă precizarea: bună. Se întâmplă, de pildă, 

să se renunțe la obiectul direct. În vorbirea neliterară se aude: mâncarea de ieri mi-a 

cauzat, mi-a făcut rău, mi-a cauzat o neplăcere. 

La acestea se adaugă o cauză destul de importantă: teama de a nu greşi.  Grija 

pentru o exprimare corectă, dorinţa de a evita anumite greşeli duce la abateri lingvistice, 

fenomen cunoscut sub numele de hipercorectitudine, adică exces de corectitudine. E o 

greşeală cu pretenţii, căci unii vorbitori au tendința să respecte nişte reguli pe care nici ei 

nu le înţeleg [4, p. 11]. „Ca tip special de abatere lingvistică, hipercorectitudinea se 

datorește, în ultimă analiză, efortului conștient al subiectelor vorbitoare de a se conforma 

normelor în vigoare ale limbii literare. În dorința lor de a evita anumite greșeli (în special 

de pronunțare), vorbitorii ajung să modifice chiar aspectul corect al cuvintelor și, mai rar, 

să comită unele erori de scriere sau de ordin gramatical” [8, p. 8]. 

Al treilea factor, invocat de Valeria Guțu-Romalo, este analogia care acționează 

deosebit de puternic în gramatică și mai ales în morfologie, realizând tendința de 

simplificare și regularizare a sistemului, de normalizare și de eliminare a excepțiilor, „a 

faptelor aberante” [7, p. 235]. 

Fenomenul analogiei atrage de multă vreme atenţia cercetătorilor, constituind 

obiectul unor discuţii substanţiale. În 1890, L. Şăineanu semnala că analogia este 

„factorul principal al evoluţiunii lingvistice. Ea îmbogăţeşte vocabularul unei limbi şi 

distruge varietatea formelor sale gramaticale, reducând flexiuni diverse la un tip uniform, 

care a izbutit a deveni mai familiar sau a se bucura de o superioritate numerică” [12]. 
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În literatura lingvistică se susține că AL. Philippide este primul gramatician care 

constată că acest fenomen este producător de mari schimbări. Domnia sa observă şi 

selectează influenţele analogiei la toate nivelele limbii. Astfel, consideră că „o asemănare 

între cuvinte este condiţia indispensabilă pentru amintirea în acelaşi timp a lor, căci 

asemănarea le apropie în gruparea ideală a cunoştinţelor şi o cunoştinţă trage totdeauna 

după sine în aducerea aminte cunoştinţele cele mai apropiate de dânsa. Cu cât 

asemănarea între cuvinte este mai mare, cu atât mai uşor se pot influenţa analogic unul pe 

altul” [12]. 

I. Iordan este de părerea că analogia „reprezintă forma în care se manifestă legea 

generală de regularizare şi de organizare tot mai coerentă a materialului lingvistic în 

cadrul sistemului unei limbi”. Analogia, după părerea autorului român, acţionează 

deosebit de puternic în gramatică, mai ales în morfologie, şi realizează tendinţa de 

simplificare şi regularizare a sistemului, de normalizare şi de eliminare a excepţiilor, „a 

faptelor aberante” [9, p. 18]. 

Analogia, în opinia lui S. Puşcariu, este „fermentul pentru generalizarea unei 

inovaţii, decât cauza opririi ei” [13, p. 78]. 

D. Gheorghiu califică analogia drept o nouă modalitate de activizare şi îmbogăţire 

a vocabularului: „analogia presupune tocmai concentrarea într-un sistem mai unitar – pe 

grupe de noţiuni – a vocabularului, găsirea de corespondenţe de raporturi diverse între 

noţiuni şi obligă – în ciuda unei libertăţi aparent nelimitate – la discernământ, la precizie, 

în cele mai fine nuanţări” [6]. 

Analogie, analogii, din fr. analogie, lat. analogia este „un fenomen care constă în 

modificarea formei sau uneori a sensului unui cuvânt sub influența alteia dintre formele 

sale sau sub influența altui cuvânt” [3, p. 38]. 

Conform Dicționarului de termeni lingvistici, analogia este „asemănare parțială 

(de formă sau de conținut) a două elemente de limbă, care determină modificarea unuia 

dintre ele sub influența celuilalt” [2, p. 24]. 

S-a constatat că orice analogie are un punct de plecare fals, deoarece se schimbă o 

situaţie tradiţională, o normă ce corespunde aşteptărilor vorbitorilor vizavi de etimonul 

latin al unuia sau altuia dintre cuvintele româneşti. În gramatică, în cazul formelor 

gramaticale, analogia este factorul principal şi chiar unic al schimbărilor de orice natură, 

ea fiind în strânsă dependenţă cu psihicul vorbitorilor, cu modul în care aceştia îşi 

imaginează raportul dintre noţiuni şi diverse categorii gramaticale. În acelaşi timp, 

analogia reprezintă un tip de raţionament inductiv, incomplet, în care se ajunge la un 

enunţ derivat din altul, pornindu-se de la nişte asemănări parţiale până la unele totale, 

între două noţiuni, fenomene, obiecte. În lingvistică, analogia este privită ca un fel de 

asimilare sau substituire la distanţă, apărută din tendinţa de simplificare, simetrie, ea 

determină orice modificare a formei şi sensului cuvintelor [5]. 

În opinia lui Dumitru Draica, „analogia încalcă, de obicei, o normă sau strică o 

regulă, dar când este consacrată de uz acţionează ca un factor de evoluţie şi progres, 

abaterile analogice care se impun în limbă reprezentând un important mijloc de inovaţie 

în multe compartimente ale limbii: fonetică, morfologie, sintaxă. Unităţile lexicale care 
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reprezintă punctul de plecare în procesul analogic se numesc modele analogice, la baza 

lor stând similitudinea structurii a două obiecte, fenomene, procese, dar şi posibilitatea 

transferului însuşirilor unuia asupra celuilalt. Analogia poate fi noţională sau formală, în 

funcţie de modul în care afectează latura materială sau sensul cuvântului şi nivelatoare 

sau creatoare morfologică ori lexicală, când are drept rezultat forme gramaticale noi sau 

chiar noi cuvinte” [5]. 

În literatura de specialitate s-a contratat faptul că analogia este un fenomen 

lingvistic deosebit de complex, cu funcții și posibilități multiple de manifestare. 

În prezentul articol ne propunem să urmărim câteva manifestări ale analogiei în 

diverse nivele ale limbii: fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, bazându-ne pe cercetările 

făcute de diverși lingviști. Dacă în cazul inovațiilor gramaticale și fonetice, abaterea și 

analogia au un rol foarte important, situația lexicului este diferită, pentru că foarte multe 

inovații nu sunt greșeli acceptate, ci împrumuturi sau creații interne ale limbii.
 

Nivelul fonetic 

 lat. aqua, -ae ar fi trebuit să devină ace, dar a fost restabilită, prin analogie, 

consoana p, ajungându-se la forma apa, -e;  

 eu pus (u), pers. I sg., s-a transformat în pusei, prin analogia cu formele de pers. 

II-III sg.: puseşi, puse şi lăsai, lăsaşi, lăsă…;  

  n urmat de s, în cuvintele româneşti, este eliminat: densus – des, mensa – masă…; 

  numeralul şapte are un –e final aşteptat, căci provine din lat. septem;  

  numeralul şase, în schimb, nu ar fi trebuit să aibă tor –e final, căci el provine din 

lat. sex, dar îl primeşte prin analogie, cu numeralul şapte; 

 grupul lat. - ct a devenit – pt: lactem – lapte, octo – opt, factum – fapt…; 

 întâlnim şi fenomenul contrar: sectembrie, în loc de septembrie, prin analogie cu 

octombrie (unde -ct nu mai devine -pt);  

  e devine –i: trimete – trimite, a devine –e: eram – eream, sub influenţa lui 

ceream, făceam..., iar ă devine e: plajă – plaje, birjăreşti – birjereşti…; 

 pronunţările mai vechi: stabil, umil... s-au transformat în stabil, umil... sub 

influenţa unor adjective: agil, docil, mobil...; 

 în cazul accentului: toate zilele săptămânii au accentul pe prima silabă: miercuri, 

vineri, sâmbătă;  

 în schimb, duminică este accentuat greşit pe prima silabă, prin analogie cu 

celelalte zile, el este corect accentuat pe antepenultima silabă – duminică [5]. 

Nivelul lexical 

Prin contaminație lexicală (acțiune analogică) se are în vedere influența reciprocă 

între cuvinte sau construcții; încrucișare a sensurilor a două cuvinte sau construcții [2, p. 

73]; procedeu lingvistic analogic prin care, într-un context firesc de comunicare sau de 

asumare implicită a unui act de limbă, un vorbitor combină în minte, involuntar și 

spontan, două cuvinte la fel de cunoscute, mai mult sau mai puțin asemănătoare ca formă, 

dar obligatoriu legate ca sens, rezultând, astfel, o formă hibridă, variantă sau unitate 

lexicală de sine stătătoare [15]. 
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Astfel:  

 din contaminația formațiilor verbale a se avânta și a-și lua vânt a luat naștere 

locuțiunea verbală improprie a-și lua avânt; 

 din contaminația cuvintelor cocor și stârc a rezultat substantivul cocostârc. [2, p. 

73]. 

Cristian Moroianu în Contaminația lexicală: tratament lexicografic de la DA la 

DELR vorbește despre acest fenomen analogic. Lingvistul susține că contaminația 

lexicală se poate realiza prin următoarele tipuri de „atracții” formale și/sau semantice, 

realizate între unități lexicale identice sau similare din punct de vedere morfologic: 

 atracția sinonimică propriu-zisă între cuvinte care fac parte din familii lexico-

etimologice diferite, dublată sau nu de o atracție de tip formal: căucuş s.n.„lingură 

mare” (din cauc + căuş, s.v. cauc, sau derivat din cauc); ciolog adj. „olog, slab” 

(din ciolac + olog, s.v. ciolac); lăcășteu s.n. „loc cu apă stătătoare creat prin 

revărsarea unui râu” (din lac + [h]eleșteu); 

 atracție sinonimică, de asemenea, dar între cuvinte (mai mult sau mai puțin 

analizabile cu același sens și care fac parte din aceeași familie lexico-etimologică: 

acoperemiş s.n. (reg.) „acoperiș” (din acoperământ + acoperiş, s.v. acoperi); 

acufunda vb. „a (se) afunda, a (se) scufunda” (din afunda și cufunda);  

 atracție parasinonimică, realizată între cuvinte considerate (inclusiv contextual și 

individual) din același domeniu de referință, dar care fac parte din familii diferite: 

asteroit s.m. „asteroid” (din asteroid + meteorit,  pl. asteroiți); ciocnaș s.m. 

„lucrător în minele de sare” (din ciocănaș3 + ocnaș, s.v. ciocan1; s.v. ciocănaș); 

ciorofleţ s.m. (Mold.) „termen dispreţuitor folosit de ţărani pentru orăşenii săraci” 

(et. nes., probabil din cioară + (nătă)fleţ; cf. cioară, ciorogar, ciorofoi, cotofleanţ, 

ciorciofleac, ciorlogar); 

 atracție antonimică: extrovertit (var. literară, alături de cea etimologică 

extravertit) adj. (din extravertit + introvertit), lat. *grevis adj. (din gravis +levis), 

înculța (var. ptr. încălța) vb. (din încălța + desculța), lătângă (adj., în expr. cale 

lungă și lătângă) (probabil din lată + lungă) etc.; 

 atracție „paronimică”: a) între cuvinte asemănătoare formal și/sau semantic: 

bondăni vb. „a bombăni” (din bondări cu substituția finalei sau din bondări + 

dondăni, s.v. bondar); boscoade s.f. pl. „farmece” (din boscoane + iscoade, s.v. 

boscoană „farmec”), istr. șastele „al șaselea” (din șasele + șaptele; și b) între 

„variante etimologice” ale împrumuturilor (în realitate paronime etimologice): 

cazermă (din cazarmă [rus.] + casernă [fr.]), ciocoladă (din ciocolată [it.] + 

șocoladă [germ.]), paradontoză (din parodontoză [fr.] + paradentoză [germ.]) etc. 

[15]. 

Făcând o cercetare asupra rolului cuvintelor moștenite în configurarea 

vocabularului românesc literar, prin capacitatea lor analogică, lingvistul Cristian 

Moroianu a ales ca studiu de caz, situaţia verbului pune(re), rezultatul firesc al lat. 

ponere, de uz general în română, relativ rar şi cu sensuri speciale în celelalte limbi 
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romanice, în mod particular în franceză (pondre) şi italiană (porre). Caracterul particular 

al lui pune(re) este acela că reprezintă unul dintre verbele moştenite cu o deosebită 

capacitate analogică derivativă şi, în acelaşi timp, cu o capacitate de „intuiţie” a 

radicalului comun, la nivelul unui vorbitor mediu instruit, în cadrul unei impresionante 

familii lexico-etimologice privite în sensul cel mai larg cu putinţă. 

Din punctul de vedere al raportării la sursele externe neologice şi la modalităţile de 

pătrundere şi de adaptare, componentele familiei verbului pune se încadrează în 

următoarele categorii:  

a) împrumuturi adaptate firesc la structura limbii române, în cazul nostru particular 

prin analogie cu verbul radical pune, din etimoane latine şi/sau franceze analizabile. 

Verbele compune, depune, dispune, expune, impune, interpune, opune, propune, 

transpune reprezintă adaptarea formală după model latino-romanic a etimoanelor latineşti 

culte componere, deponere, disponere, exponere, imponere, interponere, opponere, 

proponere, transponere şi, în egală măsură, transpunerea sensurilor corespondentelor 

franţuzeşti composer, déposer, disposer, exposer, imposer, interposer, opposer, proposer 

şi transposer. Din punct de vedere formal, exemplele citate sunt împrumuturi analizabile 

din latină, iar semantic sunt calcuri după franceză constituind, aşadar, un tip particular de 

etimologie mixtă.  

b) calcuri lexicale de structură morfematică, particulare prin combinarea unui 

model intern şi a unuia extern (etimoanele franţuzeşti): antepune (din ante- + pune, după 

fr. antéposer), descompune (din des1- compune, după fr. décomposer), postpune (din 

post- + pune, după fr. postposer), recompune (din re1- + compune, după fr. recomposer), 

superpune (din super- + pune, după fr. superposer), suprapune (din supra- + pune, după 

fr. superposer). 

c) împrumuturi din franceză, adaptate formal după un model analogic intern din 

aceeaşi familie: indispune (din fr. indisposer, după dispune), predispune (din fr. 

prédisposer, după dispune), presupune (din fr. présupposer, adaptat după supune).  

Relaţiile semantice sunt, de asemenea, interesante în interiorul familiei discutate: 

alături de relaţia de paronimie (despune şi dispune) sau de omonimie (depune1 şi 

depune2), se manifestă şi relaţii de sinonimie (apozitiv şi apoziţional, depozitar şi 

depozitor, depunător, deponent şi depozant, impunător şi impozant, transpunere şi 

transpoziţie) sau de antonimie (antepune/re/ şi postpune/re/, antepoziţie şi postpoziţie, 

binedispus, prostdispus şi indispus etc.) [10]. 

Nivelul morfologic 

 „verbul a face, verb profund neregulat în secolul al XVI-lea, când avea 

rădăcinile: fac, feč, fap(t), a devenit verb regulat, înlocuind formele moștenite de 

perfect (feciu etc.) și de participiu trecut (fapt) prin formele analogice făcui (etc.), 

făcut. 

 după modelul tipului rac/raci, sac/saci, mac/maci, drac/draci etc., 

substantivele copaci, bocanci, cu o formă unică pentru ambele numere, capătă o 
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formă nouă, analogică de singular copac, bocanc, integrându-se sistemului limbii, 

care cere o netă diferențiere a singularului de plural [7, p. 236] 

 subst. mânuşă este pronunţat şi mânuşă datorită analogiei cu subst. mână; 

  în cazul subst. imagină – imagine – imagini, forma cu –ă se datorează analogiei 

cu margină – margine – margini…;  

 la ind. perf. simplu, devine făcui, prin analogie cu formele: bătui, crezui, dădui, 

trecui, stătui, văzui unele verbe de conjug. II, care sunt mai puţine în limbă, 

prezintă forme analogice cu cele de conjug. III: a avea, a bea, a durea, a părea, a 

plăcea, a se complăcea, a putea, a scădea, a şedea… (vom scade preţurile, dorinţa 

de a pare ce nu eşti, ideea de a place…);  

  ind. prez., pers. I sg. de la verbul a continua, a fost eu continuu (după DOOM 2), 

a redevenit în prezent continui, omonimie cu pers. II sg., tot continui, datorită şi 

analogiei cu atribui, contribui…;  

  de la verbul a da, avem participiul dădut, care se explică prin analogie cu alte 

participii: stătut, făcut, tăcut, văzut…;  

 adverbul îndeajuns este o variantă a lui de-ajuns, el funcţionând ca adjectiv prin 

analogie cu sinonimul îndestul şi sub influenţa lui destul… [5]. 

Nivelul sintactic 

 acordul atr. adj. – atr. adj. al unui subst. în G –D sg. – tinde să nu se mai realizeze 

şi în caz, ci numai în gen şi număr: în mijlocul sălii acoperită cu…, imaginea unei 

vieţi povestită de…, sărbătoarea cărţii descrisă de…; 

  schimbarea topicii normale a cuvintelor în unele construcţii, de tipul: Noastre 

stilouri sunt pe masă, prin analogie cu lb. fr.: Nos stylos sont sur la table… [5]. 

Ca fenomen lingval, analogia îşi mai aşteaptă explicarea. Sunt încă în faza tatonărilor 

o serie de chestiuni, cum ar fi cele despre corelaţia dintre creaţie şi formă, inovaţie şi 

conservatism în procesul vorbirii ş.a. Trebuie de menţionat, de asemenea, faptul că 

aprecierile cercetătorilor cu privire la analogie sunt divergente, ele oscilând de la 

exagerarea rolului pe care îl are analogia în procesul de funcţionare normală a limbii până 

la neglijarea acesteia în unele sectoare ale ei [14]. 

În concluzie am putea menționa următoarele: analogia este o nouă modalitate de 

activizare și îmbogățire a vocabularului și un important mijloc de inovație în diverse 

compartimente ale limbii: fonetică, lexic, morfologie și sintaxă.  
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Rezumat: În acest articol se analizează modificările de ordin ortografic și ortoepic survenite în 

cadrul categoriilor gramaticale ale verbului în conformitate cu DOOM2, precum și unele forme verbale 

acceptate în variație liberă. 

Abstract: The communication aims to analyse the spelling, orthoepic changes of the grammatical 

categories of the verb according to DOOM2, as well as free verbal forms. 

Verbul este cea mai complexă parte de vorbire din sistemul limbii. Importanţa 

funcţională a verbului este relevată în majoritatea tratatelor de gramatică şi lingvistică 

generală. Complexitatea acestei părţi de vorbire este condiţionată de faptul că verbul apare 

în limbă ca unitate cu funcţie denominativă, dar şi ca element central al unităţilor 

comunicative, îndeplinind rolul de centru predicativ al enunţului. Cu alte cuvinte, verbul are 

un dublu rol în limbă. Pe de o parte, cuvintele din clasa verbului, îndeplinind funcţia 

denominativă a limbii, denumesc un segment concret din realitate. Pe de altă parte, verbele, 

îndeplinind funcţia de predicat, au capacitatea de a reprezenta întreaga situaţie denotată, 

pronosticând toţi participanţii la ea [3, p. 325]. 

Verbul, ca element central al oricărui enunț, a fost în vizorul preocupărilor 

lingvistice din cele mai vechi timpuri. Acest interes permanent al cercetătorilor față de 

problema verbului este valabil pentru toate limbile, inclusiv și pentru limba română [4, 

p.104]. 
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https://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1946
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Verbul este o clasă lexico-gramaticală cu un inventar extrem de bogat și deschis, 

distingându-se, în raport cu alte părți de vorbire prin mai multe trăsături. 

În ultimii ani, au fost realizate mai multe modificări în ceea ce privește forma, 

accentul, modul, timpul, diateza și conjugarea verbului.  

O prevedere a Hotărârii Academiei Române din anul 1993 privește modificarea 

scrierii formelor de indicativ prezent persoanele I singular și plural și a II-a plural ale 

verbului a fi, revenindu-se la scrierea lor anterioară, cu u: sunt, suntem, 

sunteți
81

 (pronunțate ! [suntem], [sunteți], și nu [sîntem], [sînteți]). 

Verbele de conjugarea I au suferit următoarele modificări: 

-  a agrea, a crea, a procrea, a recrea, a suplea păstrează vocala e din rădăcină 

înaintea sufixului de prezent: agreez, agreezi, agreează. 

- a da are imperfectul dădea, dar a reda „a descrie” - reda.! 

- a decerna trebuie conjugat cu -ez: (eu) (să)! decernez (nu decern) 

-   a se prosterna (fost fără şi cu -ez, în această ordine; BC prosternă / prosternează 

27 / 114) se conjug- doar cu -ez, ca şi a decerna [1, p. 56-57]. 

        - a continua are, conform normei actuale, la indicativ şi conjunctiv prezent, 

persoana I singular, forma (să) continui (nu (să) continuu), ca şi la persoana a II-a 

singular, după modelul unor verbe în -ia (ca a apropia);  

- a consta are, la indicativ prezent persoana a III-a, sg., respectiv a III-a pl., și 

conjunctiv prezent, persoana a III-a sg., numai forma constă (nu și constă), respectiv 

constau (nu și constă), să constea (nu și conste).  

   Verbe de conjugarea a II-a 

- a avea are la conjunctiv prezent, persoana a III-a singular și plural, forma 

(să) aibă (nu să aibe, să aivă). 

- Sunt de conjugarea a II-a, cu infinitivul (și toate formele compuse cu el) în -ea (și 

nu de conjugarea a III-a, cu infinitivul în -e), verbe ca a cădea; a părea și 

derivatele lui; a plăcea; a prevedea. 

- a cădea; a părea, a plăcea, a prevedea, a scădea, a tăcea au 

la indicativ și conjunctiv prezent, persoanele I și a II-a 

plural, accentul pe desinență: (să) cădem, (să) cădeți (nu să) cadeți). 

-  au devenit numai fără -ez a ignora (BC ignorează / ignoră 2 / 147), a îndruma 

(foste cu şi fără -ez, în acestă ordine; BC îndrumează / îndrumă 6 / 141), a înfoia 

(fost fără şi cu -ez, în această ordine; BC înfoaie / înfoiază 139 / 11); 

-  au devenit fără şi cu -ez, în această ordine, a înjgheba (înjghebează / înjgheabă 

62). 

 Verbe de conjugarea a III-a 

- a bate, a duce, a face, a merge au la indicativul și conjunctiv prezent, persoanele 

I și a II-a plural, accentul pe temă: (să) batem, (să) bateți (nu (să) batem); 

- a scrie păstrează vocala e la indicativ și conjunctiv prezent, persoanele I și a II-a 

plural, și la imperativ, persoana a II-a plural: (să) scriem, (să) scrieți; 

scrieți (nu: scrim, scriți). 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=6105217480520833223&postID=6906432370531317193#_note-81
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 În ceea ce priveșe verbele de conjugarea a IV-a au fost realizate următoarele 

modificări: 

- au devenit numai fără -esc a bombăni (fost numai cu -esc; BC bombăne 

/bombăneşte 119 / 17), a dăinui (fost cu şi fără -esc, în această ordine; BC dăinuieşte 

/dăinuie 14 / 119), a ţârâi (BC ţârâie / ţârâieşte 147 / 3); la fel a absolvi, inclusiv 

pentru sensul „a termina un an/o formă de învăţământ”;  

 - au devenit cu şi fără -esc, în această ordine: a biciui (BC biciuie / biciuieşte 

57 / 65), a birui (fost numai fără -esc; BC biruie / biruieşte 50 / 78) ş.a.; a mirosi are 

la indicativ prezent, persoana a III-a plural, forma (ei) miros (nu (ei) miroase) [2]. 

                  Forma verbului: 

Se acceptă numai forma: dispera (nu și despera)  

Sunt în variație liberă formele:  

Cementa/cimenta,  

decofeiniza/decafeiniza, 

filosofa/filozofa, 

frecționa/fricționa, 

 percheziționa/percheziționa, 

 reîncarna/reîncarna.  

                 Accentuare 

Normele actuale recomandă o singură accentuare la forme verbale ca: 

-indicativ și conjunctiv prezent persoana I și a  II-a plural, imperativ persoana 

a II-a pl.-accentuate 

-pe sufixul -e la conjugarea a II-a (tăceți) 

-pe temă la conjugarea a III-a (bateți) 

-formele verbului a fi:( suntem, sunteți). 

 Dacă e să ne referim la mod și timp, atunci formele fără -ră- la indicativ mai 

mult ca perfectul sunt considerate populare sau învechite.  

 Diateza este un alt aspect care a suferit unele modificări. Verbele a acomoda, 

agrega, aventura, cangrena, coaliza, complăcea, deda, deprava, fana, gheboșa, 

gudura, hazarda, impacienta, perima, perinda, răfui, răsti, rida, tumefia, zgribuli, ș.a 

au trecut la diateza reflexivă [5, p.40-41]. 
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Rezumat. Este cunoscut faptul că există o criză de identitate în preajma Revoluției din 1989 prin care trece 

conștiința culturală din România în anii premergători, dar și ce se succed acestui moment, realitate ce a generat o 

obsesie pentru identitate, vizibilă în cultură atât la nivel teoretic, cât și la nivel estetic. Începând cu anii ’90, noua 

generație, trezită din lunga noapte a comunismului, caută diferite moduri de evadare și de regăsire. În procesul de 

metamorfoză a memoriei generației contemporane, spațiile amintirilor se schimbă. Mult timp, scriitorii vor duce un 

adevărat război al amintirilor, păzindu-le și ascunzându-le în casa minții, pentru a evita poate răspunsurile la 

întrebările dureroase din urma experienței. Pactul cu narațiunea ce cuprinde geografia memoriei scoate în evidență 

urmele unei legături nesigure, fragile între trecut și prezent, pe care doar o reamintire a existenței simbolurilor 

universale o mai ține în viață.  

Cuvinte-cheie: comunism, copilărie, memorie, asumare, identitate. 

 

În volumul Literaturile române postbelice, criticul literar Ion Simuț se întreabă ce s-a 

întâmplat cu literatura română după 1989. O etichetă care se pune, involuntar, este cea a scriiturii 

autentice, a literaturii experiențiale. Criticul literar subliniază câteva transformări esențiale: 

„scriitorul român a dobândit libertatea de creație pe care nu o avea în socialismul totalitar, 

libertatea de opinie și de exprimare” [1, p. 449]. Perspectiva narativă este, în general, actorială, 

homodiegetică, implicând prezența naratorului-personaj. Autorul se transpune, comunică cu sine 

și cu lumea, intră și iese din discurul narativ, relatează autentic, deseori fabulează, se 

mărturisește cititorului și, tacit, îl face complice la povestea lui. O caracteristică a narativului 

postmodernist este aceea de a nu da însemnătate formei, și nici măcar mesajului (deseori acesta 

există sau nu, e relativ și, în orice caz, nu trebuie impus), ci trăirii profunde, revelatoare. Scriind, 

cititorul se proiectează într-o oglindă, dar se percepe fragmentar, ca într-un puzzle. Cititorul e 

martorul acestor revelații și, în același timp, cel care confirmă potrivirea. În Regăsirea intimității, 

Simona Sora scrie despre specificul literaturii contemporane, o marcă a acesteia fiind 

autenticitatea, ba chiar mai mult de atât: „Autenticitatea optzeciștilor – textualiști sau 

postmoderni – se întemeiază pe adecvarea la tehnicile realului, devine o metodă de lucru 

textuală. Autenticitatea lor, mai ales a postdecembriștilor, e un efect de autenticitate a existenței, 

condiția liminală a scrisului. Noul antropomorfism (A. Mușina) sau scrisul ca antropogenie (V. 

Andru) erau, mai ales în anii 80, expresii ale acestui autenticism intrinsec și definitoriu al 

scrisului, în centrul căruia se află nu atât authentes (etimologic, autorul) care garantează 

autenticitatea spuselor sale cu propria persoană socială (G. Crăciun), cât cititorul, personajul 

principal al noilor scrieri, care randomizează cartea pe care o are în fața ochilor” [2, p. 276]. 

Este cunoscut faptul că există o criză de identitate în preajma Revoluției din 1989 prin 

care trece conștiința culturală din România în anii premergători, dar și ce se succed acestui 

moment, realitate ce a generat o obsesie pentru identitate, vizibilă în cultură atât la nivel teoretic, 

cât și la nivel estetic. Începând cu anii ’90, noua generație, trezită din lunga noapte a 

comunismului, caută diferite moduri de evadare și de regăsire. Despre generație, așadar, 
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sociologic vorbind în acest moment al discuției, și despre biografie (life history, cu componentele 

sale histoire et récit de vie) trebuie să spunem că ele sunt două concepte ce desemnează 

împreună unitatea de măsură a istoriei. Karl Mannheim stabilește trei dimensiuni pe care aceasta 

le cuprinde: memoria colectivă (acel perpetuum mobile al construcției timpului social), conștiința 

de generație (din perspectiva conștientizării timpului) și amprenta de generație (fundamentul 

modelelor de gândire) [3]. În procesul de metamorfoză a memoriei generației contemporane, 

spațiile amintirilor se schimbă. Mult timp, scriitorii vor duce un adevărat război al amintirilor, 

păzindu-le și ascunzându-le în casa minții, pentru a evita poate răspunsurile la întrebările 

dureroase din urma experienței. Pactul cu narațiunea ce cuprinde geografia memoriei scoate în 

evidență urmele unei legături nesigure, fragile între trecut și prezent, pe care doar o reamintire a 

existenței simbolurilor universale o mai ține în viață. 

Există la scriitorii postdecembriști un spațiu comun al trăirilor, al evocărilor, deoarece, 

datorită sistemului totalitar, toți copiii aveau acces la aceleași bunuri (cu mici excepții), 

frecventau aceleași locuri, jucau aceleași jocuri, purtau aceleași mărci (sâc!) de haine, ascultau 

aceeași muzică, aveau aceleași refrene, mâncau și beau aceleași alimente, aveau aceeași freză… 

Istoricul Lucian Boia subliniază corect că istoria comunismului e dependentă de memoria 

oamenilor, a celor care l-au trăit și judecă faptele din relatările acestora... Fiecare duce cu sine o 

experiență personală sau de grup” [4, p. 16]. 

Lucrarea coordonată de Monica Onojescu, Mică istorie a unui secol mare (2018) adună o 

colecție de simple, curate și sincere povestiri pornite dintr-un sâmbure de adevăr legat de 

perioada comunistă, în care autorii sunt personaje sau se transpun într-un personaj. Descoperire 

sau dedublare. 

Horia Corcheș declară că în scurta lui povestioară, Luceafărul, rememorează istorii din 

grădiniță, obiceiuri de familie, obiceiuri sociale și puțin din momentul Revoluției. Fuga de la 

grădiniță, mica escapadă în oraș, înghețata la restaurantul unde tatăl lui Cozminel era șef de sală, 

tăinuirea bunicii, îngrijorarea mamei și bătaia cu cureaua tatălui se împletesc cu vii, dar vagi 

momente ale Revoluției decembriste, filtrate prin inocența copilului. Ajuns la gimnaziu, 

naratorul-copil, prin vocea tatălui, lasă cititorul să înțeleagă transformarea vremurilor: „uite-l pe 

tatăl lui Cozminel, săracul” [5, p. 101]. 

Peter Demeny mărturisește că se pune în pielea personajului feminin Ibolya, povestirea 

lui fiind datată 22, 23, 24 și 28 dec. 1989. Narațiunea surprinde reacțiile copilului în preajma 

revoluției care, pe de o parte nu prea înțelege ce se întâmplă, iar pe de altă parte, pare a înțelege 

mai mult decât mulți adulți laolaltă. Pricepe că libertatea e ceva ce oamenii mari își doresc, dar 

de care le e atât de frică, pentru care sunt dispuși să plătească un preț foarte mic de parcă „ar 

însemna ceva rău: ori libertatea e ceva frumos și-atunci trebuie să te bucuri de ea, ori nu te 

bucuri, și-atunci înseamnă că e ceva urât” [6, p. 108]. Pe de altă parte, atunci când Sorinel moare 

împușcat, fata înțelege clar că a murit pentru ca noi să fim liberi și nu fiindcă, întâmplător, trecea 

și el pe acolo. Surprinzător e și momentul vizitei la Roxana, colega de clasă care chiar atunci 

citea Mizerabilii. În câteva zile Sorinel avea să devină Gavroche al lor. 

Nasul lui Ceașcă e relatarea făcută de Laura Grunberg, o poveste adevărată, trăită, atât de 

frumoasă, atât de tristă. E un flashback. Sportiv național, cu rezultate naționale și internaționale, 

copila participa, ca orice alt elev al acelor vremuri, la manifestările dedicate zilei de 23 august, 

pentru care se făceau repetiții mai multe săptămâni. Făcând parte din mai multe ansambluri care 

alcătuiau tablouri umane cu însemnele PCR-ului, la repetiții, fata se îndrăgostește, astfel încât 

repetițiile devin loc de întâlnire, momentul cel mai așteptat al fiecărei zile. La tabloul care-l 
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înfățișa pe Ceaușescu, fata deținea cartonașul 6, cu nasul lui Ceaușescu, un detaliu foarte 

important, demn de un sportiv național. Numai că dragostea trece peste datorie și fata, văzându-l 

pe Liviu filtrând cu altă colegă chiar în ziua reprezenatației, uită să ridice cartonașul. Momentul e 

ridiculizat în întreaga presă europeană, părinții devin trădători de partid, li se impun resticții, sunt 

penalizați: mama e scoasă din partid, tatălui i se confiscă mașina de scris. Memorie involuntară, 

Madeleina naratoarei e spectacolul copiilor chinezi din deschiderea unui important eveniment 

internațional dedicat științei și tehnicii de la Beijing, la care americancele, mai ales, se amuză 

copios. E superficialitatea aceea pe care o remarcă și Ernu în romanul său Născut în URSS vizavi 

de mentalitatea americană privind, de data asta, statul la coadă. Numai naratoarea, văzând, prin 

binoclu, nasul președintelui într-o poziție oblică înțelege că acolo s-a întâmplat ceva, ceva grav și 

că ceva, și mai grav, avea să se întâmple după. Zâmbetul final ascunde durere. 

Alex Moldovan declară că a scris sub impulsul ideii că ni se cere imperios să nu uităm 

istoria. Trei săpunuri Rexona și o casetă cu The Wall, surprinde școala ca spațiu comun al 

devenirilor, jocurile de băieți și jocurile de fete, stratificarea socială (mediocrii, aristrocrații și 

piloșii/securiștii), refugiile comune pentru copii (discoteca, cinematograful, cofetăria) și refugiul 

cultural de umplutură al părinților (Teleenciclopedia). Autorul renunță la formalitățile scrisului 

literar, nu e marcat dialogul, tocmai pentru că povestea e compactă și trăirea e la aceleași cote de 

la început până la sfârșit. Frumusețea prieteniei recuperate, în ciuda diferențelor sociale dintre 

familii, e firul roșu sau cireașa de pe tort a narațiunii. O amplă analiză a textului poate surprinde 

fondul dureros al realității comuniste, dar, la o primă lectură, în ciuda a ceea ce declară, autorul 

nu insistă pe acest aspect, ci pe cel uman, gingaș. Limbajul e marcat de oralitate, spontaneitate și 

lipsa formalităților lingvistice. 

Veronica D. Niculescu rememorează un episod din jurul anului 1982 când s-a raționalizat 

mâncarea. Povestirea Timbrul e istoria lui Mădălin care folosește minciuna ca mijloc de a face 

rost de bani pentru a cumpăra plicul cu timbre străine și căruia nu i se pare deloc grav, deși e 

speriat că va fi prins de Poliție, să intre la Frizerie, Mercerie, la Cofetărie, la Cinematograf, la 

Pantofar și la Sifoane și să spună că îi trebuie fise să sune la spital pentru că mamei, care, 

culmea, e doctoriță, i s-a făcut rău. Băiatul își răscumpără păcatul (?) în momentul în care, cu 

toate că obținuse banii doriți, stă la coadă ca să prindă măcar un pui. Statul la coadă, tunsul 

Kojak, tabloul cu chipul lui Ceaușescu și ochii mârșavi de care îți e teamă devin laitmotive și 

amprentele aceleași lumi. 

Adina Popescu, Unde e laptele de Alimentara, prezintă tiparul vacanțelor comuniste. 

Apar refrenele clasice, șlagărele, stațiunile construite după același tipar, comuna diferență dintre 

mama și tata. Din toată istoria, nu ai cum să nu identifici alte șabloane, alte laitmotive cu 

majuscule da data asta: sucul Brifcor, Pepsi, apa minerală Biborțeni, mașina Dacia, ciocolata 

Pitic, lipiciul Pescăruș… Mai presus de toate acestea, se înalță imaginea copilului senin, 

împăciuitor, rareori egoist. Cum ia naștere imaginația? Grație plictiselii! Imaginația? Calea spre 

fericire, libertate, bucurie. 

Ana Rotea, Autodenunț sau marmeladă, aduce din nou școala în prim-plan cu aceleași 

imagini comune, accentul căzând pe băiatul poznaș, care, prin tragerea mâinii de la bătutul în 

palmă manifestă involuntar primul său gest de răzbunare. Citim despre răzbunare, răutate, 

îmblânzire și împăcare. În antiteză, identificăm imaginea tovarășei-eleve, fata cu exces de zel, 

cea cu registrul și cu consemnarea, pârâcioasa, trădătoarea, turnătoarea la dimensiuni încă mici. 

Alte laitmotive-clișee: cravata de pionier, șnurul galben și roșu de comandant de clasă/de rând, 

dusul la director, pedeapsa corporală, detenția. 
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Sintetizând, volumul colectiv Mică istorie a unui secol mare este un proiect reușit, apărut 

ca o reacţie la un concurs literar. Participanţii din clasele primare sau gimnaziale nu găsiseră 

cărţi cu personaje-copii care să fi trăit în vremea Marii Uniri sau a celor două Războaie 

Mondiale, în România, aşa că Monica Onojescu s-a gândit să invite scriitorii din România să 

scrie câte o poveste care să se încadreze în tema lecturiadei. După ce a strâns toate poveştile, la 

sugestia editurii, a organizat ateliere de ilustraţie, împreună cu ilustratori cunoscuţi, în cadrul 

cărora copii de la 8 la 18 ani au ilustrat cartea, folosind colaje şi desene. Volumul cuprinde 

douăzeci de poveşti a căror acţiune se petrece în ultima sută de ani în România. Predomină 

poveştile din comunism, „semn că acesta este încă o rană vie în sufletul românilor, o epocă puţin 

cunoscută de tinerii de acum, dar nicicând uitată de cei care i-au suportat consecinţele. Poveştile 

despre lipsuri, foamete, lucruri cumpărate pe sub mână, securitate şi turnători, muncă patriotică, 

rezistenţa anti-comunistă, festivităţi grandioase şi omagii aduse conducătorului iubit reuşesc să 

creioneze tabloul sinistru al acelor vremuri. Dacă vom cunoaşte istoria, nu o vom putea repeta, 

iar copiii trebuie să ştie cum a fost, ca să nu mai permită nimănui vreodată să trateze acest popor 

aşa cum a fost tratat înainte de 1989” [7]. Ca în majoritatea volumelor colective care descriu o 

anumită perioadă istorică, și în acest caz se poate constata nu doar diversitatea tematicii 

abordate, ci și paleta de trăiri ale autorilor. De asemenea, interesantă este și receptarea cititorilor. 

Pentru unii predomină curiozitatea, noutatea, pentru alții interesantă este adâncirea subiectului, 

întregirea, diversificarea tabloului prezentat. „Unele sunt amuzante, altele triste, iar altele 

înfiorător de dureroase. Unele îţi stârnesc o vagă nostalgie, mai ales dacă eşti născut şi crescut în 

comunism şi asociezi acea perioadă cu o copilărie şi o adolescenţă pline de năzbâtii frumoase, 

altele îţi scurmă în suflet cu o gheară de fier. Unele au ca personaje copii, altele adolescenţi sau 

tineri. Adulţii apar în context, sunt părinţi, bunici, profesori, dar nu personaje principale. Istoria 

aceasta este despre şi pentru copii” [7]. 

Scrisă, teoretic, pentru copii, volumul amintit e citit cu bucurie de orice adult, mai ales de 

cel care a avut tangențe cu contextul comunist prezentat, cel care se identifică. Matei Călinescu 

vorbește despre plăcerea de a te juca în timpul lecturii, speranța de a face analogii, de a descoperi 

noi sensuri. Cititorii poartă mereu în minte o întrebare, o frământare, o confirmare, o nuanțare. Ei 

pornesc lectura întotdeauna de la ceva, de la un dat, ea se așază pe un fond, de aceea trăirile sunt 

diverse, de aceea, orice re-citire e, de fapt, o citire. Apoi, „orice lectură a unui text poate căpăta o 

dimensiune ludică” [8, p. 154]. Există ceva care se declanșează pe parcursul lecturii, o plăcere de 

a face paralele, de a zâmbi sau de a lăcrima alături de personaj, de a empatiza. „Lectura poate 

activa vreuna dintre astea, sugerând un răspuns posibil la o întrebare sâcâietoare, un argument în 

sprijinul unei ipoteze incomplete, o consecință interesantă a unei asumpții făcute demult și pe 

jumătate citate” [8]. 
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Poet, prozator și publicist de marcă a literaturii române interbelice, Tudor Arghezi (21 

mai 1880-14 iulie 1967) reprezintă în cultura noastră o personalitate greu definibilă, 

controversată, însă fascinantă prin complexitatea ei. Oglindă a unei vieți zbuciumate, pline de 

neprevăzut (a fost de două ori deținut politic, călugăr, diacon de Mitropolie, muncitor în fabrică, 

ceasornicar, bijutier etc), opera sa impresionează prin vastitate, multitudinea speciilor abordate, 

problematica variată, curajul afirmării unor modalități estetice noi, șocante la vremea respectivă 

[1, p. 179]. Un lucru este abolut evident la Tudor Arghezi, menționează Nicolae Manolescu [2, p. 

620]: capacitatea lui Arghezi de a folosi toate coardele instrumentului poetic într-o literatură de 

poeți în general monocorzi. Proteismul face din Arghezi un poet-orchestră. Ca poet, a avut 

tangențe cu toate curentele vremii, însă niciuunul nu și l-a putut revendica pe deplin, aparținând, 

deopotrivă, romantismului, realismului, simbolismului, clasicismului și expresionismului [1, p. 

179]. Același Manolescu susține că, cronologia poeziilor ne arată, deseori, autorul scria la mai 

multe mâini deodată. Arghezi absoarbe un număr considerabil de înrâuriri, aceasta fiind chiar 

forma primară și naivă a proteismului său (Eminescu, Macedonski, Coșbuc, Anghel, Baudelaire, 

Maeterlink, Rollinat, Rilke [2, p. 621]. Poezia argheziană este realizată pe baza modelului 

encomiastic, al poeziei vechi, ca în psalmi. Acest model se caracterizează prin: 

 poezia este văzută ca un meșteșug, adică prin conceptul de tehne, care înseamnă artă și 

meșteșug; 

 poezia are un rol ornant; 

 istoria este subordonată encomiasticei (adică laudei adusă domnului lumesc sau 

Domnului Ceresc); 

 semnificatul este de ordin encomiastic (de aici în Testament versul: Domnul o citește); 

 folosește mijloace specifice: alegoria laudativă, aluzia mitologică, decodarea etimologică 

(adică explicarea sensurilor cuvântului simbol), decodarea simbolurilor, construirea de 

versuri emblematice [3, p. 364].  

Tudor Arghezi a fost multă vreme recunoscut ca unul dintre ctitorii simbolismului, deși 

estetica lui e antisimbolică, pe când estetica simbolistă are o tendință firească spre abstracție, pe 

care o împinge până la spiritualizarea materiei, estetica argheziană procedează invers prin 

materializare [4, p. 340]. Emil Alexandrescu susține că Tudor Arghezi este un scriitor realist și 

de aceea găsim la el modele de gândire carteziană de tipul Dubito cogito, cogito ergo sum ca în 

Nehotărâre. De aceea, nu găsim în Psalm, Duhovnicească sau în Muntele Măslinilor 

sentimentualismul religios sau intenționalitatea de modelare a credinței în Dumnezeu, ci doar 

elemente formale ale modelului encomiastic. Chiar Cântare omului are la bază materialismul 

dialectic, darwinismul, și de aceea are aspectul unui text retoric, în care versul are un sens 

https://www.editura-arthur.ro/info/blogitem/mica-istorie-a-unui-secol-mare%208
https://www.editura-arthur.ro/info/blogitem/mica-istorie-a-unui-secol-mare%208


73 
 

ornant, se utilizează alegoria lăudativă, aluzia mitologică sau genealogică, avem semnificatul de 

tip encomiastic [3, p. 364].  

Opera sa lirică se constituie din patru direcții tematice: poezia filosofică, înglobând arte 

poetice, lirica existențială și sociogonică, poezia socială/poezia de dragoste și poezia 

universului mărunt (a jocului, a boabei și a fărâmei). Posteritatea va recunoaște constant în 

versurile argheziene o ars combinatoria desăvârșită, o permanentă încleștare cu cuvântul, o 

neliniște creatoare, un demers operand răsrturnări topice și imagini potențate prin procedee 

artistice inedite, născute dintr-o trăire de poet autentic, grațios, grav, revoltat și discret, înger și 

demon. Discursul poetic participă la ordinea limbajului comun și totodată transcende această 

ordine, astfel încât poezia este născută din rădăcina însăși a cuvântului; ea este o vorbire 

originară [1, p. 179]. 

Cum enunțam mai devreme în acest eseu, poezia argheziană a pornit sub influența 

baudelairiană, această poezia argheziană ne-a dat Litanii, Agate Negre, Dedicații, în care găsim 

exotism, perseveritate, sadism și o concepție specială a femeii, pornită sub influența lui 

Eminescu, această poezie ne-a dat câteva din admirabilele elegii Toamna, Despărțire, Oseminte 

pierdute. străine atmosferei argheziene. Și unele, și altele au ca o notă comună calitatea lor 

muzicală, ele se desfășoară în ample volute solubile și din materializări reușesc să scoată suavul. 

Cu timpul, estetica argheziană a deviat însă, ea nu se mai îndreaptă spre dezvoltarea muzicală, ci 

spre concentrare și masivitate, nu mai găsim fluiditatea grațioasă, armonioasă și eterată din 

Stihuri sau din Tu nu ești frumusețea, dar nu mai găsim nici imprecațiile din Ruga de seară, 

expresia poetică se strânge și se plasticizează, spiritul nu se mai înalță, ci se pogoară în materie 

[4, p. 341]. G. Călinescu îi acorda, după capitolul consacrat lui Eminescu, cel mai însemnat 

spaţiu din Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Capitolul se intitula 

Fenomenul arghezian. La vremea aceea, în 1940-1941, când „divinul critic” da forma finală a 

Istoriei..., Arghezi avea aproape 60 de ani, iar exegetul-cu puţin peste 40 [7] S-a spus despre 

Arghezi toate acele lucruri superfeciale și juste ce se observă din capul locului, susține George 

Călinescu [5, p. 726]; că exprimă conflictul între real și ideal, că e baudelairian și eminescian, că 

e un creator de limbă. Toate aceste aspecte s-ar putea spune și despre alt poet, dar universul său 

substanțial, sensul de explorație metafizică al viziunilor, intelectualitatea fără cadre raționale a 

acestei lirici, iată chestiunile adevărate. Cine va asculta fără înfiorare solemnul Testament?  

Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte, 

Decât un nume adunat pe o carte, 

În seara răzvrătită care vine 

De la străbunii mei până la tine, 

Prin rapi şi gropi adânci 

Suite de bătrânii mei pe brânci 

Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă 

Cartea mea-i, fiule, o treaptă. 

Ideea legăturii între generații este emoționantă în sine și foarte mulți poeți au atins-o. Dar 

aici vederea ne este amețită de un gol adânc, cețos de profunditate, cu toată lipsa conceptelor. 

Asta vine din aceea că intuitive prin reprezentările-simboluri poetul a atins direct un aspect de 

bază al Lumii, germinația eternă și enormă. După Arghezi [5, p. 726] a devenit la noi, imposibil 

să se mai scrie poezie ca înainte, scria Crohmălniceanu în 1974. În sensul acesta comparația cu 

Eminescu s-a impus și nu este deloc nepotrivită. Mai mult, Arghezi a deschis principalele 

drumuri ale poeziei românești interbelice. Miraculoasă e siguranța cu care el a intuit aproape 
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toate formele liricii moderne. Poezia fiorului religios, poezia sentimentului cosmic, poezia 

chtonică, poezia vizionară, poezia teoriei mistice, poezia primitivității, poezia universului 

domestic, poezia răzvrătirii, poezia metamorfozelor materiei, poezia jocului, poezia ingenuității, 

poezia absurdului își are punctele de plecare în opera lui. Arghezi e placa turnantă a liricii 

românești noi. Tot el a săvârșit miracolul unei fuziuni atât de perfecte între tradiție și 

modernitate, încât amândouă au putut să-l revendice cu o egală îndreptățire. Îndrăzneli fără 

precedent în literatura noastră capătă, grație geniului său verbal, un aer firesc și local, nimic nu 

pare împrumutat, orice rând creează o impresie de autenticitate. Un miracol această putere 

aproape inepuizabilă de invenție artistică [6, p. 349]. 

Pentru Arghezi, cuvântul, asimilat cu logosul, este o valoare cosmogonică existențială, el 

însuși repetând actul primordial în jocul cu vorbele ce declanșează o înnoire majoră de sensuri și 

semnificații poetice: „Mă lupt de o viață întreagă cu cuvintele. Am căutat să le supun și din 

materia plastică să modelez după gând și simțire, un veșmânt nou pentru o idee, pentru un 

sentiment”. Aprecirea poetului- „Dacă nu scânteiază cuvântul cu jar din cenușă (…) cugetul meu 

e nemulțumit” - evidențiează tensiunea ce însuși și-o creează între suavitate și degradare, 

inocență și agresiune, simplitate și complexiune ostentativă [1, p. 180]. Astfel iredutibil la o 

formula, adică o neprevăzută varietate, Tudor Arghezi stăpânește ca nimeni altul lirica noastră 

secretul împrospătării. În zădar, s-ar căuta în poezia sa semnul istovirii, pe care o atestă 

mecanicitatea, clișeul. Arta argheziană nu cunoaște repetiția și seria. Chiar în poemele ce se 

grupează firește în cicluri, cititorul familiarizat simte că ele nu se organizează printr-o disciplină 

rațională, ucigătoare a poeziei. Tudor Arghezi era un partisan fervent al rimei, care face versul 

fluid și al metricei corecte, chiar în versul liber. Modernismul poetului priveşte preocuparea 

acestuia expresă, explicită, aproape obsesivă, pentru teoretizarea actului poetic. Intr-un articol 

din 1927 [9], autorul isi explica interesul pentru expresivitatea cuvintelor:  

 Preocuparea pentru o poezie de cunoaştere, care vizează metafizicul şi îşi propune să 

fie o,,nouă etică sau chiar o nouă religie. 

Apelul la funcţia simbolică a limbajului (ex. Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion Barbu, 

George Bacovia)  

Principiul disonanţei (nepotrivirii) care se manifestă între conţinut şi formă, întreg şi 

părţile lui sau părţile aceluiaşi întreg. El se manifestă, de asemenea, la nivelul eului poetic, prins 

între trăiri antagonice, între care nu există nicio posibilitate de conciliere. 

Depersonalizarea: Edgar Allan Poe arată că sentimentul (cultivat de romantici) 

reprezintă o ,,intoxicaţie a inimii” şi este impropriu în travaliul artistic, care trebuie să fie o 

elaborare ,,la rece”.  

 Dezumanizarea: reprezintă faza accentuată a depersonalizării, se manifestă mai ales în 

modernismul sec. al XX-lea. Termenul a fost introdus de filosoful spaniol Jose Ortega y Gasset 

în eseul ,,Dezumanizarea artei”. El consideră arta modernă o artă dezumanizată, din care 

subiectul uman a dispărut sau e plasat într-o poziţie periferică, fiind înlocuit de obiecte, iar 

marile teme artistice (dragostea, moartea, timpul) sunt parodiate. 

 Estetica urâtului: Charles Baudelaire spunea: E un miraculos privilegiu al artei că 

oribilul, artistic exprimat, devine frumuseţe şi că durerea ritmată şi cadenţată umple spiritul cu o 

bucurie liniştită.  

 Principiul fanteziei dictatoriale: poetul modernist nu mai ,,redă” / ,,exprimă”, ci îşi 

propune să creeze universuri posibile, care se supun doar propriei sale imaginaţii (Ion Barbu – 

Uvedenrode; Tudor Arghezi – Flori de mucigai)  
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 Indiferenţa la gustul publicului comun (numită de Hugo Friedrich ,,plăcerea 

aristocratică de a displăcea” -George Bacovia, Tudor Arghezi, Ion Barbu).[9] 

Formându-se la cumpăna veacurilor, când orientarea reformatoare (al cărei reprezentant 

era) năștea forțe canalizate, în majoritate, spre simbolism, Tudor Arghezi s-a dezvoltat în afara 

curentului dominant. Mircea Scarlat infirmă ideile enumerate mai sus de către alți critici literari, 

consideră că Arghezi a știut să extragă substane noi dintr-o materie veche. Între poeții interbelici, 

autorul Cuvintelor potrivite este cel mai ancorat în vechea tradiție românească de a fi 

tradiționalist. Cultivând noutatea a fost modern fără să fie modernist. Refuzând toate excesele 

literare ale vremii, a reușit să-și impună drumul propriu. Cunoscând destinul literaturii sale, 

putem afirma, susține Mircea Scarlat [10, p. 352] că artistul a reușit ceea ce și-a propus: să fie 

unic. 

Pentru Arghezi, procesul de creație e greu și îndelungat, presupunând selecție, asociere, 

armonizare, resemantizarea logosului poetic. Prin decantare și modelare poetul obține o limbă 

nouă, numită la nivel simbolic prin sintagme precum „versuri și icoane”, „muguri și coroane”. 

Contestat pentru obscuritatea și violența limbajului, considerat nepoetic, apreciat cu elogii ca un 

„nou Eminescu”, Arghezi a știut să răspundă tuturor exigențelor estetice printr-o stăruitoare și 

rodnică muncă de creație, astfel încât, poezia sa a devenit etalon al originalității artistice și al 

permanentei căutări a unei formule noi. 
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MORȚII CARE SE ÎNTORC: REPROȘURILE ȘI PILDELE LOR 

 

BĂRBULESCU ELENA-ANDREEA  

Universitatea din București 

Facultatea de Litere,  

Rezumat. În această lucrare vom schița diferitele reprezentări ale morților care se întorc din folclorul 

românesc. Indiferent de mediul (basm popular, relatare orală, descântec etc.) în care este proiectată 

imaginea reprezentantului celelaltei lumi, care poate lua forma unui strigoi, moroi sau a unei entități 

pilduitoare, atât viziunea, cât și reacția configurată de mentalitatea tradițională românească rămân unele 

similare. 

Cuvinte-cheie: strigoi, folclor românesc, morții vii, Marea Trecere. 

Cultura urbană modernă și postmodernă a format anumite prejudecăți privind subiectul 

morții, lucru demonstrat de nenumărate povești, romane și filme aparținând genului Horror 

(cărțile lui Stephen King, seria Poltergeist, pentru a da câteva exemple). Dacă analizăm aceste 

creații, observăm că majoritatea subsumează și polarizează în jurul unui numitor comun – 

elementul straniu, grotesc și malefic este reprezentarea celuilalt („the Otherness”). 

Bineînțeles, cu cât „ne întoarcem” pe o scară imaginară a temporalității, observăm alte 

transfigurări. La Shakespeare, mutatis mutandi, anticipăm o viziune asupra morții mult mai 

asemănătoare cu cea a tradiției românești, lucru nu foarte surprinzător, dacă ne gândim la unele 

elemente ale piesei fiind conservatoare și păstrătoare ale unei culturi premoderne sau populare – 

fantoma putând fi asemănată unui mort neliniștit care revendică ceva, în cazul de față cerând o 

materializare a răzbunării (Revenge me, îi cere fantoma lui Hamlet în celebra lor întâlnire). În 

acest caz, o să ne îndreptăm atenția spre filonul folcloric (chiar cel arhaic) și tradiția românească 

și o să analizăm succint modul în care aceste apariții se „concretizează.” Citându-l pe Eliade, 

putem spune și că „asemenea grăunţelor îngropate în matricea telurică, morţii aşteaptă revenirea 

lor la viaţă sub o nouă formă. Legătura dintre străbuni, recolte şi sexualitate este atât de strânsă 

încât cultul funerar, cel agrar şi cel generator se întrepătrund până la fuziunea completă.” [1] 

Pentru început, există o schiță tipologică prin care aceste apariții pot fi descrise. Așadar, 

cei însemnați (omul spân, pete sau cicatrici din naștere) sunt predestinați să devină vrăjitori sau 

vrăjitoare (având drept exemplu prin filonul religios pe Vrăjitorul Simon) sau reprezentând 

persoane de rău augur, așa cum valorifică acest mit îndemnul/proverbul „Fereşte-te de omul 

însemnat!” Morții neliniștiți pot avea reprezentări malefice sau care revendică ceva, iar 

strămoșul are un rol protector și punitiv. De mare interes pentru cultura românească este atât 

strigoiul, cât și moroiul, existând o multitudine de reprezentări în imaginariul tradițional. 

Entitate malefică cu rol mediator între cele două lumi, strigoiul este un spirit rău, dar 

sintetizează într-o mare măsură viziunea tradițională asupra morții. Cum trecerea este văzută ca 

un act ireversibil [4], iar lumea de dincolo este simetrică cu cea de aici, strigoii sunt cei care nu 

reușesc să treacă acest prag. Astfel, succesiunea firească nu este atinsă și, pentru a scăpa de 

aceste spirite rele, au apărut anumite descântece, precum Descântec de moroi [3]: Tu moroiule,/ 

Tu strigoiule,/ Tu să-ţi mănânci inima ta,/ Maţele tale,/ Ficaţii tăi,/ Carnea ta,/ Oasele tale,/ 

Pielea ta,/ Că cu cuţitul te-oi tăia,/ Cu vin te-oi uda,/ Cu busuioc te-oi afuma,/ Cu tămâie te-oi 

tămâia,/ Că inima ţi-oi lua,/ Şi cu cuţitul oi tăia-o,/ Şi-oi face-o nouă bucăţele,/ Şi-oi arunca-o 

peste nouă vâlcele,/ La nouă căţele. 

Mai mult, în basmul Strigoiu’ cu picioare de cal și fata-mpăratului [2] pare că apare o 

reprezentare aproape ludică a entității, totuși netrecând peste seriozitatea simbolică a 
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reprezentării: cum riturile reprezentau un lucru de o maximă seriozitate pentru cultura 

tradițională, și acest strigoi devenea un simbol pentru a aminti de obligativitatea și precizia 

necesară pentru acel moment. Se observă că prezența entității este întotdeauna neprielnică, fata 

de împărat fiind suptă până la stadiul de a o lua vântul de slabă ce ajunsese, așadar 

resemantizându-se capacitatea malefică extraordinară a entității prin acest basm, care are și o 

funcție formativă, reprezentând și un fel de avertisment, o pildă pentru muritori. 

Mai mult, un alt mecanism interesant al morților care se întorc este cel de agent pilduitor 

sau de ajutor. În textul Lenuţa Caba, învăţătoare, Roşcani, 1998 – variantă a naraţiunii surorii 

ei, Letiţia Dejeu, [5] observăm această funcție, acest mecanism. Încă de la început, văduva pare a 

ști destinul său, vestindu-le copiilor „să nu se sperie, să nu plângă, că ia de-acolo de unde 

pleacă o să vină să-i ajute” [5]. Așadar, observăm că în această reprezentare maleficitatea este 

eradicată și înlocuită de o funcție călăuzatoare și chiar inițiatică; mai sus amintisem de ideea de 

prag ca spațiu delimitant între cele două lumi – și în această relatare ușa trebuie să fie lăsată 

deschisă, deci să fie facilitată trecerea dintre cele două lumi, trecerea peste prag. În plus, 

experiența se bazează pe un plan al personalului, al intimității lumii familiale – odată ce a ieșit 

din această comunitate restrânsă, „n-o mai venit şi şi-or purtat singuri de grijă” [5]. Interesant 

este că aceste apariții benefice sunt aproape întotdeauna interceptate printr-un mediator – 

noaptea sau visul. În altă relatare, Teodora Capelini, înreg. Roşcani, 2000 [5], dimensiunea 

onirică joacă un rol important. Amintind de Dalbul de pribeag din cântecele ceremoniale de 

înmormântare [5]: „Era-mbrăcat înhaine tăt albe-albe,” acest mort pare mai degrabă a îi reproșa 

babei „<Tu babo! Tu ştii că io ţ-am spus să nu ce duci nicăieri să iei ne-ntrebat! Te duci şî 

vorbeşti cu părintele: dacă te lasă să iei prune, luaţi, şî dacă nu, iar-aşa!… Să nu mă faci ge 

minune! Cum n-ai fost tu ge minune făcută cât ai trăit cu mine, nici acu'să nu ce faci!…Tu inghe 

meri, inghe ce duci, tu să-ntrebi dacă vrei să faci ceva!>. Ş-atuncea m-am trezât!…” 

Astfel, reproșul din vis se metamorfozează într-o povață pentru lumea terestră, vie – deși 

figura bătrânului nu mai este o entitate materială, proiecția acestuia în vis nu o înfricoșează pe 

femeie, ci îi oferă o nouă perspectivă, povățuind-o printr-un mod abstract pentru o faptă 

concretă. Sintetizând, așa cum spunea și Mihai Pop, conștiința tradițională este destul de diferită 

față de cea consacrată în cultura modernă și postmodernă. Astfel, nu există, în reprezentările 

folclorice, nicio teamă față de morții buni, după cum am văzut anterior, ci doar față de malefic 

(implicit, strigoi și alte reprezentări rele). Această viziune asupra morții facilitează o comunicare 

între cele două lumi destul de naturală, adesea mediată de dimensiunea onirică, dar care are un 

impact puternic asupra celor aflați în viață. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI 

 

CIUBOTARIU GABRIELA  

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” 

Vînători-Neamț 

Rezumat. Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile sale 

tradiţii si obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins să descopere în România un loc plin de legende, mituri 

si tradiţii păstrate de-a lungul secolelor. Iată câteva din frumuseţea tradiţiilor românesti ce se ţin la 

sărbatorile calendaristice sau la momentele importante din viaţa românilor care au rolul de-a ne îmbia cu 

farmecul lor.  

Cuvinte-cheie: sărbători, tradiții, obiceiuri, străvechi, popor, simboluri, religie. 

Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât străvechile 

sale tradiţii si obiceiuri. Călătorul vestic va fi surprins să descopere în România un loc plin de 

legende, mituri si tradiţii păstrate de-a lungul secolelor. 

Definită dinăuntrul ei, subiectiv, mitologia este o încercare globală de cunoaştere absolută 

a universului, deci o filosofie incluzând demersul mistic şi o ştiinţă generală excluzând 

experimentul, şi care se constituie în orice cultură primitivă, operând cu mijloace magice şi 

manifestându-se prin adaptarea concretă epică a abstracţiilor şi a fenomenelor superioare la 

situaţia psihosocială dată, ca şi prin explicarea simbolică a acestora.  

Iată câteva din frumuseţea tradiţiilor românesti ce se ţin la sărbatorile calendaristice sau la 

momentele importante din viaţa românilor care au rolul de-a ne îmbia cu farmecul lor.  

Sfântul Andrei 

Noaptea din ajunul Sf. Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreştine, care să 

asigure protecţie oamenilor, animalelor si gospodăriilor. Țăranii români le-au pus sub oblăduirea 

acestui sfânt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de autoritatea și puterea sa. Ajunul Sf. 

Andrei este considerat unul dintre acele momente în care bariera dintre văzut și nevăzut se ridică. 

Clipa cea mai prielnică pentru a obţine informatii cu caracter de prospectare pentru anul care 

vine. De asemenea, „Andreiu' cap de iarnă” cum îi spun bucovinenii, permite interferenţa 

planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile importante din existenţa oamenilor putând fi 

întoarse de la matca lor firească. Se crede că în această noapte „umblă strigoii” să fure „mâna 

vacilor”, „minţile oamenilor” și „rodul livezilor”. Împotriva acestor primejdii, țăranul român 

foloseşte ca principal element apotropaic (de apărare), usturoiul. În egală măsură, casa, grajdul, 

coteţele, uşile și ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, menit să alunge pătrunderea 

duhurilor rele la oameni și animale. 

Sfântul Nicolae 

Decembrie vine apoi cu sărbatoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Câţi 

dintre noi nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moşu' a 

lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, s-a 

împământenit mai mult la oraş. Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş 

Crăciun este cel care pune daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiți. Copiilor din România li se 

poate întâmpla ca Moş Nicolae să aduca și câte o vărguţă (pentru cei obraznici). Rolul de 

ocrotitor al familiei cu care a fost învestit de religia ortodoxă Sfântul Nicolae îi dă dreptul să 

intervină în acest fel în educaţia copiilor. Povestea lui Moş Crăciun începe cu un bătrân numit 

Sfântul Nicolae, episcopul din Myra. Se spune că el posedă puteri magice şi a murit in 340 a. H. 

şi a fost îngropat în Myra.Târziu, în secolul al XI-lea, soldaţii religioşi din Italia au luat 
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rămăşiţele sfântului cu ei înapoi în Italia. Ei au construit o biserică în memoria lui, în ari, un oraş 

port din sudul Italiei. Curând, pelerinii creştini din toată lumea au venit să viziteze Biserica 

Sfântului Nicolae. Ei au luat legenda lui Moş Nicolae în locurile lor natale. Legenda s-a 

răspândit în toată lumea şi a luat caracteristicile fiecărei ţari. 

Colindatul 

Pentru cea mai aşteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 

măsura la tradiţie, ştiind să accepte și obiceiuri mai recente. Obiceiul colindatului a înglobat în el 

nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje și simboluri ale unei străvechi spiritualități 

românești. El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui eveniment creştin care este Naşterea 

Domnului Iisus Hristos. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din ţară, începe 

colindatul. Copiii cu steaua vestesc Naşterea Domnului şi sunt primiți cu bucurie de gazdele care 

îi răsplătesc cu mere, nuci si colaci. 

Anul nou 

Pentru cel mai important moment, trecerea în noul an, pregătirile se reiau. În săptămâna 

dintre Crăciun și Anul Nou, în toate satele cetele de flăcai se prepară pentru „urat”, sistem 

complex de datini și obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului sunt aşteptaţi sa apară „Ursul”, 

„Capra”, „Bunghierii”, „Căiuții”, „Malanca”, „Jienii”, „Mascaţii” etc. Concretizarea 

spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica animalelor, aceste manifestări 

reprezintă o modalitate originală de exprimare a arhaicelor asociaţii rituale dintre animale și 

cultul cvasiuniversal al soarelui. Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este 

justificat de simbolistica zilei de 31 decembrie care în gândirea populară reprezintă data morţii, 

dar și a renaşterii ordinii cosmice. Structura ceremonială a obiceiului este în același timp plină de 

forţă și vitalitate. Muzica și dansul remarcabile prin virtuozitate și dinamism, măştile pline de 

expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. Când se apropie miezul nopţii către noul an, ţăranii 

obişnuiesc să prevadă cum va fi vremea în anul ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe 

care le desprind și le asează în ordine, numindu-le după lunile anului. În fiecare din ele pun 

puțină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile și făcăturile, ei vor verifica cât 

lichid a lăsat sarea topită în fiecare foaie. Aşa vor şti (pentru că în mod misterios cantităţile sunt 

diferite) dacă vor avea secetă sau ploaie și în ce lună anume. 

Mărţişor și Baba Dochia 

Mărţişor este denumirea populară a lunii Martie, luna echinocţiului de primăvară și a 

Anului Nou Agrar, dedicată zeului Mars și planetei Marte. Mărţişorul este, în tradiţia populară, o 

funie formată din zilele săptămânii și lunile anului adunate și răsucite într-un şnur bicolor, 

simbolizând iarna și vara, făcută cadou la 1 Martie. La sfârşitul secolului al XIX-lea, Mărţişorul 

era primit de copii, fete și băieți, fără deosebire, de la părinți în dimineața zilei de 1 martie, 

înainte de răsaritul soarelui. Mărţişorul, de care se agaţă o moneda metalică de argint și, uneori, 

de aur, se purta legat la mână, ulterior prins în piept sau la gât. El era scos, în raport de zona 

etnografică, la o anumită sărbătoare a primăverii (Macinici, Florii, Paşte, Arminden) sau la 

înflorirea unor arbuşti și pomi fructiferi. Se credea că purtătorii Mărţişorului nu vor fi pârliţi de 

soare pe timpul verii, că vor fi sănătoşi și frumoşi ca florile, plăcuți și drăgăstoşi, bogaţi și 

norocoşi, feriţi de boli şi de deochi. Obiceiul Mărţişorului este o secvenţă a unui scenariu ritual 

de înnoire a timpului şi anului, primăvara, la naşterea și moartea simbolică a Dochiei, divinitate 

agrară și maternă care moare și renaşte simbolic la nouă martie, echinocţiul de primăvară în 

Calendarul Iulian (stil vechi). În raport cu scurgerea anuală a timpului, Dochia se numeşte 

Drăgaica sau Sânziana la 24 iunie, Maica Precista la 8 septembrie, Vinerea Mare la 14 
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octombrie, devenind „baba”, după ce a fost, rând pe rând, copilă, tânără, matură. Dochia 

păstreaza, împreună cu metamorfozele ei calendaristice, aminirea Marii Zeiţe, (Terra Mater) și 

este identificată cu Diana și Iuno din Panteonul roman, cu Hera și Artemis din Panteonul 

grecesc. 
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LA LECTURE 

CIUPITU-CĂLUȘARU PETRUȚA-IONELA  

Școala Gimnazială Putineiu 

 

Elle permet d'avoir une pensée plus claire et donc d'être mieux compris, entendu, reconnu 

pour pouvoir prendre sa place d'adulte et de citoyen. La lecture est fondamentale, car elle est la 

compétence de base, le passage obligé pour accéder aux autres apprentissages et avancer dans le 

parcours scolaire  Faire la lecture à un enfant est l’occasion de partager un moment agréable avec 

lui tout en favorisant le développement de son langage et l’acquisition de compétences dont il 

aura besoin plus tard pour apprendre à lire. En effet, lors de la lecture d’une histoire, le tout-petit 

élargit son vocabulaire et il apprend à écouter attentivement ainsi qu’à comprendre ce qui lui est 

lu. 

Du point de vue méthodologique, la lecture contribue à la reconstruction du sens global 

du texte, elle est un phénomène complexe qui ne concerne pas uniquement les méthodes 

d’enseignement, mais également les méthodes d’évaluation. Il serait utile de préciser que 

l’évaluation de la lecture en français porte sur plusieurs cas possibles: si les élèves sont des faux 

débutants, il faudra d’abord savoir ce qu’ils savent, ne pas tout recommencer en faisant croire 

aux élèves que tout ce qu’ils ont appris jusqu’à présent ne leur servira pas (ce serait une attitude 

méprisante envers eux et leur scolarité antérieure), mais également, ne pas supposer acquises des 

compétences qui ne le sont pas (ce serait  placer l’enfant dans une position encore plus 

déstabilisante). De plus, l’évaluation porte toujours sur un code, car à chaque signe écrit 

correspond un son, elle renvoie à la compétence en lecture la plus immédiate, la compréhension 

d’un texte en langue étrangère superposant toujours deux difficultés: l’enfant doit d’abord 

connaître les mots utilisés par le texte (connaître les étiquettes), mais aussi connaître la réalité 

qu’il découvre (les objets du monde auxquels réfèrent ces étiquettes).  

Comme le rapport langue maternelle- langue seconde est toujours difficile à établir, il 

faut prendre en considération que l’enseignement d’une langue étrangère à des élèves roumains 

ne peut pas ignorer les influences de la langue maternelle dans le processus d’acquisition d’une 

langue étrangère. Dans la langue maternelle, l’acquisition du langage se fait parallèlement au 

développement de la pensée de l’enfant et à l’école le développement du langage coïncide avec 

sa formation intellectuelle. Dans ce milieu problématique, le professeur se voit obligé à utiliser 

des méthodes contrastives pour éveiller l’intérêt des élèves. 
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Parmi les méthodes contrastives, qui exigent du professeur une certaine competence 

linguistique et une sérieuse connaissance de la langue maternelle des élèves et de la langue 

enseignée, la lecture, en tant que procédé didactique, joue un rôle essential car elle contribue à 

développer chez les élèves l’esprit d’observation, en leur formant l’habitude d’établir des 

rapports logiques entre les phénomènes étudiés. 

Dans l’apprentissage du FLE, la lecture joue un rôle fabuleux et elle couvre une dizaine 

de compétences : la compétence graphophonétique (pour les enfants qui savent lire dans leur 

langue maternelle, cette compétence est la plus facile à acquérir car il s’agit de transférer en 

langue étrangère une compétence acquise en langue maternelle, cette compétence couvrant le 

domaine de la prononciation des sons les plus simples aux plus complexes), la compétence 

grammaticale (dans ce cas-ci, il s’agit de la connaissance explicite ou implicite des structures de 

la langue, en tant que compétence nécessaire à l’acte de lire, elle concernant laformation des 

mots- pour faire des hypothèses sur la façon don’t on lit un mot et pour le comprendre, le lecteur 

cherche à reconnaître une racine, un préfixe, un suffixe, une terminaison, etc. et la fonction et 

l’ordre des mots pour anticiper les mots qu’on lit- par exemple être capable de distinguer la 

prononciation entre « ent » dans « ils entrent » et « doucement »), la competence idéographique 

(développer une compétence de reconnaissance visuelle qui permette d’augmenter la rapidité de 

lecture indispensable à l’accès au sens, le lecteur lisant tout en photographiant des groupes de 

mots, car il est nécessaire quand on apprend à lire de savoir reconnaître un stock de mots sans 

passer par un fastidieux déchiffrage), la compétence fonctionnelle (il s’agit de la connaissance 

des supports et des types d’écrits ainsi que des stratégies de lecture que le lecteur doit adopter 

pour avoir une lecture efficace. S’il ne perçoit pas les indices textuels pertinents pour mettre en 

œuvre une stratégie de lecture adaptée, le lecteur peut se lancer dans la lecture linéaire d’un 

dictionnaire, qui n’est pas toujours une méthode efficace), la competence culturelle (un obstacle 

à la compréhension d’un texte en langue étrangère est la méconnaissance des mots du texte qui 

obligent à s’arrêter et perdre le fil de la lecture.  

La famille joue aussi un rôle dans le développement des habitudes de lecture en 

réservant, par exemple, des moments de lecture avec les plus jeunes, le plus souvent le soir, au 

coucher. En plus de pouvoir compter sur des contextes familiaux favorables, l’école peut aussi 

offrir des endroits propices à la lecture : des endroits calmes et confortables, des classes équipées 

de bibliothèques où l’élève peut trouver plusieurs types de documents, de l’ordinaire au littéraire, 

du quotidien au roman, en passant par des magazines, des bandes dessinées ou des ouvrages 

spécialisés (les voitures, les animaux, les planètes ou les sciences occultes, par exemple). Il s’agit 

en fait de toucher les passions des élèves. On peut ainsi satisfaire tous les types de lecteurs, des 

plus constants (ceux qui aiment lire) aux plus distants (ceux qui n’aiment pas lire), en passant par 

les lecteurs de passion. 

Pour conclure, je considère, en tant que professeur de français et d’anglais, que le rôle de 

la lecture dans l’apprentissage et l’utilisation du FLE est considérable dès que la lecture apporte 

une innovation dans la langue (pour l’élève et pour le professeur, également), la lecture ayant 

aussi une dimension émotionnelle qui facilite la communication en situation interculturelle et qui 

ouvre la voie vers l’enrichissement du bagage culturel, sémantique, phonologique et grammatical 

de l’élève. Dans la didactique du FLE, la lecture reste, sans doute, une méthode sûre 

d’enseignement du français, langue étrangère, une méthode magnifique qui offre l’opportunité 

d’un début de réflexion metaphonologique et métalinguistique, en situant le professeur face à la 

diversité linguistique. 
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ARBORELE VIEȚII ÎN CULTURA TRADIȚIONALĂ 

ROMÂNEASCĂ ȘI ÎN SCRIERILE SFINȚILOR PĂRINȚI, 

IAGĂR ELENA  

Universitatea din Craiova 

doctorandă 

Rezumat. Arborele vieții, Arbore Cosmic, Arborele lumii, Arborele de lumină, Arbore sacru, Pomul 

Vieții, toate aceste denumiri, cu unele variații, sunt reprezentări ale universului și manifestări materiale 

ale divinității. Prezent în multe religii ale lumii, Pomul Vieții este centrul lumii cunoscute și necunoscute, 

sursă a nemuririi și a regenerării veșnice, iar fructul, odată gustat, este ultimul act al evoluției omenești 

într-o formă spirituală imposibil de imaginat. Prezența acestuia pe pământ, la fel ca Pomul Cunoașterii 

binelui și răului, este felul lui Dumnezeu de a spune că putem accede la el (la pom) atunci când vom fi 

pregătiți.  

Cuvinte-cheie: Pomul Vieții, tradiție, obiceiuri, religie, sat, troiță. 

 

Abstract: The Tree of Life, the Cosmic Tree, the Tree of the World, the Tree of Light, the Sacred Tree, 

all these names, with some variations, are representations of the universe and material manifestations of 

the divinity. Present in many world religions, the Tree of Life is the center of the known and unknown 

world, the source of immortality and eternal regeneration and the fruit, once tasted, is the last act of 

human evolution in an unimaginable spiritual form. Its presence on earth, like the Tree of the Knowledge, 

is God's way of saying us that we can access to it when we are prepared.  

Keywords: Tree of Life, tradition, customs, religion, village, triptych 

 

Înainte de a dezbate acest subiect este imperios necesar de a aborda, din perspectivă 

populară și religioasă, imaginea Arborelui Vieții în satul românesc, precum și felul în care acest 

simbol a influențat modul de gândire rurală și, deopotrivă, ideea de arhitectură și ornamentică a 

troițelor. Tradiția românească a preluat străvechile arhetipuri de arbori divini, venite din 

protoistorie și le-a împletit cu învățăturile din Evanghelii (canonice și necanonice) în care 

Mântuitorul, Iisus Hristos, este Viața însăși, Pomul Vieții și Speranța.  

Prezența troițelor-arbore vorbește despre felul în care comunitățile au înțeles sau, mai 

bine spus, și-au însușit, în timp, alegoria străveche a arborilor divini și modul în care 

creștinismul primelor veacuri a fost perceput de protoromâni. Linia creștină este predominantă, 

sensul străvechi aproape că s-a pierdut, imaginea troiței-arbore fiind în totalitate aceea a unui 

artefact creștin; prea puțini fiind aceia care mai pot da o explicație din afara spațiului biblic.  

Arborele vieții, Arborele Cosmic, Arborele lumii, Arborele de lumină, Arborele sacru, 

Pomul Vieții, toate aceste denumiri, cu unele variații, sunt reprezentări ale universului și 

manifestări materiale ale divinității. Conform scriitorilor bisericești din primele veacuri creștine, 

Dumnezeu și-a trimis unicul Fiu pentru a ne mântui și pentru a ne pregăti de o viață veșnică care 

începea chiar de pe pământ (Tertulian, Despre pocăință; Grigorie de Nyssa, Scrieri Exegetice; 

Iustin Martirul, Dialog cu Tryfon etc.). El este Pomul Vieții căruia oamenii nu au vrut să-I 

culeagă roadele, să-I accepte Evanghelia, adică vestea cea bună.  

https://www.comment-economiser.fr/bienfaits-lecture-quotidienne
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/lecture/eveil-dans-les-milieux-defavorises/trousse-de-a-a-z-on-saide/
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Pentru regele evreu, Solomon, fiul strălucitului David, „Pomul Vieții” este înțelepciunea 

[1] pe care Dumnezeu i-o dăduse, la propria lui dorință, pentru a accede la înțelegerea divinității 

și astfel să „cauți fericirea ta la Domnul” [2]. Atât de înțelept devine încât vestea i se duce în 

toată lumea cunoscută. El ceruse Domnului înțelepciunea, puterea de înțelegere a tuturor 

lucrurilor fără a avea îndrăzneala să-I ceară nemurirea. Solomon știa faptul că paradisul în care 

locuiseră Adam și Eva era pe pământ, iar pomul vieții, dătător de veșnicie, trebuia să fie tot 

acolo.  

Scriptura, spune sfântul Grigorie de Nyssa, ne dă rodul pomului vieții pentru a ne potrivi 

viața după voia lui Dumnezeu. În Israelul biblic, vița de vie devine pom al vieții și capătă valențe 

mesianice, aceasta fiind menționată ca pom sacru în creștinism și iudaism (idee găsită în 

veterotestamentara Carte a lui Isaia) și este identificată cu întreg poporul lui Israel: „O, 

nepricepuților! Comparați-vă cu un pom! Luați ca pildă vița de vie; mai întâi îi cad frunzele cele 

vechi; apoi lăstărește, apoi îi dă frunza, apoi floarea; și după aceea agurida, și în sfârșit strugurele 

copt” [3]. 

Frunzele care cad sunt legea veche, iar floarea și fructul, legea nouă, totul formând 

arborele sfânt al lui Dumnezeu. În pilda lucrătorilor de la vie, acest „pom al vieții este legea lui 

Dumnezeu care a fost dată poporului evreu pentru a se mântui, dar o refuză și va fi, în cele din 

urmă, dată tuturor neamurilor” [4]. Mai mult, „Iisus este Vița cea Adevărată, iar mlădițele care 

cresc sunt cei ce cred în mesajul Fiului Omului, în caz contrar mlădițele se vor usca și vor arde în 

foc” [5]. În cele din urmă, Vița cea Adevărată va fi ruptă, vinul acesteia fiind sângele ce se varsă 

pentru oameni și pentru a lor mântuire. Oamenii, chiar apostolii, nu au înțeles că El nu are 

moarte, nu poate sfârși ca un ram uscat pentru simplul motiv că este însăși viața.  

La bisericile vechi de lemn sau piatră, ușa de la intrarea în pronaos este decorată cu 

arborele vieții – vița de vie, reprezentare a Mântuitorului. Acest decor parafrazează vorbele lui 

Iisus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” [6]. 

Astfel, trecând pragul, Iisus pătrunde în om, iar ființa umană devine purtătoarea de Dumnezeu, 

cu trup pământesc, din care vor răsări mlădițele vieții care îl vor face să trăiască veșnic. În 

Evanghelia lui Nicodim (unde este descrisă coborârea în iad a Mântuitorului) fiul lui Adam, Set, 

le spune patriarhilor și prorocilor, aflați în iad, despre ce-i vorbise Arhanghelul Mihail la porțile 

raiului atunci când îi ceruse lui Dumnezeu mir din pomul milostivirii pentru tatăl lui: „Cel care 

va fi botezat în Iordan va aduce viața în iad… și, când a ieșit din apa Iordanului, atunci cu 

untdelemnul milostivirii Sale i-a uns pe toți cei care au crezut în El. Și va fi untdelemnul acela 

untdelemn al milostivirii în neamul acelora care se vor naște din apă și din Duhul Sfânt, spre 

viața veșnică. Amin” [7].  

Arborele vieții este prezent în Apocalipsă într-o cumplită descriere a sfârșitului de lume: 

„Şi îngerul a aruncat, pe pământ, cuţitaşul lui şi a cules via pământului şi strugurii i-a aruncat în 

teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Şi teascul a fost călcat afară din cetate şi a ieşit sânge 

din teasc, până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii” [8]. 

În tradiția creștină crucea va fi considerată arbore al vieții (aspect prezent în iconografie), 

aceasta sprijină bolta stelară și îl ajută pe credincios să atingă veșnicia. Crucea devine axa lumii, 

punctul de sprijin al cerului și elementul esențial al echilibrului pe pământ. 

Lemnul pe care a fost răstignit Iisus, a fost făcut din copacul ce răsărise pe pământ din 

semințele pomului vieți. Redăm povestea crucii din lucrarea lui N. Cartojan: „În legenda lui 

Adam și Eva se pomenește că în clipele de agonie ale lui Adam, Sit, spre a ușura chinurile tatălui 

său, s-a dus la rai, de unde a primit, printr-un înger, o ramură de măslin. Din această ramură, Sit 
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și Eva fac o cunună pe care o așază pe capul lui Adam. După ce Adam a fost îngropat cu cununa 

pe cap, din cunună a crescut un pom înalt și minunat, care, din tulpină, s-a despărțit în trei crăci 

mari. Acestea s-au împreunat pentru a se despărți și a se împreuna iarăși din nou, și aceasta până 

la șapte rânduri. Din acest pom s-a făcut crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul” [9].  

În tradiția românească, arborele vieții are două reprezentări distincte: una este legată de 

religia creștină și de reprezentările iconografice, iar a doua este grefată pe vechile credințe 

precreștine ale arborilor sacri. Pentru cei plecați în lungul drum către Marele Fârtat, obstacolele 

cele mai grele erau pe ramurile de jos, acolo unde sălășluiau duhurile rele, iar cu cât înaintau spre 

vârf, unde locuiau spiritele bune, calea devenea din ce în ce mai ușoară, pentru ca, în partea de 

sus a coroanei, casa lui Dumnezeu, să nu ajungă decât cei mai curați. Povestea se aseamănă într-

o mare măsură cu credința creștină a vămilor văzduhului în care sufletul luptă să ajungă, de fapt, 

de unde plecase.  

Pentru locuitorii satelor, neștiutori de carte, dar crescuți după reguli stricte de păstrare a 

echilibrului om-natură-divinitate, pomul vieții era o prezență mistică, evident greu de găsit în 

lumea reală, tocmai pentru originea sa celestă.  

Un basm care deslușește de o manieră aparte modul oamenilor de a percepe condiția 

umană este Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Viața veșnică, pe care tânărul prinț o 

alege de la naștere și pe care chiar o primește, se dovedește, în cele din urmă, a nu fi un dar atât 

de frumos cum pare la prima vedere, iar ceea ce ne face umani, inclusiv moartea, este mai de preț 

decât nemurirea. Nu moartea este cea care intervine în viață, ci invers. Povestea culeasă de Petre 

Ispirescu în a doua parte a secolului al XIX-lea se face remarcată nu doar prin caracteristica 

unică a înțelegerii aspirațiilor omenești, dar prefigurează timpurile moderne când oamenii sunt 

sceptici la vechile trăiri, cutume sau datini.  

„Ajunseră în locurile unde era moşia Scorpiei; acolo găsiră oraşe; pădurile se 

schimbaseră în câmpii; întrebă pre unii şi pre alţii despre Scorpie şi locuinţa ei; dar îi răspunseră 

că bunii lor auziseră de la străbunii lor povestindu-se de asemenea fleacuri.  Locuitorii râdeau de 

dânsul, ca de unul ce aiurează sau se visează deştept” [10]. 

Pomul care cântă, poveste culeasă de Elena Niculiță-Voronca, face aceeași trimitere către 

viața veșnică în care fata de împărat trebuie să treacă prin încercări grele să ajungă la tărâmul 

misterios în care se aflau pomul vieții, pasărea fermecată și fântâna cu apă vie [11]. 

În cazul epidemiilor de ciumă sau holeră era obiceiul, în Făgăraș, ca șapte femei cu 

numele de Maria să coasă o cămașă pe care să o umple cu paie și să o spânzure sau să o lege de 

un pom de la marginea localității. Atunci când Ciuma sosea în sat să-și ia tainul de suflete lua 

doar păpușa de paie de lângă pom [12]. Copacul era viu prin prezența sa divină și avea rolul de a 

duce în eroare duhul morții, care considera că deja își făcuse treaba în acel loc.  

Convingerea că plantele erau asemenea oamenilor și puteau auzi sau simți reiese din 

obiceiul Pomul Sterp în care gospodarul amenința cu un topor pomul neroditor care înspăimântat 

că va fi tăiat avea să facă poame. În Oltenia și în Bucovina, boala era transmisă copacilor prin 

legarea pe ramuri a unor veșminte ale omului bolnav sau prin introducerea de resturi de păr și 

unghii în găuri făcute în trunchi cu sfredelul, care apoi se astupau. De asemenea, se îngropau la 

rădăcina unui brad sau erau puse într-un furnicar pentru ca să fie duse sub pământ odată cu 

boala.  

O altă modalitate de vindecare era aceea de trecere a trupului celui bolnav printr-un 

copac despicat, obiceiul simbolizând renașterea bolnavului prin întoarcerea lui în preexistență și 

revenirea, asemenea nou-născuților, curați și fără de păcat, bolile fiind pedeapsa pentru păcatele 
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săvârșite. Obiceiul, întâlnit în special în satele Olteniei, se repetă de o manieră similară în cele 

din Bacău, unde copilul bolnav era trecut printr-o gaură în gard prin care se strecurau câinii [13]. 

Despre acest lucru, în care cămașa umplută cu paie era arsă, vorbește Anton Maria del Chiaro 

(1669-1727) în Descrierea Țării Românești: „Atunci când pătrunde în Țara Românească o boală 

molipsitoare, se adună un anumit număr de femei și acestea în timp de douăzeci și patru de ore 

torc, țes și cos o cămașe de cânepă și apoi o ard în mijlocul unei curți și cred că în felul acesta 

odată cu cămașa a fost nimicită și ciuma” [14].  

În timpul epidemiei de ciumă din Transilvania, izbucnită din anul 1755, medicul 

epidemiolog Adam Chenot (1721-1789) face o descriere succintă a modului în care românii din 

Ardeal înțelegeau să se ferească de boli: „…Când îi atacă sau îi copleșește boala, nu se lasă 

răpuși ca sașii, nici nu se sperie ca ei. Și pricinile bolilor ce le îndură ei le atribuie după credința 

lor religioasă păcatelor săvârșite. Astfel, în comparație cu sașii, sunt mai potriviți pentru 

vindecare, încât medicul poate aștepta și obține de la ei un rezultat mai bun dacă nu ar fi stăpâniți 

de prejudecăți de neînvins față de medici, la care nu recurg niciodată sau numai atunci când totul 

s-a sfârșit… O, cât necaz am avut cu bolnavii aceștia! Pe unii trebuia să-i liniștim cu momeli, să-

i înduplecăm cu rugăminți, iar pe alții cu amenințări, pe cei triști să-i mângâiem, să-i îmbărbătăm 

pe cei fricoși, pe cei încăpățânați să-i speriem și să câștigăm încrederea lor în toate chipurile ca 

să ia doftoriile pe care le dădeam gratuit…” [15]. 

Cele două menționări ale călătorilor străini surprind, de o manieră plastică, modul 

țăranului român de a percepe realitățile vieții și raportarea sa la credințele vechi transmise din 

generație în generație. Boala era consecința faptelor rele pe care le săvârșiseră, iar vindecarea nu 

putea veni decât de la cel ce o trimisese, căci lucrurile rele sau bune se întâmplau dacă respectai 

un ritual pe placul divinității supreme sau, în cazul prezentat mai sus, putea păcăli duhurile rele.  
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SPAȚIUL ȘI TIMPUL – ELEMENTE FUNDAMENTALE  

ALE FOLCLORULUI 

 

IGNAT MARIANA RAMONA  

Școala Gimnazială Carpen, Localitatea Carpen,  

Județul Dolj, România 

 

Satul românesc a fost un mediu generos de date ce reprezintă o deosebită importanță 

științifică și națională. Gândirea unui om are și ea o istorie, fiindcă poate îmbrăca mai multe 

forme, care reprezintă etape în dezvoltarea sa până la mentalitatea întâlnită în zilele noastre. 

Modul de a gândi și de a experimenta spațiul are o deosebită influență asupra culturii populare, 

acest liant fiind temă de cercetare pentru mai mulți scriitori. Problema spațiului nu poate fi 

detașată de celălalt element apropiat, timpul. Aceste două elemente fundamentale – spațiul și 

timpul – reprezintă date constitutive și determinante, structuri și forțe, ce au întreținut diverse 

forme și dezvoltări ale culturii unui popor. 

În satul românesc tradițional, timpul apare în două moduri:  

1. timpul ca fenomen pozitiv, fenomen legat de știința populară; 

2. timpul ca fenomen calitativ psihologic, fenomen legat de credințe și obiceiuri. 

În conștiința populară, în conștiința țăranului român spațiul reprezenta atât un fenomen de 

mentalitate, cât și manifestările concrete care exprimau o concepție despre spațiu, și anume, 

datinile și obiceiurile, activitățile spontane sau organizate. 

Țăranul român nu putea fi îndepărtat de natură, se afla într-o armonie perfectă cu ea, 

aceasta reprezentând pentru el nu doar un cadru exterior, ci o sursă de energie, elementul vital 

care-i transmitea hrana spirituală necesară supraviețuirii; natura în modurile ei sezoniere, viața 

omului în etapele ce le parcurge de la naștere până la moarte, toate sunt amintite cu mult patos în 

creațiile populare de-a lungul timpului. 

În continuare, detaliem cele două elemente determinante în dezvoltarea culturii populure 

românești: spațiul și timpul. 

Spațiul și legătura sa cu folclorul 

Spațiul, în vremuri îndepărtate, reprezenta o problemă de mentalitate, o problemă de 

știință morală a satului, a țăranului simplu. Problema spațiului a fost studiată de mulți etnologi și 

filosofi ai culturii de-a lungul vremii. În școala sociologică franceză, problema spațiului apare în 

studiile asupra societăților ,,primitive”. Amintim pe cei doi scriitori francezi, Emil Durkheim cu 

lucrarea Les formes elementaires de la vie religieuse (1925)] și pe Levy Bruhl cu lucrarea Les 

fonctions mentales chez les primitifs (1922) care dedică o seamă de pagini problemei spațiului în 

gândirea primitivă.  

1 

În ambele cazuri se susține ideea unui spațiu deosebit de al unor societăți evoluate 

(civilizate) dezvoltate mult mai târziu.  
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O contribuție deosebită a avut-o și Mircea Eliade, care, în lucrarea Le sacre et le profane 

(1965), dedică un capitol spațiului privit din punctul de vedere al istoriei religiilor. 

La noi, această controversă a spațiului este tratată în detaliu de Lucian Blaga în lucrarea 

sa Trilogia culturii (1944), unde expune o teză asemănătoare celei susținute de Frobenius și 

Spengler, care au încercat să dovedească faptul că spațiul nu este ,,o constantă a intuiției umane” 

precum apere în apriorismul kantian, ci este un sentiment care generează cultură. Plecând de la 

ideea că ,,inconștientul posedă orizonturi proprii”, Lucian Blaga susține că ,,la baza așa 

numitului sentiment specific al unei culturi stă un orizont sau o perspectivă pe care și-o creează 

inconștientul uman ca un prim cadru necesar existenței sale”. Astfel, L. Blaga ajunge să afirme 

că ,,cultura românească populară posedă și ea o viziune spațială specifică, care ia forma 

determinată a *infinitului ondulat*”, numind acest cadru inconștient al vieții noastre ,,spațiul 

mioritic”. 

Cercetarea spațiului de către specialiști s-a dovedit utilă pentru cunoașterea mentalității 

generale a satului tradițional, dar, totodată, a deschis și calea spre înțelegerea multor fenomene, 

manifestări de cultură materială și spirituală. Pentru înțelegerea unui mod de a gândi lumea, 

spațiul reprezintă un fenomen de cea mai mare însemnătate. Din punct de vedere existențial el 

este un cadru elementar al naturii, iar din punct de vedere al cunoașterii, spațiul înseamnă o 

formă a unui mod de a concepe lumea și a o reprezenta. Faptul că spațiul apare ca un element 

principal se regăsește în geneză, din credința că acesta exista de când a apărut lumea, din cele 

mai vechi timpuri, din momentul în care lumea și toate lucrurile au fost create. 

Am amintit mai sus că spațiul reprezintă o constantă în modul de a gândi lumea, pe care 

țăranul român din satul tradițional o relatează după nevoile spiritului său și orientării spre care se 

îndreaptă. În gândirea populară, spațiul aparține existenței și fără el lumea ar fi fost inexistentă, 

el apare ca un fenomen complex, unde realul și posibilul se îmbină și cauzele finale acționează. 

Spațiul, putem concluziona că, participă la alcătuirea lumii ca existență (geneză) și se manifestă 

odată cu ea, țăranul român făcând legătura între fenomene și încercând să găsească forme de 

explicație a acestora, prestabilind o ordine a tuturor lucrurilor și inducând o stabilitate a lor. 

Aceste constatări reieșind din apropierea individului de realitatea lucrurilor elementare care-l 

înconjurau. 

Spațiul, pentru omul de la țară, avea reprezentări multiple: loc, lume, cosmos, ordine, 

natură, casă, curte, vecini, locuri cu întâmplări deosebite și greu de explicat. Toate aceste 

elemente au avut o deosebită importanță în desfășurarea traiului oamenilor de la sate. 

2 

Locul avea o mare însemnătate. Acesta putea fi bun și sfânt (bisericile, grădinile și 

mormântul), dar și rău care, în credința populară, domină locul bun; aici, se petrec tot felul de 

întâmplări nefirești care tulbură tihna și liniștea sătenilor. Consecințele nefaste ale acestui loc 

rău, sunt multe și variate: dureri de cap, de corp, apariția muțeniei și a paraliziei, moartea. 

Influența acestui loc nu se limita la întâmplările ce aveau legătură cu oamenii, ea trecea dincolo, 

afectând până și regnul animal, vegetal.  

Cele mai neobișnuite întâmplări petrecute sub influența unui loc rău, rămân cele care au 

legătură cu ielele, cu jocul acestora. Ielele, măiestrelele, zânele, ale frumoase, ale sfinte sau 

puternicele, toate acestea, reprezintă denumiri date aceleiași ființe fantastice. Ființele acestea 

cărora le sunt atribuite puteri supranaturale, fantastice, miraculoase, magice reprezintă un pericol 

extrem pentru oameni, concepție care, încă, rezistă și este foarte răspândită  în gândirea 

oamenilor de la sate.  
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În acest sens, sunt concludente cercetările făcute de Ernest Bernea prin satele românești, 

în lucrarea sa Cadre ale gândirii populare românești, lucrare apărută în anul 1985, la editura 

,,Cartea românească'':  

„Loc rău e stai undeva și nu-ți priește; mergi la drum și calci în necaz. Ăsta e loc rău, da' 

cine-l știe până nu pățește?''; 

„Vine cineva de-l doare un picior și doar nu l-a scrîntit; să zice că a călcat în loc rău'';  

„Dacă ciobanul merge cu oile și oile pierd laptele – la unele le cade și țâțele – zice că 

atunci a dat cu ele într-un loc rău și, știi, atunci le ferește; numa mînzările le ferește, că ele au 

lapte.'' 

„Ale sfinte au fost fete pe pământ. Au masa lor sub un pom, d-aia pe sub pom nu ne dăm 

niciodată. După miezu nopții, ale sfînte ies și trec prin văzduh, cîntînd ca din cimpoi. Se opresc 

mai ales sub strășiniși în pomi, unde au masa lor.  

Dacă prinde pe cineva îl plesnește. De aia nu să iese noaptea din casă și mai ales nu se 

stă sub pomi și sub strășini. Celor loviți de ale sfînte doctoru nu are ce le face. Atunci se 

descîntă și se roagă, dacă ești bolnav din cauza lor, da' niciodată nu te vindeci de tot''. 

„De calci în locu unde au jucat ielele, nu-i bine; îți scrîntești un picior sau te lovește așa 

o boală de rămîi strîmb toată viața''. 

,,Să-ntîmplă că pleacă omu la drum, pleacă sănătos, și cine știe cum ajunge; vine necazul 

de nu știe nime. Vezi cum a fost cu Ghiță a Dimoaicei, de-o plecat la coasă  bun sănătos, o venit 

un nor și l-o trăsnit, de-o rămas pe loc. Sărmanu, ce om! Da' avea și copii. La locu ăla o pus un 

semn de-l ferește oamenii; e loc rău, că s-o-ntîmplat cu trăsnetu''. 

3  

În mentalitatea rurală observăm că spațiul și omul sunt într-o uniune perfectă, există un 

contact intens, ceea ce conduce către o legătură indestructibilă, o legătură de rudenie, de sânge.  

Țăranul român nu s-a lăsat intimidat de actele, întâmplările, nenorocirile ce s-au petrecut 

în jurul unui anumit loc rău, el a încercat să găsească o rezolvare a tuturor acestor evenimente; 

au apărut astfel o serie de acte magice cu ajutorul cărora oamenii credeau că vor învinge, că vor 

îndepărta fenomenele stranii care le perturbau liniștea de zi cu zi. Spre exemplificare amintim 

versurile pe care sătenii le rosteau în momentul în care erau surprinși de volbură sau vârtej, ale 

cărei urmări erau dăunătoare sănătății. În imaginația populară aceasta avea dimensiuni uriașe, în 

mișcarea ei cerul se unea cu pământul. 

,,De mergi pă drum și te prinde volbura, te oprești și zici:  

Volbură frumoasă,/ Du-te sănătoasă. 

Și atunci să duce și scapi. O fi duh rău, eu așa cred''. 

,,Să-ntîmplă uneori așa, cînd mergi pă drum, să vină volbura, adică atunci cînd să face 

vîntu roată.  Cînd te-o atins volbura , să zici: 

Volbură frumoasă 

Du-te sănătoasă. 

Sănătos ne-ați găsit, 

Sănătos ne-ați lăsat! 

Și scuipi de mai multe ori după ea; altfel, te pocește, de poți trage necazu toată viața. ... volbura 

vine așa ca un vînt rău; să zice că-i tot din iele''. 

Timpul – element fundamental 

Țăranul român, omul satului arhaic, a cunoscut o dimensiune a lumii și a vieții diferită de 

cea actuală, a trăit din plin, cunoscând timpul trăit, adică timpul calitativ. El consideră că toate 
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lucrurile au timpul lor și că ordonarea în timp a activităților omului este o necesitate. Nimic nu se 

face la întâmplare, nu există nimic fără un punct de sprijin și de reper în mărimea și în calitatea 

timpului.  

Omul din trecut știe că timpul este trecător, dar printr-o orientare a spiritului reușește să 

învingă clipa trecătoare și efemeră, adică reușește să învingă timpul, cel care este strâns legat de 

lumea noastră și se manifestă în interiorul ei, își face simțită prezența de-a lungul vieții omului, 

în toate etapele componente. 

Toate acțiunile desfășurate de individ au o multitudine de determinante între care timpul 

este deosebit de important.  

4 

Viața spirituală a satului, a țăranului, era dominată de manifestări religioase și magice, 

toate aflându-se sub influența timpului, fără de care nu ar fi avut niciun sens. Un act ritual trebuia 

să respecte anumite condiții pentru a putea fi săvârșit și aici amintim de cele două fenomene 

importante în viața satului – spațiul și timpul. Uneori, timpul nu mai reprezintă o condiție pentru 

îndeplinirea actelor comemorative, a unor obiceiuri calendaristice, ci este însuși obiectul acestor 

ritualuri.  

Spre exemplificare, amintim ritualul înmormântării: îngroparea după a treia zi, 

priveghiul, paza gropii. În Valea Jiului, în depresiunea subcarpatică a Olteniei există un cântec 

ritual, un cântec al zorilor. Acest cântec se intonează în fiecare dimineață înainte de răsăritul 

soarelui tot timpul cît stă mortul în casă: 

„Zorilor, zorilor, 

Zorilor, surorilor, 

Voi să nu grăbiți, 

Să ne năvăliți.” 

Versurile se cântă de mai multe femei, toate stând cu fața spre răsărit, în fiecare 

dimineață, zorile fiind invocate să întârzie până ce toate vor fi gata pentru călătoria mortului. 

Zorile, simbolul nașterii unei alte zile, au caracteristici particulare, caracteristici, care au o 

importanță deosebită în viața omului. În satul arhaic tot ce înseamnă vrăji, farmece, descântece, 

făcut și desfăcut, sunt strâns legate de timp, considerat în aceste împrejurări fenomen cu puteri și 

însușiri proprii. Pentru a putea fi eficace aceste vrăji și descântece trebuie efectuate într-un 

anume timp, să respecte anumite reguli ale timpului deoarece fără toate acestea nu s-ar putea 

îndeplini. 

Toate unitățile de timp (zorile, amiaza și asfințitul) sunt factori esențiali pentru săvârșirea 

unui ritual, a unei vrăji sau descântec. Expesiile, miezul nopții, înainte de cântători, spre ziuă, în 

puterea nopții, reprezintă timpul necurat, timpul rău, momentele în care se înfăptuiesc acte de 

magie distructivă pentru om. Aceste momente ale timpului sunt reprezentative deoarece se spune 

că în aceste momente puterile vrăjitorilor sunt mai mari, atunci umblă strgoii, stafiile de tot soiul, 

umblă urâtul și pricolicii. 

În acest sens, relatăm povestea unei vrăjitoare din Țara Oltului, care se ducea „în puterea 

nopții” în cimitir și îl înconjura de trei ori, purtând părul despletit. Toate aceste practici aveau 

menirea de a-i conferi mai multă putere în săvârșirea vrăjilor. 

În alte cântări sunt invocate corpurile cerești, mai precis Luna, cu toate fazele ei: lună 

plină, lună nouă, lună mâncată.  

5 
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Pentru însănătoșirea unei persoane bolnave, aceasta trebuia să privească către luna nouă 

și să rostească următoarele versuri: ,,Luna nouă e sus/ Boala după mine s-o dus”. 

Timpul era decisiv și indispensabil în satul arhaic, nu doar în realizarea acestor acte 

magice, ci și atunci cînd se construia o casă, se lucra un ogor, se cosea un cojoc, ceea ce a codus 

la realizarea calendarului, după cum consideră unii sociologi și etnologi. Calendarul nu era 

altceva decât o organizare mai eficientă a timpului, un mod de trai al țăranului din satul arhaic. 

În concepția populară timpul are caracteristici specifice ca tot ce este viu și organic,ele 

sunt diferențiate de la un moment la altul, de la o unitate de timp la alta.  

O altă însușire a timpului este aceea că este ireversibil. În trecerea lui prin viața omului 

nu poate suporta transformări sau inversări de date. 

Scriitorul Mircea Eliade, în lucrarea sa Le sacre et le profane (1965), afirmă că ,,timpul 

sacru este prin însăși natura sa reversibil în sensul că el este propriu-zis, un timp mitic 

primordial făcut prezent”. 

În concluzie, putem afirma că, timpul, în mentalitatea populară de demult, era un timp 

viu, colorat, era plin de sens. 
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IMAGINEA ORAȘULUI CAHUL ÎN ÎNSEMNĂRILE DE CĂLĂTORIE 
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Abstract: Imagology, being a new discipline in the humanities, provides us with a methodological 

grid to analyze the image of Cahul in foreign travel journals. Using historical sources, the given 

territory also had other names, such as: Scheea and Frumoasa. In this article we intend to present a 

first image of the city directly represented by the name of Scheea village from Ținutul Cărligătura. 

Positive images are reviewed, such as: safe place, without dangers, „fair on the Siret river”, „village 

with three churches”, but also negative ones: poor, deserted, sparsely populated, with barren lands, 

etc. The accumulated set of images about this territory contributes to the imagological patrimony of 

the moldavian and of Moldova in general. 

Keywords: Imagotype, imagotypic text, alien, Scheea, Ținutul Cărligătura 

 

Rezumat: Imagologia, fiind o disciplină nouă în cadrul științelor umaniste, ne oferă o grilă 

metodologică pentru a analiza imaginea orașului Cahul în jurnalele de călătorie străine. Făcând apel 

la izvoarele istorice, teritoriul dat a mai avut și alte denumiri, cum ar fi: Scheea și Frumoasa. În acest 

articol intenționăm să prezentăm o primă imagine a orașului reprezentat nemijlocit prin denumirea 

satului Scheea din Ținutul Cărligătura. Pe alocuri se trec în revistă imagini pozitive, cum ar fi: loc 

sigur, fără primejdii, „târg pe râul Siret”, „sat cu trei biserici”, dar și negative: sărac, pustiu, puțin 
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populat, cu pământuri neroditoare etc. Instrumentarul de imagini acumulat despre acest teritoriu 

contribuie la patrimoniul imagologic al moldoveanului și al Moldovei în general.   

Cuvinte-cheie: Imagotip, text imagotipic, străinul, Scheea, Ținutul Cărligătura 

 

Călătoria a fost practicată încă din cele mai vechi timpuri și era efectuată în diferite 

scopuri. În dependență de premisele istorice, scopurile și interesele călătorilor variau de la o 

epocă la alta. Datorită faptului că în lume au existat multe locuri, popoare „străine”, care au 

trezit interesul pentru vizitare și descoperire, astăzi găsim un șir de surse care pot servi în 

calitate de mărturii ale timpului, dar care scot în evidență un șir de imagotipuri (imagini, 

stereotipuri, clișee, prejudecăți) despre oameni și locuri străine. 

Substanța și calitatea acestor texte imagotipice depind în mare parte de împrejurarea în 

care se află călătorul/ autorul. „Faptul că străinul place sau nu observatorului sub raportul 

particularităților sale fizice, dacă el îl atrage ori nu pe călător constituie în multe cazuri, dacă 

nu în toate, o decizie prealabilă mai mult sau mai puțin conștientă, instinctivă, pentru 

întreaga atitudine față de cel dintâi” [1, p. 90]. Observatorii vor să vadă la străin ceea ce-i 

diferit de el, de poporul lui, iar unele lucruri ce-i par familiare le trece cu vederea. Pe 

deasupra, textele imagotipice (însemnările, notele și jurnalele de călătorie, rapoarte, scrisori 

etc.) sunt influențate de faptul dacă experiențele călătorilor / autori sunt directe sau indirecte, 

vin după contactul îndelungat al acestuia cu poporul străin sau doar prezintă informații aflate 

mai mult din auzite.  

Pământul dintre Prut și Nistru nu a fost o atracție turistică, însă, pe acest teritoriu încep 

să-și facă apariția primii călători străini încă din anul 1359, anul când se consideră că a 

apărut Moldova, conform surselor din Cronicile slavo-române din secolele V-XI. La început 

veneau diferiți cărturari, ierodiaconi, episcopi, negustori de diferite naționalități, cum ar fi: 

greci, ruși, polonezi etc., unii propagau / răspândeau catolicismul pe toate căile posibile, alții 

se ocupau cu negoțul, o parte din ei erau doar în trecere pe această bucățică de pământ. Prin 

urmare, unii au lăsat mai multe mărturii, alții doar niște date vagi despre aceste locuri despre 

care vom vorbi în continuare. De aceea, prin grila metodologică a imagologiei intenționăm 

să analizăm aceste mărturii lăsate de călători/ vizitatori străini și să prezentăm în baza lor o 

primă imagine a locului/ teritoriului unde se află astăzi orașul Cahul. 

Sudul Basarabiei reprezenta în însemnările călătorilor un ținut mai puțin important, 

intrând drept Ținutul Cărligătura, care avea doar câteva orașe, sate de o importanță poate 

mai mare, decât regiunea unde se află astăzi orașul Cahul. Acest ținut, care făcea parte din 

Țara de Jos, avea centrul administrativ la Târgu Frumos, așezare denumirea căreia își 

găsește reflectare în majoritatea textelor imagotipice ale călătorilor care au vizitat partea de 

sud a țării. Târgu Frumos denumit și „Târgul Frumos al Cârligăturii”, un „târgușor destul de 

frumos” (după cum îl descria Dimitrie Cantemir) în care se afla un palat domnesc din piatră. 

Localitatea era plasată la punctul de întâlnire a cinci ținuturi, în drumul poștelor domnești și 

pe traseul mai multor drumuri comerciale, de aceea el este menționat și descris de mai mulți 

călători străini. Instituit/ creat la începutul secolului al XV-lea, Ținutul Cârligătura, a fost 

desființat în urma reformei administrative a Principatului Moldova, teritoriul său fiind 

împărțit între ținuturile alăturate, Iașilor și Romanului, prin anul 1834 [2].  

Din considerentul că acest ținut era acoperit în mare parte cu păduri seculare, se spune 

că era „fabulos” și reprezenta o „perlă a coroanei” [2]. Însă călătorii nu par prea 

entuziasmați de frumusețea naturii din jur. Unii doar menționează denumirea ținutului, alții 

trec câteva date vagi despre acesta. De exemplu, Din scrisorile lui Coloman Mikes, trimisul 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%9Ainutul_Ia%C8%99ilor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Ainutul_Romanului
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lui Gheorghe Rakoczy al II-lea la Gheorghe Ștefan, Domnul Moldovei, către Principele 

Transilvaniei, Iași, la 1 iunie 1655, apare doar denumirea de Ținutul Cărligătura. Aflându-se 

într-o perioadă când se duceau lupte continue, Coloman Mikes precizează doar că o parte 

din oștile sale sunt și din ținutul respectiv, fără să specifice careva informații, care ni-ar 

putea ajuta să cream acest patrimoniu al imaginilor despre celălalt. Coloman Mikes spune: 

„aici, împreună cu voievodul nu sunt până acum alte oști decât lefegii și oștile din ocolul 

Ștefănești al ținutului Iași și cele din ținutul Cărligătura, cam vreo 3000 de oameni” [3, p. 

519].  

Din relatările lui Ioan Grinski (1677-1678), aflăm că teritoriul Moldovei (mai ales cel 

de sud) se afla într-o sărăcie fără margini. Solia acestuia, trimisă de poloni la Poartă pentru 

ratificarea păcii de la Zuravna din 16 octombrie 1676, a intrat și-n Moldova. Solia se 

compunea din 400 de persoane (în cartea lui Dimitrie Cantemir Istoria Imperiului Otoman 

apare cifra de 700) și 650 de cai. Fiind o solie atât de mare, iar țara foarte săracă nu au putut-

o aproviziona la primul popas, din considerentul că Moldova la etapa dată era încă călcată în 

picioare de la ocuparea Cameniței de către turci (1672). Se spunea că boierii moldoveni, 

care aduceau provizii pentru solie, erau bătuți de aga ienicierilor Ibraim Zagargi pașa, 

datorită faptului că proviziile lor nu ajungeau pentru întreaga solie, unde mai pui că numărul 

era mai mare, că s-au mai adăugat câțiva care trebuiau să însoțească această solie pe 

teritoriul Moldovei. 

În 1739 vine pe teritoriul basarabian un negustor rus, puțin cult, care descrie ceea ce 

era important pentru el și anume viața economică a târgurilor moldovenești. Acesta prin 

lucrarea Date autentice despre Principatul Moldovei, situația lui internă, despre produsele 

și fertilitatea lui, despre județe și altele, propune o imagine a mai multor localități/orașe/ 

județe și despre ceea ce este specific lor. Despre ținutul care ne interesează pe noi, 

menționează: „17. Cărligătura, are un singur târg: Târgul Frumos” [4, p. 105]. Prin urmare, 

Cărligătura reprezintă un ținut (județ cum îl menționează negustorul rus) și apare și în alte 

scrieri apărute în Rusia în perioada anului 1770. În Traducere dintr-o scriere geografică, 

tipărită în Rosiea la anul 1770 despre Moldova, este menționat și Ținutul Cărligăturei: 

„întru care este un oraș mic anume Târgul Frumos, ce hotărește cu ținutul Iașilor, despre 

mează noapte” [4, p. 110].  

Baltazar Hacquet (? - 1815), medic și naturalist de origine bretonă, întreprinde două 

călătorii în țările române (prima în iulie 1788), iar în cea de a doua (1789), care trece 

nemijlocit și prin ținuturile Moldovei de Sud, mai ales pe la Roman și Târgu Frumos, trecute 

cu brio în notele sale de călătorie. Din redarea călătoriei sale, observăm că nu menționează 

decât Ținutul Cârligătura și orașul cel mai vestit de aici, Târgu Frumos, localitate vecină cu 

cea a Cahulului de astăzi. Baltazar Hacquet face o diferență mare dintre partea de sus a 

Moldovei, care este mai populată, având un aspect plăcut și sănătos, cu cea de jos care este 

mai sărăcăcioasă și are un pământ nu prea bun pentru recoltă: „la trecerea Siretului, nu 

departe de Târgu Frumos, am părăsit teritoriul Moldovei de Sus intrând în acel al Moldovei 

de Jos. Toată Moldova de Sus: acea fâșie, care este dincolo de râul Siret, este partea cea mai 

plăcută, mai bună, mai sănătoasă și mai bine populată a întregii țări… Târgu Frumos este 

alcătuit din două sute de barăci nenorocite de lemn adunate împreună. Câțiva greci scot cât 

pot mai mult dintr-un biet negoț al lor. Am ajuns în Ținutul Cârligătura al cărui pământ nu 

este din cele mai bune din Moldova, din cauza multelor mlaștini ce se întind până peste Iași” 

[5, p. 51 (842)]. 
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Despre Ținutul Cârligătura menționează și vestitul medic Andreas Wolf (1741-1812), 

care în luna decembrie 1788, efectuează o călătorie în Moldova, pentru a o trata pe fiica 

domnitorului Constantin Moruzi, Sultana. Acesta este invitat de mai multe ori pentru a trata 

și alte oficialități de stat/ persoane importante, cum ar fi baronul von Brukenthal, episcopul 

Inochentie a Hușilor sau mitropolitul Leon Gheuca. Wolf vorbește, în „Contribuții la o 

descriere statistico-istorică a Principatului Moldovei” (1805), despre faptul că în acest ținut 

au fost încartiruiți rușii, sub comanda contelui Rumianțev, precum în cel al Romanului, 

austriecii, sub comanda prințului Coburg. De asemenea, călătorul mai trece în revistă și 

despre faptul că în acest teritoriu: „familii întregi apucă toiagul pribegiei, își întorc fața de la 

patria lor și pribegesc în speranța unei soarte mai bune în țările vecine, mai ales în țara 

tătarilor care nu e prea de parte, […] Și lucrul acesta se face atât de fățiș, încât familiile 

hotărâte să emigreze o spun pe față: «Vrem mai bine să servim tătarilor, sau chiar turcilor 

decât unuia din robii lor creștini» [5, p. 465 (1256)]. 

Liprnadi, fiul directorului general al fabricilor, originar din Piemont, care era „unul din 

agenții cei mai fini ai Rusiei” [6, p. 241], înfăptuiește o călătorie în Moldova în 1827. Pe 

lângă informația pe care o trimite rușilor referitor la trupele turcești din teritoriu, se mai 

scurgea și unele aspecte în ceea ce privește viața social-politică a statului. Liprnadi trece în 

revistă toate cele 16 ținuturi ale Principatului Moldovei, situându-l în partea centrală pe 

ținutul Cârligătura. Acesta se expune la general despre principat că nu prea are bani, dar și 

faptul că în anul acela nici recolta n-a fost tocmai așa de bogată, mai ales în partea de sud a 

țării. Însă acestuia pare să-i placă faptul că aici poți circula liber, fără probleme, prin toată 

țara, acest loc fiind unul sigur pentru străinii veniți de departe: „12. Dacă aș avea pașaport, 

aș putea sub pretextul unei viligiaturi, să ajung foarte ușor în Moldova sau chiar în Valahia. 

După starea de lucruri de acolo, eu nu cred în vreun pericol, mai ales că o parte din 

funcționarii basarabeni își petrec acolo vacanța. Acest mijloc mi-ar permite să am informații 

precise și amănunțite” [7, p. 261]. 

După cum vedem că unii călători trec în revistă pe alocuri doar denumirea de ținut, 

alții vorbesc și despre Scheia (în unele surse Scheea sau Schkeva), care a fost întemeiat în 

1502, așezare situată în Ținutul Cărligătura și care se consideră că este locul unde astăzi este 

amplasat orașul Cahul. După cum vom observa din însemnările călătorilor străini, acest loc, 

de asemenea, nu se bucură de o imagine prea strălucită. Se consideră că denumirea de 

Scheia a fost propusă pentru noțiunea de „bulgar” și practic era un loc sărăcăcios din cale 

afară.  

Ioan Belsius, un agent imperial ungar, a venit în Moldova, în perioada aprilie – 21 

iulie 1562, pentru a transmite informații/ rapoarte curții de la Praga. Belsius scrie într-o 

scrisoare/ raport lui Ferdinant I despre aceste locuri, însă nimic mai mult din care am putea 

observa o imagine pozitivă sau negativă din partea călătorului străin. Acest raport reprezintă 

niște note zilnice ale autorului, expunând itinerariul Despotului și întâlnirea cu un trimis al 

turcilor. Belsius menționează faptul că a trecut doar prin acest loc, dându-i calificativul de 

târg: „în ziua de 10 aprilie a plecat Despot din Hîrlău la Târgul Frumos (Zeplak) (la două 

mile depărtare) unde a sosit trimisul turcului, apoi la Scheia (Schkeva), târg la râul Siret” [7, 

p. 139].  

De asemenea despre aceste locuri aflăm și din Relațiune asupra Moldovei făcută de 

Părintele Paolo Bonici, Franciscan, care a locuit acolo mai bine de 9 ani, înregistrată în 

1632. Părintele trece în revistă faptul că acest loc este de o mărire identică cu localitatea din 
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apropiere, care se bucura la acele timpuri de o imagine mai bună decât Scheia, precum că 

era un oraș care avea în jur de o sută de case. Acesta menționează: „de la Iași, pentru a 

merge la Roman, trebuie de la jumătatea drumului spre Cotnar, adică de la Podul de Piatră al 

Iloaei să cotești spre Târgul Frumos. De la Iași până la Târgul Frumos sunt 25 de mile și 

acest oraș poate avea cam 100 case. De la Târgul Frumos se trece prin Scheia, care este cam 

de aceeași mărime. De la Scheia se trece prin sate de unguri și după aceea se ajunge la 

Roman; în totul trebuie să fie de la Târgul Frumos 15 mile” [3, p. 22]. 

Din scrisorile lui Coloman Mikes, din 1 iunie 1655, mai aflăm că pe acest teritoriu în 

acea perioadă era un timp nefavorabil care să le permită trupelor să se deplaseze dintr-un loc 

în altul. Acesta menționează în raport și faptul că trupele au trecut în data de 9 iunie și prin 

satul Scheia, numai că la el apare denumirea Schei. Coloman Mikes scrie într-o scrisoare 

către domnitor: „din cauza timpului neprielnic și a ploilor, neputând să ajungem aici mai 

înainte, am fost azi la voievod și acesta înțelegând voința Măriei Tale, promite că va 

purcede, fără nici o abatere, potrivit poruncilor ce mi le-a dat Măria Ta: își va orândui în așa 

fel drumul, ca la 8 iunie neapărat că fim cu toate oștile lui la Focșani. […] Pornim de aici, 

din mila lui Dumnezeu, la 7 ale lunii și voievodul a hotărât să-și continue drumul astfel: de 

aici la 7 iunie la Podul Iloaiei, la 8 la Târgul Frumos, la 9 – la Schei, la 10 – la Roman, la 12 

– la Bacău, la 13 – la Răcăciuni, și de acolo are de gând să plece acolo unde o să fie ridicată 

o mănăstire” [3, p. 516]. Coloman Mikes mai strecoară printre datele exacte și unele aspecte 

care ne prezintă cum vedeau străinii aceste locuri, spunând la un moment dat că locurile 

(făcând referire la drumurile pe care mergeau trupele) erau in anumite locuri mai largi și in 

altele mai înguste și puteau reprezenta un pericol pentru Domnitor, dacă nu erau păzite din 

timp [3, p. 518]. 

Călătoria prin Moldova în Ucraina a domnului sol Gotthard Welling (înoțit de 

pomeranianul Conrad Iacob Hiltebrandt, autorul jurnalului de călătorie, polonezul Adolf 

Haxelberger, francezul Benjamin Noel; prusianul Michael N, suedezii Gudmund Bohm și 

Andreas N), expune un pic mai multe detalii despre ceea ce a văzut/ întâlnit în cale, însă nu 

menționează nimic despre Scheia, limitându-se doar la orașele mai mari din jurul lui, cum ar 

fi Roman sau Târgul Frumos. Ceea ce i s-a părut interesant și amuzant pe aceste teritorii este 

o întâmplare, care merită să fie expusă. Gotthard Welling povestește momentul când a intrat 

intr-un oraș cu clădiri destul de bune de pe malul râului Moldova, a văzut un moldovean cu 

familia sa și momentul dat a fost foarte amuzant pentru călător: „ne-am încrucișat în cale cu 

un moldovean pe o sanie pe care se găsea soția sa și un copil mic. Când a voit omul să 

părăsească albia înghețată a râului și să urce pe malul înalt, nevasta împreună cu copilul au 

fost aruncați din sanie căzând deandaratelea și dând prilej de râs” [3, p. 596]. 

O descriere a acestui loc pustiu și sărăcăcios ne-o propune ieromonahul Ipolit 

Vișenski, care face o călătorie de la Cernigov la Ierusalim în perioada 1707-1708 și care 

face opriri și prin țările Românești (Moldova și Muntenia). Pășind pe teritoriul moldovenesc 

la 19 noiembrie 1707, ieromonahul ajunge la Târgul Frumos și Scheea, la 10 decembrie 

aceluiași an. Ieromonahul rus prin călătoria sa la Constantinopol și Ierusalim a făcut popas 

prin țările românești, tocmai pe timpul domniei lui Mihai Racoviță și Constantin 

Brâncoveanu. Ospitalitatea românului n-are margini și ieromonahul, pe lângă faptul că a fost 

primit bine, i s-au acordat și ajutoare, iar carele domnești, puse la dispoziție de domnitorul 

Țării Românești, l-au transportat la Constantinopol. Într-un pasaj din reportajul acestuia 

aflăm că Scheea nu era decât un loc pustiu: „Din Iași, caravana s-a dus drept la Galați, iar 
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noi înșine, am plecat, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu Ipolit, conducătorul, o slugă și tălmaciul, 

pe drumul Bucureștiului, la 9 decembrie. A doua zi am ajuns la orășelul numit Târgul 

Frumos; o biserică acoperită cu paie, șapte case, iar cetățuia pustie. De acolo se întinde Țara 

Voloscă (Moldovenească), la stânga – până la Galați, la dreapta – până la Țara Tătărească, 

spre Bugeac. Luând căruțele în acel târgușor, am trecut pe lângă satul pustiu Scheea, și stau 

acolo trei biserici pustii și să le repare n-are cine” [8, p. 246]. 

Imaginile pe care le identificăm în mărturiile călătoriilor străini scot în evidență un șir 

de aspecte ce țin de felul cum era locul și locuitorii unde se află astăzi orașul Cahul. Inițial 

orașul avea denumirea de Scheea (Scheia) din Ținutul Cărligătura, denumiri menționate cu 

succes în unele jurnale de călătorie sau scrisori/ rapoarte trimise țărilor din care au venit 

călătorii. Pe alocuri sunt trecute în revistă imagini pozitive: „sat cu trei biserici”, „târg”, însă 

cele negative se referă la faptul că era un sat sărăcăcios, puțin populat, cu pământuri 

neroditoare. Setul de imagotipuri acumulat despre străin /celălalt, contribuie în general la 

instrumentarul imaginar cultural românesc. 
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marcând o direcție distinctă în evoluția prozei românești.  
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Prin scrierile prozatorului, literatura română ia în stăpânire un nou teritoriu, foarte fertil și 

foarte original, în care există energii fundamentale. Legat ființial de etnosul și etosul național și, 

deopotrivă, de mediul natal, dar format spiritual în Viena, în a doua jumătate a secolului al XIX-

lea, Slavici este într-adevăr un tradiționalist, a cărui operă promovează o tradiție vie, percepută 

ca o componentă a specificului național. Slavici promovează imaginea satului românesc, care nu 

este nici o colectivitate anistorică exclusă din scara evoluției sociale, dar nici un colț de rai. 

Viziunea asupra lumii este prezentă implicit în narațiune, mai exact în liniile de sens ale 

acțiunilor configurate, dar și în trăsăturile în care acțiunile se desfășoară. Reținem, mai întâi din 

lumea recreată, imaginea oamenilor care își trăiesc viața într-un anume ritual și știu să se bucure 

de frumusețile ei, dar, în egală măsură, sunt antrenați în noile provocări existențiale. Ceea ce nu 

poate Slavici ignora este faptul că formele de viață țărănești sunt superioare ca modalitate de 

organizare socială, dar mai ales sub raport moral, din moment ce sinceritatea și onestitatea, 

prescrise din vechime erau, pentru aceste comunități, norme de conduită respectate. Desigur că 

mediul citadin, cu noile alcătuiri social-politice, nu lipsește din opera sa, dar putem afirma că 

scriitorul își dezvăluie afinitatea pentru lumea satului. [5, p. 72-83.] 

Lumea țărănească transilvăneană este mai modernă, este un spațiu în care centrele urbane 

iradiază mai puternic influențele, în care activează o administrație funcționărească, o lume a 

eficienței enonomice, în care proprietatea domină ierarhia valorilor și pe cea socială. Literatura 

lui Slavici face din proprietate principalul mobil și principala sursă de conflict; proprietatea 

activează energiile, creează sau distruge, ceea ce a și îndreptățit definirea sciriitorului ardelean 

drept un „Balzac rural”. 

Principala sursă de inspirație a lui Slavici este societatea transivăneană, în special satul, 

pe care îl scrutează ochiul scriitorului, dar și al etnografului, consemnând ca într-o monografie 

oameni, locuri, obiceiuri. Această societate constiutie pentru nuvelist cadrul în care se desfășoară 

întâmplările, conflictele, în care se ciocnesc oamenii, oameni viguroși, care acționează în numele 

unor principii etice bine precizate, și triumfă sau se prăbușesc după cum se situează la polul 

pozitiv sau la cel negativ al acestor principii. Însuși autorul își motivează alegerea tematicii în 

scrierea autobiografică <Lumea prin care am trecut>: „Nu puteam să mă împac cu gîndul că 

lectura de orișice fel e numai o plăcută pierdere de vreme. În gândul meu, rostul scrierii a fost 

întotdeauna îndrumarea spre o viețuire potrivită cu firea omenească.” [4, p. 106.] 

Fiecare dintre personajele sale reprezintă întruchiparea unora dintre preceptele morale 

învățate de la mama sa, precepte morale acceptate și păzite cu strășnicie de oameni simpli, în 

mijlocul cărora scriitorul trăise și se formase. Această tendință moralizatoare este aplicată din 

perspectiva realismului, ceea ce face din eroii săi personaje vii, autentice, desprinse din realitea 

socială, personalități cu o bogată viață interioară, nu doar simple purtătoare ale unor teze 

moralizatoare. 

Omul să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale 

te face fericit sunt cuvintele cu care bătrâna soacră deschide nuvela Moara cu noroc, avertizând 

cu privire la pericolul pe care îl aduce cu sine banul, un avetisment cu valabilitate universală, în 

ciuda lumii strict localizate în care se consumă evenimentele nuvelei. 

Cauza acestei goane după avere rezidă în însăși mentalitatea satului ardelean, o societate 

în care familiile fruntașe formează o elită diferențiată pe grade de neam și avere. Aici nu există 

orgoliul superiorității pe care îl are munteanca Vitoria Lipan atunci când vorbește cu autoritățile, 

ci, dimpotrivă, țăranii resimt o umilință în raport cu „domnii” și chiar cu vecinii lor mai bogați. 

„[...] să rămânem aici, să cârpesc și mai departe cizmele oamenilor, care umblă toată săptămâna 



97 
 

în opinci ori desculți, iar dacă dumineca e noroi, își duc cizmele în mână la biserică [... ], afirma 

ironic cizmarul din nuvela amintită. Este aceeași atitudine pe care o vom regăsi la țăranii din 

romanul Ion al unui alt scriitor ardelean, Liviu Rebreanu: patimile se nasc din sărăcie, iar între 

bogat și sărac există o distanță sesizabilă în atitudinea amândurora. 

Energiile umane la Slavici, și mai târziu la Rebreanu, sunt polarizate în două direcții: 

proprietatea (averea) și erosul. Erosul are gingășie și discreție, iubirea este confuză, tulburare 

tandră ce se manifestă în trăire interioară. Gesturile sunt controlate în raport cu buna-cuviință, 

caracteristică universului țărănesc din Ardeal. Țăranii lui Slavici au cu toții demnitate, respect 

pentru cuviință, o anumită rezervă a gesturilor. Exemplul elocvent este personajul Ana din 

nuvela Moara cu noroc, care, în ciuda evoluției sale, nu se transformă radical, ci, mai degrabă, 

aduce în conștient impulsuri din inconștient. Ea este la început femeia tipică de la ţară, crescută 

în legea morală insuflată de bătrână, în conformitate cu bunul cumpăt. Însă în Ana există o serie 

de pulsiuni din inconştient, care vor fi dezvăluite treptat. Devine o adulterină (nu una clasică), 

dar nu ca o formă a decăderii, ci a unei opţiuni pentru ceea ce este adânc în ea. Ea nu alege să fie 

cu Lică din răzbunare, nici pentru că Ghiţă a aruncat-o în braţele sămădăului, ci pentru că soţul 

nu a avut puterea de a se opune, de a o opri. Ana îl iubeşte pe Ghiţă, aşa cum femeia de la ţară îşi 

iubeşte soţul – în conformitate cu legea nescrisă. Cel care o tulbură cu adevărat erotic, ca femeie, 

este Lică, încă de la prima lor întâlnire. Ana va face de-a lungul nuvelei trecerea de la Eva la 

Lilith, de la morală şi lege, la plasarea în afara centrului, de la guvernarea supraeului la 

acceptarea sinelui. Ea este o Lilith în relaţia cu Lică, fiind singura care reuşeşte să-l înfrângă 

realmente. Îl stigmatizează în final pentru a se vedea că este al ei, că-i aparţine, aşa cum sunt 

însemnate şi animalele. Rănile produse de ea dor, ard ca otrava, pentru că durerea provocată de 

ele este mai mult de ordin interior decât exterior. După gestul esenţialmente lilithic, ea reintră în 

ordinea străveche şi cade moartă lângă soţul ei. Lică moare singur, sinucigându-se conform 

premoniţiei din biserică, zdrobindu-şi capul de un copac şi apoi aruncat în râu de către Pintea, ca 

pe o apă a Styxului, ca o întoarcere în infern. Morala învinge. 

La nivelul familei, Transilvania țărănească rămâne patriarhală, conservatoare la nivelul 

cutumelor. Tradiția comandă comportamentul în familie: bărbatul hotărăște, nevasta și copiii se 

supun. Tradiția reglementează comportamentul individului în societate: ținuta demnă trebuie 

păstrată, chiar daca intimitatea casnică ascunde drame personale [3, p. 86-87.]: „Dar (...) lumea 

mă socotește om rău la fire pentru că știu să mă stăpânesc în toate împrejurimile: nici acum n-o 

sa-mi pierd eu sărita.” (Lică Sămădăul, cap. XIV). 

Spațiul și timpul sunt, în operele lui Slavici, coordonate fundamentale pentru revelarea 

mentalității țărănești. Iată, de pildă, cum sunt decrise locurile rele în debutul nuvelei Moara cu 

noroc: De la Ineu drumul de țară o ia printre păduri și țarini lăsând la dreapta și la stânga 

satele așezate prin colțurile văilor. Timp de un ceas și jumătate drumul e bun; vine apoi un 

pripor pe care îl urci, și după ce ai coborât iar în vale, trebuie să faci popas, să adapi calul ori 

vita din jug și să le lași timp de răsuflare, fiindcă drumul a fost cam greu, iară mai departe 

locurile sunt rele.  

Aici în vale e moara cu noroc.  

Ernest Bernea afirma în studiul său Spațiu, timp și cauzalitate la poporul român, Editura 

Humanitas, Buc., 2005, următoarele: „Fiecare loc pe pământ și în atmosferă are proprietăți 

particulare, legate de chipuri și întâmplări pline de sensuri și valori ale unei mentalități mistice.” 

În ciuda acestui avertisment, tânăra familie încearcă un noroc aparent și ia în arendă cârciuma de 

la Moara cu noroc, aflată la răscruce de drumuri, alt element care avertizează asupra pericolului 
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iminent. Singura care înțelege și încearcă să evite catastrofa este bătrâna, cea care mai știe însă 

că soarta este mai presus de voința omului, de aceea nu se poate împotrivi mutării copiilor săi în 

locul primejdios. „Știam eu că nu are să iasă bine: dar așa le-a fost data!”, afirmă neputincioasă 

la finalul operei și pleacă apoi să ducă o existență onestă departe de locul rău. (cap. XVII). 

În ceea ce privește timpul, avem în vedere un timp calitativ, realiate concretă, lucru viu, 

activ, căci evenimentele se petrec între două sărbători importante, Sf. Gheorghe și Sf. Paști. 

„Prezența elementelor etnografice și folclorice în opera lui Slavici localizează și datează 

evenimentele într-un univers de spațiu și de timp măsurat cu conștiința și experiența de viață a 

țăranului, individualizează și caracterizează pesonajele și conturează mentalitatea lor specifică în 

cadrul unor matrice arhetipale, definind riguros caracterul popular și național al prozei sale și 

locul distinct pe care îl ocupă în evoluția prozei românești, în constelația de aur a literaturii 

noastre.” [2, p. 204.] 
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Abstract. The traditional affective community obviously distances itself from the traditional rational 

society. Therefore, the ritual gestures, the nonverbal communication associated with the utterance of 

chanting formulas or only with slightly playful ones, are kept by the collective memory and repeated in 

the context of holidays over the year. We will refer to ritual sequences still practiced in Oltenia during the 

holidays in the popular calendar (govia in Olt county) and in the context of raising the oath crosses (field 

research in Gorj county). The symbolism of ritual artifacts (paintings by children "sold" in the govia 

dance) and ritual gestures are associated with the symbolic values of the consecration time and the place 

of performance. The sequences can be interpreted by the make-believe theory according to which the 

function of the image can be independent of the creator’s intention. The image is not seen as a means of 

communication, but as a support for the viewer in perceiving the fictional world. The ambivalence of the 

symbol in ritual artifacts and gestures generates new forms of communication in the context of the 

popular holiday or in celebrating the cult of the dead. 

Keywords: ritual gestures, govia, oath crosses, the symbolism of ritual artifacts 

 

Rezumat. Comunitatea tradițională caracterizată de afectivitate se distanțează evident de societatea 

tradițională bazată pe raționalism. De aceea, gesturile rituale, comunicarea nonverbală asociată cu rostirea 

unor formule incantatorii sau doar cu tentă de ludic, sunt reținute de memoria colectivă și reiterate în 

contextul sărbătorilor de peste an. Vom face referire la secvențe rituale încă practicate în Oltenia în cadrul 
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sărbătorilor din calendarul popular (govia în jud. Olt) și în contextul ridicării crucilor de juruință 

(cercetare de teren în județul Gorj). Simbolistica artefactelor rituale (tablouri ale copiilor „vândute” în 

hora de govie) și a gesturilor rituale se asociază cu valențele simbolice ale timpului de consacrare și ale 

locului de desfășurare. Secvențele pot fi interpretate prin teoria prefacerii (make-believe) conform căreia 

funcția imaginii poate fi independentă de intenția creatorului. Imaginea nu e văzută ca un mijloc de 

comunicare, ci ca un suport pentru privitor în percepția unei lumi ficționale. Ambivalența simbolului 

artefactelor și gesturilor rituale generează noi forme de comunicare în contextul sărbătorii populare sau al 

celebrării cultului morților. 

Cuvinte-cheie: gesturi rituale, govia, cruci de juruință, simbolistica artefactelor rituale 

 

Sub presiunea socială a imixtiunii modernismului în viața comunitară tradițională și a 

mutațiilor în structura riturilor datorate distanțării în timp de practica inițială, sărbătorile de peste 

an au dobândit noi semnificații. Prin puterea de esențializare a secvenței rituale s-a perpetuat 

simbolistica gesturilor rituale, dar au fost generate și noi sensuri revendicate de circumstanțele 

vieții cotidiene. Locul și dimensiunea contextuală a practicării secvențelor rituale din cadrul unei 

sărbători populare sunt în continuare repere esențiale în derularea obiceiurilor, asigurându-se un 

circuit de relevanță susținut de elementele care concentrează însăși semnificația sărbătorii. 

„Influența” – tentativa de a impune o lume posibilă, practici în zona iminală, prag 

de trecere 

Sărbătorile stau sub semnul gesturilor rituale susținute de rostirea incantatorie a 

cuvintelor ce comunică tentativa de influențare a destinului, de producere a transferului din 

lumea vizibilului în cea a imaginativului. Jean Paul Sartre conducea raționamentul mai departe și 

definea starea de alterare a ființei, ceea ce poate fi înțeles și ca schimbare a statutului sau locului 

pe axa devenirii și intrării într-o altă lume, cea a maritalului, spre exemplu. Este în subliminal 

dorința de a cunoaște această lume nouă, de împlinire prin căsătorie. „Sub privirea celuilalt, nu 

mai sunt ceea ce sunt și sunt ceea ce nu mai sunt” [1]. 

Tânăra care dorește să își cunoască ursitul, dorește pentru a fi altfel decât este în 

momentul rostirii, adică în stadiul de feciorie, și-și dorește transgresarea în noua stare. 

Psihosociologul R. Ghiglione sublinia că „în măsura în care orice schimb comunicativ este 

purtătorul unor mize și participă la construirea unei realități, există (…) tentativa de a impune o 

lume posibilă care să-i asigure unuia dintre cei doi stăpânirea mizelor respective” [2]. 

„Impunerea unei lumi” semnifică impunerea unei reprezentări a situației. Tânăra își va 

reprezenta lumea statusului marital. 

Lingvistul P. Guiraud a adăugat funcțiilor limbajului o nouă denumire, cu un evident rol 

de influențare: funcția „volițională” a limbajului, pe care o asociază cu paralimbajul: „Iată de ce 

comunicarea conceptuală (cuvântul) este însoțită de gesturi, de mimică, de inflexiuni ale vocii 

care o accentuează, exprimând la modul natural emoțiile noastre, dorințele, intențiile etc.” [3]. 

Este ceea ce conferă potențial emoțional descântecului de apă mare pentru invocarea destinului 

marital. Amintim în acest context o variantă a unui descântec de dragoste rostit la sărbătoarea 

Sfântului Ion în zona Moldovei. Fetele sunt actanți referențiali, iar textul este rostit în timp ce se 

spală pe faţă cu apă neîncepută pusă într-un vas împreună cu un fir de busuioc şi peste care a 

răsărit soarele. Ele spun vorbele gândind la Maica Domnului: 

„... eu cu mine te-oi lua, 

În apa lui Iordan te-oi spăla, 

Cu cămeşă de dragoste 

Te-oi îmbrăca, 
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Cu brâu de dragoste 

Te-oi încinge, 

Coroană de aur 

În cap ţi-oi pune, 

Mândru mi te voi clăti, 

Mândru te voi limpezi, 

Ca argintul strecurat, 

Ca maica ce te-a dat, 

Ca soarele când răsare 

Ca busuiocul cu floare...” 

Simbolistica elementelelor de recuzită cu evident rol apotropaic și de propițiere relevă 

sensurile noi ale imaginii despre marital, de la dorință la o imagine tonică, expresiv-persuasivă, 

rostul rostirii fiind atragerea beneficului și influențarea destinului. 

Teoria prefacerii (make-believe) – conotații ale formelor vechi în accepțiuni de dată 

recentă 

Teoria susține ideea că funcția  imaginii poate fi independență de intenția creatorului. 

Imaginea este un mijloc de comunicare, dar prioritar acestei funcții este cea de suport pentru 

receptor în perceperea unei lumi ficționale. Este un joc al imaginației, este o trăire compensatorie 

pentru absența unei persoane, este un mod de readucere în actualitate a imaginii cuiva decedat. În 

strânsă corelație cu această teorie este și teoria construcției mentale: iluzia, prefacerea (make-

believe) și vederea în imagini (seeing-in, spre exemplu proiecția imaginii într-un nor, intuirea că 

se arată ceva care seamănă cu imaginea primară). 

Tabloul este imaginea care regenerează amintirea, este vector al fondului emoțional, este 

proiecție și regresie în trecut deopotrivă. Un obicei practicat în județul Olt conferă însă un plus 

de semnificație tabloului portret și funcționalității gestului de răscumpărare cu ținte diferite, de 

bucurie și de consolare.  

Pentru exemplificarea acestei teorii propunem o prezentare succintă a unui obicei de 

primăvară, care se mai performează și azi în sudul județului Olt, urmărind două modele. Primul 

este cel de sărbătoare reconstituit și susținut în practică de performeri cunoscuți, Dumitru 

Liceanu și Ionel Cococi, în localitatea Vădastra. Anul monitorizării obiceiului: 2002, de Florii. 

Al doilea model este cel de evocare a morților printr-un ritual sărbătoresc, de această dată de 

Sfântul Ion. Cercetarea de teren realizată de Valeriu Ciurea a evidențiat arealul de practicare: 

Orlea, Gura Padinii și Gârbov. Acest model a fost preluat și de localnicii din Vișina, actant 

principal fiind Ionel Marcu. Elementele identice în derularea secvenței rituale erau „garanții”, o 

ceată de băieți care mergeau din casă în casă și adunau obiecte lucrate de fete și oferite pentru a 

participa la govie: ii, scoarțe, marame, batiste, ștergare. Acestea se răscumpărau și purtau numele 

de „odoare”. Relația dintre fata care oferea odoarele spre răscumpărare și băiatul care cerea 

răscumpărarea uneori era o relație reală de prietenie cu intenția maritală. Astfel externalizată, 

relația avea nevoie de  o recunoaștere publică și acest fapt se producea numai în contextul 

sărbătorii. Era un fel de logodnă care necesita oficializarea în spațiul comunitar. 

Scenariul obiceiului era respectat cu strictețe: în seara premergătoare sărbătorii de Sân 

Giorz sau în dimineața acelei sărbători „garanții” mergeau în pădure, tăiau crengi de salcie cu 

care împodobeau una sau mai multe căruțe în care urmau să strângă „odoarele” sau, după caz, 

fotografiile înrămate ce urmau a fi strigate în „Govie”. Ceata de garanți era însoțită de lăutari, 

întreaga atmosferă fiind marcată de ludic. Cu acest alai se mergea pe ulițele satului și se adunau 
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„odoarele” care urmau să fie strigate la „govie”. Acestea erau așezate pe o scenă improvizată din 

căruțe și lăsate spre admirație celor prezenți. 

Erau alternate cântecele lăutarilor cu momente de strigat „odoarele” (Vădastra, Vișina), 

sau tablourile (Orlea, Gârcov, Islaz). 

Urcaţi pe scena improvizată din căruțe, flăcăii ridicau „odoarele” în mâini şi strigau: „Al 

cui e?” (Gârcov, Orlea, Gura Padinii) sau „Al cui e acest odor/ Să vie c-un polişor.” (Vădastra, 

Vișina Veche). Fetele sau femeile care dăruiseră „odorul” veneau și îl răscumpărau.  

Secvențle de ludic erau preponderente. Garanții” luau (fără voia proprietarilor) obiecte 

neîngrijite din unele gospodării și „le strigau” și pe acestea, de data aceasta numindu-l pe 

proprietar. Uneori, tot pentru distracție, erau strigați în „Govie” și copii, „garanții” ridicându-i în 

brațe și strigând „Al cui e?”, spre deliciul publicului. 

„Odoarele”, în special fotografii înrămate sau tablouri de gamilie erau răscumpărate, 

amintind astfel de cei ce trecuseră în altă lume, de această dată secvrența derulându-se în tăcere, 

ca un moment de respect pentru memoria celor dispăruți. 

Finalul secvenței rituale era marcat de hora satului la care participau la început toţi săteni. 

Pe rând vârstinii și apoi familiștii se retrăggeau la casele lor, la joc rămânând doar tinerii. Dcă 

sumele adunate pentru răsplata ”garanților” nu erau suficiente, la finalul anului erau răsplătiți cu 

alimente și produse agricole. 

„Răscumpărarea” tablourilor sau a copiilor luați de „garanți” în contextul goviei are o altă 

semnificație decât cea a recuperării, este salvarea de la intruziunea maleficului în destinul 

copilului.  

Forța cuvântului – forme vechi și noi de comunicare prin contextualizare 

Blestemul și juruința în credința populară 

Cuvântul alină, cuvântul luminează inima şi mintea, cuvântul dă speranţă, dar cuvântul 

poate fi şi greu. Este blestemul, o practică de magie verbală. Blestemul nu doar se rosteşte, el se 

dă sau se pune cuiva. Implicaţiile sunt îndeosebi pe teren magic. Şi astăzi în mediul rural este 

credinţa că orice necaz mare apărut în viaţa comunităţii în mod inexplicabil, o mare suferinţă a 

cuiva sau simultan a mai multor persoane, este un blestem. Se crede că poate fi un blestem de la 

nouă neamuri, şi de el nu se poate feri nimeni. Funcţionează ca o pedeapsă dreaptă sau 

nedreaptă. Blestemul e ca şi „bătaia lui Dumnezeu”. Se şi spune referitor la o pedepsire prin 

handicap fizic sau psihic: „E bătut de Dumnezeu!”. Cel mai mare blestem este venit din partea 

lui Dumnezeu şi s-a abătut asupra lui Adam şi a Evei, după ce aceştia au săvârşit păcatul 

primordial: „Blestemat să fie pământul din pricina ta! Cu trudă să te hrăneşti din el, în toate 

zilele vieţii tale. Spini şi pălămidă să-ţi aducă şi să mănânci buruienile câmpului. Întru sudoarea 

feţei tale să mănânci pâine, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat. Căci pulbere 

este şi în pulbere te vei întoarce”[4]. Blestemul este „expresia clară a magiei cuvântului” [5].  

Cel mai greu blestem este al părinţilor: 

„Blestemul de mumă 

Ca fiara de ciumă; 

Blestemul de tată 

Ca stana de piatră, 

Pustiul să-l bată; 

Oricând n-ai gândi 

Şi n-ai socoti 

Blestemul s-o-mplini 
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Greu te-o pedepsi.” [6]  

Contextualizarea spațială contribuie esențial la „punerea în scenă” a acțiunilor de 

comunicare explicită sau subliminală. Un exemplu este rolul atribuit crucilor de juruință. Acestea 

nu sunt doar însemne ale locului „dat pe nume”, ci „iertarea păcatelor” (conform declarațiilor 

informatorilor). 

În județul Gorj este de reperat un obicei inedit: punerea crucilor de jurământ sau de 

juruință la 40 de zile de la decesul unei persoane. La Aninoasa, Hurezani, Licurici, Vladimir 

pădurile de cruci de la marginea drumului sau copacii cu trunchiurile acoperite de cruci sunt 

imagini inedite.  

Crucile de juruință au dublă semnificație: sunt ridicate de urmași pentru a respecta 

dorința celui ce a lăsat cu limbă de moarte să i se ridice crucea de jurământ. Cei ce au jurat că 

vor ridica această cruce au făcut o juruință și trebuie respectată. Dacă cel decedat nu a vrut, 

înseamnă că a făcut păcat mare și nu merită o cruce în plus, la drum, în văzul lumii, va avea doar 

crucea de la cap. Crucea de juruință este un însemn al sufletului ușurat de povara păcatului: cel 

plecat nu are păcate mari, nemărturisite. Dacă refuză să i se pună această cruce, înseamnă că a 

plecat cu păcatele nemărturisite, că îi e greu în Cea Lume, iar pentru cei din familie e juruința că 

nu îi vor face cruce, pentru că nu se cuvine. Dar cel mai important aspect pare a fi acesta: crucea 

de juruință este însemn de plecat cu sufletul ușurat, împăcat cu această lume. Iar familia trebuie 

să respecte voința celui călătorit că nu vrea crucea de juruință, altfel familia ar face un păcat în 

plus, cu care s-ar împovăra defunctul. 

Sunt persoane care, în pofida credinței despre crucea de juruință, vor să aibă această 

cruce, astfel cred că fapta de a fi jurat strâmb sau a fi făcut păcat vor fi iertate. Prin ridicarea 

crucii se sacralizează spațiul și sufletul se ușurează de povara păcatului. Crucea semnifică 

mântuirea. Informatorii noștri, o familie, soț și soție, ne-au povestit cum părinții au avut dorințe 

diferite. Mama a fost de acord să i se ridice crucea de jurământ, dar tatăl a refuzat, mai mult, i-a 

pus să jure că nu vor încălca dorința sa, altfel se vor împovăra cu un păcat. Și ei au respectat 

dorințele părinților, au făcut jurământ și l-au respectat.  

Credința populară este raportată la credința religioasă, cele două paradigme au funcționat 

simbiotic dintotdeauna: „Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci 

Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlineşte juruinţa pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci 

nicio juruinţă decât să faci o juruinţă, şi să n-o împlineşti.”[7].  

Crucile de jurământ (juruință) au valoare simbolică, iar locurile de la marginea drumului 

cu pădurea de cruci sunt tot atâtea spații de mărturisire și de liant între cei ce au jurat și ce-i ce 

sunt pomeniți. Sunt însemne ale locului, la care sufletele celor morți se întorc la marile sărbători 

pentru a întregi neamul. Iar pădurea de cruci de jurământ este imaginea simbol pentru o 

comunitate unită prin gestul de a respecta juruința. 

La o analiză a proceselor comunicaționale constatăm funcționalitatea formelor consacrate 

în mentalitatea populară, menținute și astăzi ca reminiscențe de amintire: 

– condiția esențială care se referă la conținutul propriu-zis al actului verbal (sunt 

cunoscute și azi cu aceeași accepțiune); 

– condiții preliminare bazate pe premise situaționale necesare performării actului 

comunicațional (autoritatea emitentului, nu oricine rostește blestemul are credibilitatea 

comunității, nu în orice context sau situație poate fi formulat blestemul, autoritatea persoane 

purtătoare de valoare investită în actul comunicațional cu rol de imprecație este o condiție 

preliminară obligatorie); 



103 
 

– condiții de sinceritate (propria credință a emițătorului în cele afirmate sau imprecate); 

– condiția de specificare a conținutului propozițional (se referă la o acțiune ce va avea loc 

sau pentru o acțiune săvârșită și pentru care va funcționa ca blestem). Astăzi formulele se 

folosesc cu tentă umoristică, despovărate de valoarea lor primă, se rostesc de oricine și în 

contexte de seriozitate sau de jovialite provocând ilaritate. Efectul este, de cele mai multe ori de 

joc de cuvinte în zona divertismentului facil. 

Concluzii 

Expresivitatea subiectivă a elementelor compozite ale unei practici rituale susține 

funcționalitatea mesajului explicit și subliminal de care comunitatea are nevoie pentru 

argumentarea aducerii în actualitate a simbolisticii actului ritual. Intervențiile astfel configurate 

participă la procesele de contextualizare asigurând polisemntismul actului ritual. 
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ELEMENTE FOLCLORICE ÎN ROMANUL BALTAGUL 

 

PAVELESCU RAMONA TEODORA 

Școala Gimnazială Poganu, Olt 

 

Folclorul literar este o parte semnificativă ce cuprinde totalitatea creaţiilor literare ce se 

caracterizează prin oralitate, sincretism, tradiţionalism, autor anonim şi spirit colectiv, el 

constituind aşa numita literatură nescrisă, produs al gândirii şi simţirii oamenilor simpli. Acesta 

se poate defini prin trei cuvinte: dor, doină, colind, ce reprezintă specificul spiritual între 

popoarele lumii. Folclorul literar cuprinde specii ale genului epic (basme, povestiri, snoave, 

balade), liric (doine, cântece) strigături şi chiar dramatic (teatrul popular, scenete). Geniul 

popular , prezent în doine şi proverbe, în snoave şi basme, în balade şi legende, transmite 

literaturii culte genialitate. Mihai Eminescu susţine: ,,Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor 

cum soarbe soarele un nour din marea de amar”. Folclorul si cu deosebire literatura populară 

influenţează creaţia cultă din dublă perspectivă: prin elemente de conţinut şi prin sensuri ale 

manierei artistice. Din prima perspectivă, descoperim la Russo si Alecsandri, la Creangă, 

Eminescu şi Slavici, la Sadoveanu, Blaga şi Labiş fluxul sentimentalismului popular românesc, 

cu acea puternică legătură dintre om şi natură, cu acel temei al credinţei în ideal, cu înălţătorul 

concept al luptei pentru adevăr. Motivele doinei populare în diferite sensuri de Alecsandri şi 

Coşbuc (Doina), Eminescu (Ce te legeni…, Revedere), Goga (Noi), Blaga (La curţiile dorului). 

De la balada populară Mioriţa pornesc Eminescu, în Mai am un sigur dor, şi Mihai Sadoveanu, 

în romanul Baltagul, spre a se impune drept creatori originali. 
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Problema care mă preocupă în mod deosebit este aceea a relaţiei dintre folclor, literatura 

cultă şi beneficiari, punctele lor de contact, sensul interferenţei şi evoluţiei lor. Informaţia 

folclorică apare doar în anumite împrejurări: se colindă de Crăciun şi de Anul Nou, se spun 

strigături cu ocazia sărbătorii de Lăsata Secului. Sunt cântece legate de anumite petreceri, de 

anumite evenimente din viaţa omului, mai cu seamă acelea prilejuite de naştere, nuntă şi 

înmormântare, ce se pot desfăşura în toată amploarea lor numai în cadrul respectiv, impus de 

datină şi ambianţă. Din obiceiurile populare au rămas la suprafaţă doar acelea care se află în 

legătură directă cu religia, acelea care privesc legăturile omului cu divinitatea. 

Am ales opera lui Mihail Sadoveanu pentru că autorul a realizat în romanul Baltagul o 

veritabilă monografie a satului românesc în care bogăţia sufletească a omului din popor, legătura 

omului cu natura, respectul pentru datină sunt reliefate cu o artă remarcabilă. 

Autorul creează o lume care – prin atributele ei – aparţin unui timp definit, stă, totodată, 

sub semnul permanenţei, al eternului. ,,Oamenii trăiesc deopotrivă într-o durată concretă 

prezentă şi într-o alta mitică, într-un atunci ţinând de prototradiţii, cuviincios, purificat (C. 

Ciopraga). Sunt prezente obiceiurile şi tradiţiile de pe valea Tarcăului: sărbătorile, petrecerile, 

evenimentele capitale din viaţa omului păstrate din moşi-strămoşi şi ,,deşi stăpânii se 

schimbaseră, limbile se prefăcuseră, rânduielile omului şi ale stihiilor stăruiseră.” 

Cercetătorii cu preocupări în domeniul folclorului consideră literatura populară drept 

temelie a literaturii noastre moderne izvorul „pururea reîntineritor” în care îşi au punctul de 

plecare capodoperele literaturii româneşti. Receptarea şi întelegerea ştiinţifică a folclorului au 

avut-o la noi în primul rând patru mari personalităţi: B. P. Hasdeu, Ovid Densuşianu, Dumitru 

Caracostea şi C. Brăiloiu. Ei au îmbogăţit metodologia cercetării, iar prin studii importante în 

latura comparativă au reuşit să pună în lumină zestrea spirituală a poporului nostru. În timp au 

apărut o serie de studii şi lucrări ce se constituie în sinteze asupra folcloristicii româneşti: 

Dumitru Caracostea, Balada poporană română (1932-1933), Ion Diaconu, Aspecte şi direcţii în 

folclorul românesc (1934), G. Breazu, Patrium Carmen (1941). Conservată în timp, literatura 

populară se constituie ca un „capitol de seamă al istoriei noastre literare”, cu o evoluţie proprie, 

proiectată în evoluţia literaturii scrise. De aceea studiul ei capătă o mare însemnătate. Către 

sfârşitul secolului al XIX-lea, George Coşbuc emite opinii interesante privind natura, geneza şi 

circulaţia creaţiei populare. Câteva decenii mai târziu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Duiliu 

Zamfirescu, Titu Maiorescu introduc folclorul în Academie, ca materie de discuţie teoretică. 

Conceptul de literatură populară este subsecvent, mai restrictiv, referindu-se îndeosebi la 

creaţiile populare care au ca suport un text literar, un cod de comunicare bazat pe expresia 

lingvistică. 

Opera lui Sadoveanu cuprinde o tematică deosebit de variată. Ca o particularitate, 

Călinescu observă „repetarea în variantă a temelor”, revenirea necontenită a autorului asupra 

unor teme predilecte până la monotonie. O primă şi bogată dezvoltată temă este viata satului şi a 

ţăranului. Natura nu este doar un cadru pentru actiune, ea este prezentă pretutindeni, pătrunzând 

întreaga creaşie epică, dându-i atmosferă vitală. În primul rând, Sadoveanu are, faţă de natură, 

atitudinea poetului popular. El face natura părtaşă la viaţa omului, la dramele şi luptele, bucuriile 

şi durerile sale. Universul artistic sadovenian este conceput din tradiţii folclorice şi din vechi 

cărţi populare de înţelepciune, şi este realizat cu arta unui creator de geniu. 

Mihail Sadoveanu a închinat poporului întreaga sa creaţie artistică, întorcându-i cu 

recunoştinţă darul nepreţuit al operi sale de profundă inspiraşie populară. „În popor, spune el, 
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este panteonul meu literar, simplu şi mistic, fără podoabe, ca natura,  însă măreţ ca şi dânsa”. În 

Mărturisiri (1960) Sadoveanu declară: 

„Dacă tot ceea ce s.a spus aşa de frumos şi de atrăgător despre opera mea este expresia 

unor adevăruri ,dacă am izbutit să dau ceva valabil neamului meu, apoi toate laudele pe care le 

primesc cu recunoştinţă vreau să le întorc umiliţilor şi ofensaţilor vietii, acelora care s-au 

petrecut ca frunzele şi florile anotimpurilor si care totuşi mi-au transmis depozitul sufletului lor 

ca să-l pun în faţa lumii nouă, mărturie pentru nedreptatea imensă pe care au suferit-o şi pentru 

crima săvârşită asupra lor de către asupritori”. 

În scrierile istorice ale lui Mihail Sadoveanu natura este investită cu puteri magice. Ea 

ajunge o divinitate tutelară, prevalând forţele umane şi cele care se împotrivesc minunilor 

misterioase. Aceasta din cauza că natura, consideră autorul, îşi are propria existenţă, devine o 

supraindividualitate. Subliniind importanţa pe care o au valorile naţionale asupra actului său 

creativ, scriitorul afirma în Anii de ucenicie: poporul este părintele meu literar şi ţăranul este 

personajul principal al operei. Ideea de statornicie, de aşezare a vieţii pe aceste plaiuri, ideea de 

veşnicie a spiritualităţii autohtone, de continuitate a ei poate fi regăsită în multe opere 

sadoveniene. Romanele istorice sadoveniene au un timp şi un spaţiu bine conturat, nu admit 

ambiguităţi sau neconcordanţe de ordin factologic sau artistic. Deşi autorul se documenta 

temeinic înainte de scrierea fiecărei pagini, totuşi datele exacte, numele proprii, acţiunile, 

referinţele conţin deseori un caracter generalizator. 

În viziunea sadoveniană, natura în afara omului, ca frumuseţe rece, insensibilă, nu există. 

Chiar atunci când, într-o descriere, omul nu apare direct, natura sadoveniană este, cum scria 

Tudor Vianu, „plină de o prezenţă misterioasă, aceea a sufletului omenesc, vibrând în ea ca 

vuietul, mării în scoică.” Sensul comunicării profunde dintre om şi natură în opera lui Sadoveanu 

nu este nici simbolic, nici mistic, pateist, cu toate că, în special in lucrările cu subiecte din viaţa 

satului, apare şi se manifestă uneori şi o anumită filozofie ţărănească, un amestec de misticism, 

fatalism, resemnare în faţa vieţii sau a divinităţii şi chiar o uşoară idealizare a unor elemente 

înapoiate de realitate. Dar biruie şi rămâne dominant caracterul popular şi naţional al întregii 

opere în vasta ei reconstituire a viţii omului din popor, de-a lungul istoriei noastre. 

Baltagul într-o carte a Mamei şi a Fiului, a Maicii Domnului şi a pruncului Isus, a unei 

lumi ce trăieşte conform vechilor legi ale firii, pătrunderea misterelor fiind posibilă doar prin 

actul iniţierii. Romanul poate fi divizat în trei părţi simbolice distincte: zona unde totul e 

determinat de aşteptare, fragmentul călătoriei şi reconstituirea destinului colectiv al acestui neam 

prin intermediul dramei personale a lui Nechifor Lipan. Evocarea praznicului conferă răzbunării 

un aer de îndeplinire a promisiunii fictive lăsate tatălui său. Intervine datoria morală de a pedepsi 

crima, indiferent de gradul de dificultate pe care îl presupune. În capitolele aşteptării şi călătoriei 

Vitoria se comportă ca unpersonaj de legendă, iar în capitolul parastasului, trăsăturile ei 

psihologice şi comportamentul propriu-zis sunt desprinse din realitate, având şi unele elemente 

de detectiv. Cuvintele cele mai des utilizate în acest roman de M. Sadoveanu, pentru a desemna 

păstrarea obiceiurilor, sunt „rânduială” şi „datorie”. Vitoria Lipan este personajul tipic ce 

cristalizează calităţile morale şi intelectuale ale unei societăţi străvechi şi închise, şi este un 

adevărat erou, în sensul pe care tragedia şi balada populară îl dau acestei noţiuni. Hotărâtă şi 

activă, pasionată, dar cu o mare putere de stăpânire, voluntară până la îndărătnicie, dar suplă n 

exprimarea socială, vorbind când „cu glas de dulceaţă”, când dur, Vitoria este unul dintre cele 

mai reuşite tipuri de femeie din literatura română. 
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Tema oierilor a fost una din preocupările primordiale ale lui M.Sadoveanu, oferindu-i 

posibilitate să definească ideile fundamentale ale existenţei naţionale. Aceste preocupări vizează 

multe scrieri, însă romanul Baltagul denotă un caz specific: autorul l-a scris cu încredinţarea că, 

după Mihai Eminescu, George Coşbuc şi Octavian Goga, el este ales să desăvârşească epopeea 

poporului român (N. Iorga). Din punctul de vedere tematico-structural, romanul Baltagul face 

parte dintre marile epopei ale lumii. Acest lucru îl indică structura narativă care înglobează toate 

elementele unui univers uman. Aceleaşi coordonate le întâlnim şi în paginile Odiseei, Iliadei, 

Eneidei şi Divinei comedii. Baltagul însumează, aşadar, toate caracteristicile necesare 

(acomodate, aclimatizate modului românesc de viaţă) pentru a se integra în tezaurul 

capodoperelor literare universale. Reinterpretând într-o cheie foarte individuală, originală mitul 

naţional al Mioriţei, Mihail Sadoveanu a ajuns să creeze, prin intermediul viziunii ontice asupra 

vieţii, un nou mit, un mit personal al însuşi autorului, „baltagul” fiind mai mult decât un simbol. 

Baltagul se menţine în zona aceea superioară de mister şi de poezie, începută cu Hanul 

Ancuţei şi continuată în bună parte de Zodia Cancerului. Subiectele acestei trilogii sunt 

înconjurate de nimbul unei solemne gravităţi, în aurul căruia se întălnesc deopotrivă, o materie 

cu artă prelucrată şi un stil de nenumărate podoabe. Cu Hanul Ancuţei coborâm însă, ca în balada 

de la care pleacă şi romanul Baltagul pe acel ,,picior de plai”, pe adevărata „gură de rai”. O lume 

de puritate păgână şi fie că întămplările sunt de acum câteva sute de ani, de acum un veac sau 

chiar din zilele noastre, dar dintr-un  ţinut în care timpul se anuleză, prin izolare şi singurătate, 

precum în Baltagul, ele se înrudesc prin accentul de epopee legendară, care le proiecteză într-un 

grandios trecut de basm. Drama omenească, povestea din Baltagul poartă totuşi un pronunţat 

accent de mare baladă romanţată, de mister cosmic, rezolvându-se epic, după cum în Hanul 

Ancuţei se rezolvă feeric. A păstrat această povestire germinată în glastra de cleştar a Mioriţei 

toată puritatea de timbru a baladei şi tot conturul ei astral. Criticii literari au considerat acest 

roman o parafrază modernă a baladei populare. Într-adevăr romancierul a pornit de la cunoscuta 

baladă populară românescă, pe care l-a apreciat ca cea mai nobilă manifestare spirituală a 

neamului nostru. 

În geneza Baltagului sunt implicate nu numai elemente oferite de contactul scriitorului cu 

oamenii şi locurile dintre Tarcău şi Dorna, ci toată opera lui de până atunci consacrată „omului 

cel vechi al pământului” şi mediului său cosmic, aşadar permanenţei şi integrității în ordinea 

umană şi în cea naturală. Sadoveanu reia, după ce o exprimase de atâtea ori, tema lui 

fundamentală, realizând o capodoperă. Romanul Baltagul relevă viziuni profunde şi interferenţe 

mitice cu: mitul mioritic; mitul Marii Treceri; mitul lui Isis şi Osis; mitul lui Orfeu şi Euridice, 

mitul labirintului. 
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FEMEIA ŞI JURNALUL. 

LITERATURA FEMININĂ: UN CONCEPT CONTROVERSAT 

 

PETRAN DELIA MONICA 

Școala Gimnazială Nr. 1 Dobrin, Sălaj 

 

Rezumat. Lumea din jurnal mai puţin sau deloc cunoscută de cititorul contemporan se dezvăluie însă în 

multe dintre jurnalele ce văd lumina tiparului la mult timp după ce autorul lor, martorul şi interpretul 

evenimentelor, le-a consemnat. Având influenţe limitate în zona contingentului, femeile găsesc în jurnal 

un partener, un dublu noetic şi/sau o oglindă. Diarismul feminin românesc oferă un bogat material 

documentar, deschis cercetărilor din diverse domenii. Însemnările, chiar şi când nu excelează prin virtuţi 

estetice, literare, cuceresc prin impresia de autenticitate, prin zugrăvirea sinceră a unor realităţi de 

odinioară, cititorul descoperind destine individuale de excepţie proiectate pe fundalul unor evenimente 

istorice importante. Personalităţi foarte diferite, din generaţii diferite, reunite empatic prin situaţii 

similitudinare, diaristele, cu toatele bune cunoscătoare ale pactului autobiografic, ale valenţelor confesiunii 

îşi asumă feminitatea, în cruda luptă cu timpul, în învălmăşeala cotidianului. Jurnalul intim românesc are o 

istorie sinuoasă, receptarea sa critică oscilând între mefiență ori desconsiderare a genului la George 

Călinescu, entuziasmul critic al lui Eugen Simion, corectitudinea critică a lui Roland Barthes sau Adela 

Dinu şi, în cele din urmă, preocuparea pentru una dintre cele mai răspândite forme ale autobiograficului a 

lui Gheorghe Glodeanu. 

 

Nu se poate discuta într-o manieră foarte serioasă despre „literatura feminină”. Există, 

fără doar și poate, o anumita sensibilitate specifică sexului gingaș, există un anumit mod de a 

pricepe lumea, dar toate acestea nu sunt virtuți ale literaturității. Dincolo de toate atributele pe 

care i le atașăm, literatura se definește prin expresivitate, care e impasibilă la diferențele de gen. 

De cele mai multe ori, feminismul se plasează într-o zona a propagandei, mimând, ca orice 

extremism, discursul literar sau doar folosindu-se de el. Or, a pretinde că valoarea ta constă în 

diferența de gen înseamnă a te condamna de unul singur la minorat. 

„Agregarea unei diaristici feminine în corpusul vast al jurnalelor intime româneşti se 

poate legitima nu atât printr-o utopică scriitură feminină edulcorată şi vaporoasă, cât mai ales 

prin interesul pe care-l poate suscita un epifenomen secundar, inedit, care se poate  prezenta  ca  

o  alternativă  insuficient  vizitată  la  literatura  canonizată” [2]. Printre variabilele acestor texte 

cu potențial literar, neexploatat îndeajuns, ar putea figura: dimensiunea resemantizată a sacrului, 

receptarea alterității minimale ca dublu noetic, fenomenul, frecvent, de hipertrofie a eului şi 

atrofie a istoriei, împreună cu reversul său: estomparea dimensiunii personale prin intruziunea 

brutală a istoriei mari, refuzul istoriei şi reculul în interioritate, atitudinea față de limitele impuse 

sau autoimpuse, metafizica sexului şi a morții, atitudinea față de cultură, literatura şi 

literaturizarea, prescripțiile de rol şi conştientizarea lor, condiția feminină în societate şi literatură, 

etc.. Problema trebuie să fie pusă dincolo de polarizările tradiționale între feminin/masculin, 

subiectivitate/obiectivitate, pasivitate/activitate, imanență/transcendență, privat/public, 

sensibilitate/virilitate, dar şi dincolo de superstițiile unei falocrații sau chiar ale unei ipotetice 

ginecocrații, care ar fi (do)minat perspectiva cercetătorului, generând interpretări deviante. 

Loc al răgazului existențial, teritoriu propice spumei intelectuale, jurnalul intim a fost 

asociat aşadar, de-a lungul timpului, cu ideea de feminitate, cu presupusa inactivitate, inerție, 

pasivitate care ar fi congenitală celui de-al doilea sex: mai sensibil, mai aprehensiv, cu o nevoie 

molipsitoare de ocrotire, reazăm, leagăn. Întrebarea care se impune – căci răspunsul este mai 
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puțin important, iar impresia certitudinii este aproape întotdeauna odioasă în acest domeniu – este 

aceea legată de postulatul acesta al pasivității feminine (numai unul dintre compuşii imaginii 

generice, seculare a feminității), al cărei spațiu predilect de manifestare ar fi chiar scriitura intimă. 

Pentru că exprimă realitățile autorilor săi, jurnalele feminine sunt specii literare care se 

îndepărtează de povestirile de ficțiune și preiau povestirile factuale. De aceea, ele devin 

documente istorice cu mare potențial. Lectura jurnalelor feminine este un fel de acces la cutia 

Pandorei, ea pune în lumină aspecte problematice și sensibile, puncte nevralgice din viața și epoca 

diaristelor. 

Există în spațiul literar şi mai ales în cel al receptării sale critice, adânc înrădăcinată 

(pre)judecata care aşează semnul feminin în fața scrierilor biografice, a confesiunilor, a literaturii 

subiective psihologizante dar mai ales în fața jurnalului intim. Presupunerea pare să câştige în 

obiectivitate prin transformarea ei în postulat de către două discursuri tradițional antinomice: cel 

androcentric de o parte, cel militant-feminist de cealaltă. Discursul androcentric, cel denumit 

generic patriarhal, conotează feminin scriitura intimă excesiv de facilă, aflată la îndemâna 

diletanților de tot soiul. Este cunoscută aserțiunea lui George Călinescu după care jurnalul ar fi 

apanajul tinerilor imberbi şi al femeilor. De cealaltă parte, discursul feminist atribuie această stare 

de fapt condițiilor sociale, care au influențat decisiv soarta culturală a feminității. Creativitatea 

femeii a fost canalizată înspre genuri mai puțin prestigioase şi, deci, mai puțin revendicate de 

autorul-bărbat. Jurnalul intim şi epistola au reprezentat spațiile de defulare a reveriilor feminine, 

autobiografia fiind rezervată personalităților istorice de calibru. 

Imaginea oferită de scriitoare din jurnale este aceea a sinelui cu criză intimă, morală, 

socială sau religioasă şi una documentaristică. Jurnalul Jeniei Acterian, al Iuliei Hașdeu, 

Marthei Bibescu, Monica Lovinescu, al Reginei Maria readuc aspecte cotidiene cu fineţe şi 

minuţiozitate de o mare importanţă istorică, literară şi autobiografică. Toate aceste scriitoare au 

acordat importanţă construirii spiritului şi nu instinctului şi corpului manipulat de porniri. Femeile 

îşi construiesc o reţea de relaţii şi intenţii pe care le urmăresc cu perseverenţă. Lumea femeilor 

redată în jurnale nu este una iraţională, lirică şi subiectivă, ci una orientată spre crearea sinelui, 

foarte rare fiind scrierile „femeii-pentru bărbat”, ci acelea ale „femeii-pentru ceilalţi”, adică spirite 

altruiste perseverând în lupte cu finalităţi conturate. 

Ca scriitură intimă, jurnalul are, aşadar, o eficienţă indiscutabilă. Dar Adela Dinu crede 

că „jurnalul intim este, simultan, instrumentul prin care cititorul, avizat sau nu, are acces 

nemijlocit la o realitate refuzată, la un alter-ego, la alteritate” [1]. Atracţia vine şi din ispita pe 

care o lansează privitul nepedepsit prin gaura cheii. Cum bine observa Simona Sora, „devoalarea 

«personajului» scandalos din inima unui jurnal veritabil oferă exact ceea ce aşteaptă voyeur-ul 

incurabil din orice cititor pasionat de jurnale”. În plus, continuă Adela Dinu, „cum alteritatea 

feminină a fost atât de puţin explorată, încât i s-a conservat până în zilele noastre bipolaritatea, 

misterul absolut, de etern feminin, jurnalele feminine reprezintă un capital cultural care nu 

trebuie neglijat”.[1] 

În ceea ce priveşte evoluţia femininității, literatura s-a dovedit destul de nedreaptă, 

pentru că majoritatea scriitorilor fiind bărbaţi, perspectiva asupra acestui tip de literatură este, 

oarecum, distorsionată. Este de ajuns să reamintim argumentul lui George Călinescu, care e de 

părere că „femeia, legată de pământ prin fiziologia ei, e stăpânită mereu de problema raporturilor 

cu bărbaţii şi a procreaţiei”. 

În plus, această femeie, pe care mulţi au idealizat-o, este plină de defecte, dintre care cel 

mai important este acela că latura sa predominantă este cea socială, femeia trăind în societate, 
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fiind dependentă de ceilalţi indivizi, în aceeaşi măsură în care şi ei, la rândul lor, depind de ea. Ea 

nu are nevoie de recunoaşterea postumă, spune acelaşi G. Călinescu, căci gândirea ei este 

practică. 

Sunt puţini scriitori-femei care ar fi putut crea literatură feminină puternică însă şi atunci 

se pare că CEVA împiedică realizarea literară. Să fie vorba de teama de a nu desconspira 

MISTERUL FEMININ? 

Rezultă aşadar, aşa cum precizează Eugen Simion, că justificarea jurnalului, ca operă, – 

„nu poate fi decât literară, în sensul absolut, chiar nostalgic al cuvântului”.[3]. 

Merită amintită și încercarea lui Roland Barthes de a clasifica jurnalul intim bazându-se 

pe patru motive care îi conferă acestuia valoarea de literatură : „motivul poetic – oferă un text 

colorat cu o individualitate a scriiturii”, „motivul istoric – de a risipi urmele unei epoci de la 

general la detaliu”, „motivul utopic – transforă autorul într-un obiect al dorinței”  și „motivul 

amoros – de a face din jurnal un atelier de fraze frumoase” [3, nr. 82/1979]. 

Freud, la sfârşitul vieţii, n-a putut spune altceva decât că„ Marea întrebare la care nu s-

a răspuns niciodată şi la care nu am fost în stare nici eu să dau un răspuns, după 30 de ani de 

studiu, este sufletul feminin” [Life and Work, 1953]. 
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OBICEIURILE POPULARE TRADIȚIONALE 

 

POTCOVARU CORINA 

Universitatea din Craiova 

 

Abstract. Traditions reflect a way of life in which, mentality, social units and forms of artistic expression 

constitute a unitary whole, an indestructible unit, which approaches traditional values through an 

interdisciplinary study of popular customs and an overview of nature and its role in the social sphere. In 

the social sphere, the popular customs are a great attraction, starting with those that delight the view – the 

wood carving and the popular port - and continuing with those that enchant the soul, songs, rituals and 

specific Romanian manifestations, the folklore, the folk dance, șezătorile and clăcile, paparuda, 

mucenicii, the baptism, the caroling, the wedding, ursitoarele, the funeral rituals, are some elements that 

have not yet lost their identity in the rural area, as they are maintained and they are carried on by the 

young people who have the older inhabitants of the villages as advicers and tutors, who knew how to 

preserve, create and carry on these legacies. The popular customs represent the living proof of the 

existence of the Romanian people, a striking expression of the ancient cultural unity. The immense 

folklore treasure of our people is a valuable component of this heritage. Traditions represent us and 
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constitute a true value of our country, appreciated in the world, which determines the desire to know the 

beauty and depth of customs in which the popular clothing, the authentic folklore and the local way of 

speaking are mirrored. 

Keywords: folklore, customs, values, educational values, evolution 

 

Asupra obiectivului nostru se reflectă bogăția uimitoare a tradițiilor și obiceiurilor din 

perspectiva folclorului, a dinamicii formelor sale culturale, prin obținerea unei imagini de 

ansamblu asupra etnografiei românești. 

Din punct de vedere etimologic, termenul „folclor” desemnează înțelepciunea poporului 

exprimată în forme artistice, comportamentale și spirituale. Ca și particularitate, ceea ce 

caracterizează folclorul, este legat de modul de transmitere, de evoluție, de apariție și de 

practicare. 

„Prin folclor se înțelege totalitatea operelor artistice create sau existente în sânul maselor, 

de la sate și orașe, creații care, de regulă, circulă prin viu grai, în spațiu larg și timp îndelungat, 

fără conștiința autorului lor” [Pop, 1957:15]. 

Tradiția este un tezaur al producțiilor folclorice care s-au acumulat de-a lungul procesului 

istoric și este caracterizată prin capacitatea de conservare a structurilor veritabile arhetipale, sub 

influența factorilor externi. 

Satul românesc își afirmă originalitatea sa, în context mondial, în primul rând prin 

înscrisuri etnografice și arhitecturale distinse, iar un punct de mare atracție îl reprezintă 

obiceiurile și sărbătorile populare. Pentru săteni, bogăția materială nu constituie o superioritate, 

ci un bun temporar, pentru ei adevărata bogăție e în suflet, în trăiri.  

Manifestările folclorice, obiceiurile și tradițiile străbune românești, îmbogățesc lumea 

țăranului român și formează legături între indivizi și comunități, fiind respectate și valorificate de 

către săteni, care le păstrează cu sfințenie și transmit generațiilor viitoare o bogăție de valori 

spirituale. 

„În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis și reînnoit”
. 
[Noica, 1978:177]. 

Dovedind admirație și respect față de ceea ce definește spiritul nostru românesc, menținem vie 

lumina trecutului nostru istoric, obiceiurile și tradițiile strămoșești. 

„Voiam să cunosc pe român așa cum este dânsul în toate ale lui, așa cum l-a plăsmuit o 

dezvoltare treptată de optzeci de veacuri, așa cum s-a strecurat el prin mii și mii de înrâuriri 

etnice, topice și culturale” [Petriceicu Hasdeu, 1972:11]. 

Conceptele creației populare sunt legate de naștere, căsătorie și moarte. Clasificarea a 

pornit de la importanța obiceiurilor, subliniind ideea că fiecare tradiție are un rol deosebit în 

sfera socială. 

„Tradițiile, obiceiurile, ritualurile, au fost mult timp unicul mijloc prin intermediul cărora 

se reglementează relațiile dintre oameni în societate, fiindcă există o încredere în justețea ordinii 

stabilite de ele care se baza pe existența și vechimea lor” [Capcelea, 1998:9]. 

Nașterea este considerată începutul vieții și constituie un ritual al ciclului familial. 

Obiceiurile legate de naștere se întind pe o perioadă lungă, începând cu fecunditatea de la 

nuntă, continuă cu cele premergătoare ivirii pe lume a copilului, până la ceremonialul botezului. 

În cadrul obiceiurilor tradiționale, nașterea are o importanță deosebită și asigură continuitatea 

vieții, prilejuind o serie de obiceiuri care exprimă tot atâtea dorințe și temeri legate de venirea 

pe lume a unui copil, care se dorește a fi înzestrat cu toate calitățile: să fie sănătos, ascultător, 

harnic, inteligent, frumos. Tradițiile nașterii, văzute ca împlinire totală a rostului femeii în lume, 
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păstrate în conștiința țăranului român, încă se mai practică, și momentele ceremoniale sunt bine 

punctate. 

„Actele rituale și practicile magice prilejuite de momentul nașterii, garantează trecerea 

copilului din preexistență în existență” [Suiogan, 2006:103]. 

A treia zi de la naștere, înainte să apună soarele, moașa așază pe o măsuță trei farfurii, 

trei linguri și trei furculițe pentru ursitoare. Pe fiecare farfurie pune o turtiță unsă cu miere, trei 

monede și trei crenguțe de busuioc învelite cu vată. Alături se mai pun diferite obiecte: creion, 

caiet, carte, ac, chei, bani. După ce termină de aranjat masa, nașa spune rugăciunea Tatăl 

Nostru. A doua zi se ridică masa și toate ofrandele se dau la trei copii. 

Etapele fundamentale ale sărbătorilor de peste an au o importanță la fel de mare ca 

tradițiile care privesc nașterea și moartea. Obiceiurile și tradițiile au conexiuni în morala 

religioasă și în bunăstarea fiecărei persoane. 

Prin varietatea folclorului, cunoaștem, înțelegem și prețuim mai mult trecutul glorios al 

poporului nostru, obiceiurile, ocupația, sentimentele și năzuințele generațiilor trecute, identitatea 

românească rămâne vie prin conservarea moștenirilor culturale. 

Populația sătească are un șir de îndeletniciri, iar toate aceste elemente, dau specificul 

satului românesc, așa cum se prezintă el astăzi: unelte lucrate în gospodărie, sculptura lemnului 

(linguri de lemn, icoane pictate pe lemn și sticlă), olăritul (vase de lut smălțuite, colorate și 

ornamentate), obiecte de artizanat, confecționarea opincilor din șorici de porc, împletituri din 

paie, țesutul și cusutul, practicate cu măiestrie de femei (macaturi țesute în război, preșuri de 

iută), realizarea costumelor tradiționale, coaserea pînzelor, a iilor și a poalelor, cu motive florale, 

cergilor, sau traistelor.  

În arta populară se regăsesc elemente de necontestat ale sacrificiului sătesc și cuprinde 

creația artistică populară, țesut, port tradițional, naștere, nuntă, moarte. 

Calendarul tradițional românesc cuprinde o serie de obiceiuri și ceremonii care 

celebrează și sărbătoresc cele mai importante momente ale vieții naturii și a omului, ale 

existenței și muncii. 

Cea mai mare sărbătoare folclorică rămâne căsătoria, care prilejuiește desfășurarea unor 

obiceiuri care mai păstrează parfumul străvechimii ei. Este un moment din ciclul vieții plin de 

bucurie care marchează trecerea de la o categorie socială la alta. 

Căsătoria este importantă pentru îndeplinirea destinului, iar întregul obicei tradițional este 

încrustat cu credința pragmatică în Dumnezeu. Familia este o comuniune, care, după modelul 

tradițional constă în unirea naturală dintre o femeie și un bărbat. 

Obiceiurile de nuntă, cu resorturi adânci în mentalitatea oamenilor, sunt evidențiate prin 

secvențele ceremonialului de nuntă, orațiile și obiceiurile practicate din timpul desfășurării 

petrecerii. Aceste ceremoniale din desfășurarea nunții sunt manifestări complexe care cuprind 

întreprinderi tradiționale străvechi, și în desfășurarea sa, nunta impune o acțiune echilibrată, 

îndeplinită de anumite persoane. 

Paştele creştinilor este sărbătoarea Învierii Domnului, sărbătoare fixată în echinocțiul de 

primăvară în funcție de fazele lunii și înseamnă pentru fiecare dintre noi un moment de 

reîntoarcere la tradiții, la origini și la obiceiurile vechi de sute de ani, este una dintre cele mai 

expresive și trainice datini, iar postul Paștelui este perioada de purificare, de bunăstare.  

Sătenii participă la slujba Învierii Domnului, și după ce iau lumină și tradiționalele 

Paști, ciocnesc ouă rostind cuvintele tradiționale: „Hristos a înviat!”, „Adevărat a înviat!”, 

semnificația acestui ritual fiind aceea că membrii familiei se vor vedea și pe lumea cealaltă. 
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În Duminica Învierii, este obiceiul ca oamenii să poarte haine noi, iar cei care nu au 

putut merge la biserică, vor lua Paști acasă, înainte de răsărit, pe iarbă verde, după ce s-au 

spălat pe față și înainte de a fi mâncat ceva. 

„Mielul semnifică pe Domnul Isus Hristos și oul roșu se zice că reprezintă pe creatorul 

lumii, iar spargerea lui, ca și tăiatul mielului, reprezintă simbolul jertfei dar și al divinității care 

moare și renaște” [Șerban, 2000:76]. 

„Când oamenii n-ar mai înroşi ouă de Paşti, lumea se va potopi” [Simion, 2012:126], 

spunea marele folclorist şi etnolog, Simion Florea Marian, în „Sărbătorile la români”.  

Folclorul constituie o metodă de educare culturală, de cunoaștere deplină a tradițiilor 

specifice și retrăirea trecutului în care se reflectă modul de a gândi și de a percepe lumea, căci 

tradițiile populare reprezintă oglinda spiritualității unui popor. 

Obiceiurile și tradițiile au ținut comunitatea unită dintotdeauna prin legăturile sufletești 

ale oamenilor, prin admirația față de creația populară a satului tradițional românesc, 

transmițându-le din generație în generație. Ele sunt o moștenire de preț care ne individualizează 

ca neam în peisajul cultural universal, fiind parte a spiritualității românești. 

Despre marea sărbătoare a Crăciunului, putem afirma că se măsoară cu sufletul și cu 

simțirea, este o mărturie a unității noastre sufletești. 

Foarte bogată în tradiții și obiceiuri stăvechi, Sărbătoarea Nașterii Domnului, se bucură 

de o mare popularitate, fiind mult asteptată chiar și după postul aspru la care credincioșii sunt 

supusi, pentru că din punct de vedere duhovnicesc,  în post se impune multă strictețe. 

Cel mai bogat ciclu sărbătoresc în manifestări folclorice, îl constituie obiceiurile de 

iarnă ce se desfășoară în intervalul dintre Crăciun și Bobotează. Folclorul păstrează valorile 

populare care au fost cele mai apropiate de sufletul colectivității rurale. La fel putem vorbi 

despre obiceiurile din Ajunul Crăciunului și cele de Crăciun. 

Colindețul reprezintă cea mai importantă manifestare folclorică practicată în unele zone 

gorjenești, care este o zonă folclorică de o mare frumusețe și bogăție a obiceiurilor și tradițiilor 

strămoșești. 

În dimineața de Ajun, copiii și bătrânii satului merg în colindeț. Cu o trăistuță în mână, 

merg din poartă în poartă să primească colindeț. Sătenii, după ce tămâie și fac cruce de 

pomenire, ies la poartă cu un coș în care au colaci, mere, nuci și dau la toți cei care vin. Prin 

nămetii de zăpadă, cu obrajii îmbujorați, se văd cetele de copii și se aud într-un glas strigând: 

„Cine n-are colindeț/ Să-i moară porcu-n coteț”. 

Un spectacol deosebit se impune în folclorul obiceiurilor de iarnă, prin colindatul 

copiilor, în Ajunul Crăciunului. Rolul colindatului este de sănătate și belșug, de viață lungă și 

fericire. Colindele leagănă sufletul românului, rămân la temelia neamului nostru, fiind o comoară 

de virtuți specifice. Când tinerii merg cu colindul, formează adevărate alaiuri sărbătorești care 

animă întreaga comunitate, perpetuându-i cele mai frumoase tradiții, până la bucuria 

sorcovitului. Pe seară, grupuri de câte patru copii, merg cu steaua iar tinerii cu vicleiul. Steaua 

este confecționată dintr-un ciur împodobit cu beteală, sclipoasă și hârtie colorată. Are 12 

conuri, ceea ce simbolizează cele 12 luni ale anului iar pictura de pe fața stelei, simbolizează 

Nașterea Domnului și Ignatul. Steaua se învârtește în jurul unui ax de către copilul din rândul 

din față, în timpul cântatului. În fața ușii, în spiritul tradiției, colindătorii cântă o colindă de 

vestire a sărbătorii: „În seara de-astă seară e, o seară mare/ Seara ce-a trecută, fiul s-a născut/ 

Fiu fără de-o maică, de-un taică curat…”și cântecele de stea se termină cu „proroceau” sau 

„porunceaua”: „Ascultați dumneavoastră oameni cinstiți și blagostoviți/ La această stea 
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prorocea care s-a poruncit/ Înainte de Râmnicul Bălan (…) Aici când au ajuns au spus: „Hai să 

ne-nchinăm!/ Cui să ne-nchinăm?/ Domnului nostru Isus Hristos/ Mare, falnic și frumos/ La 

anul și La mulți ani!” 

„Pomul de Crăciun, este un brad împodobit, sinonim cu butucul de Crăciun, amintind de 

zeul care moare și renaște în perioada solstițiului de iarnă”.(op.cit. 93). 

Moartea, cunoscută ca punctul culminant al existenței și al vieții noastre, este înconjurată 

de o multitudine de ritualuri. 

Gesturile făcute în cadrul obiceiurilor de înmormântare și practicile de comemorare ale 

morților, sunt în strânsă legătură cu topografia lumii de dincolo, pentru că în mentalitatea 

țăranului român, sufletul își continuă existența și dincolo de hotarele vieții pământene, într-o 

altă viață. 

Costumul țărănesc reflectă un mod de viață în care mentalitatea, unitățile sociale și 

formele de exprimare artistică, constituie un tot unitar, o unitate indestructibilă. 

Piesa de bază a costumului tradițional gorjenesc este cămașa purtată de femei. Întregul 

costum se compune din cămașă, poale și catrință, care se mai găsește sub denumirea de vâlnic, 

fotă sau opreg. Portul tradițional feminim este completat de maramă sau năframă, care se pun pe 

cap. Putem spune despre folclor că este reprezentat de totalitatea manifestărilor spirituale din 

cadrul culturii populare (obiceiuri, creații artistice, norme etice și cutuminare, forme de 

comportament), toate aceste cunoștințe și valori fiind acumulate prin practică de-a lungul anilor. 
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Rezumat. Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea se remarcă prin câteva aspecte 

majore ale dezvăluirii folcloristicii românești. Dintre scriitorii care s-au preocupat de folclor în această 

perioadă, Barbu Delavrancea ocupă poate cel mai însemnat loc. Latura dezvoltată de B. Ștefănescu 

Delavrancea este importantă. B. Ștefănescu Delavrancea este de părere că singura cale de a scoate limba și 

literatura română din păienjenișul multor influențe nefaste, venite din afară, este folclorul. Delavrancea 

este un sprijinitor entuziast al folclorului, urmărește tot ceea ce se publică în acest domeniu, are însemnări 

personale pe unele colecții și se remarcă prin strădaniile în vederea tipăriri primei reviste de folclor 

Șezătoarea, a lui A. Gorovei. În 1892, cu prilejul apariției revistei de folclor Șezătoarea, Delavrancea 

indică și calea de a ajunge la cunoașterea acestor frumuseți reprezentate de creația orală. Ideile care vor fi 
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dezbătute în aceste prelegeri, vor fi reluate mai târziu în cele mai importante studii de folclor ale 

scriitorului, și anume: Verbul plastic în creațiunile populare, Doina și Din estetica poeziei populare. 

Barbu Delavrancea se ocupă de problema originii doinei în articolul Doina, publicat în revista Albina. 

Cea mai importantă contribuție a scriitorului Barbu Delavrancea la folcloristica românească este studiul 

Din estetica poeziei populare, discurs rostit în mai 1913, la Academia Română. 

Resumé. La fin du XIXe siècle et le début de XXe siècle se remarque par quelques aspects majeurs pour 

le développement de la folkloristique roumaine. Parmi les écrivains qui se sont intéressés au folklore 

pendant cette période, Barbu Delavrancea occupe, peut-être la place la plus importante. Le côté développé 

par B. Ștefănescu Delavrancea est importante. B. Ștefănescu Delavrancea pense que le seul moyen de 

sortir la langue et la littérature roumaine des nombreuses influences mauvaises qui viennent de 

l’extérieur, est le folklore. Delavrancea soutient avec enthousiasme le folklore, il suit tout ce qui est 

publié dans ce domaine, a des notes personnelles sur certaines collections et il se remarque par les efforts 

pour imprimer la première revue de folklore Șezătoarea, de Gorovei. En 1892, à l’occasion de la parution 

de la revue de folklore Șezătoarea, Delavrancea indique aussi la voie afin de connaître la beauté de la 

création orale. Les idées qui seront débattues dans ces conférences seront reprises plus tard dans les plus 

importantes études folkloriques de l’auteur à savoir: Verbul plastic în creațiunile populare, (Le verbe 

plastique dans les créations populaires), Doina (Doïna) et Din estetica poeziei populare (De l’esthétique 

de la poésie populaire). Barbu Delavrancea est préoccupé par la problématique de l’origine de la doïna 

dans l’article Doïna, publié dans la revue Albina. La plus importante contribution de l’auteur Barbu 

Delavrancea à la folkloristique roumaine est l’étude Din estetica poeziei populare (De l’esthétique de la 

poésie populaire), discours tenu en mai 1913, à l’Académie Roumaine. 

 

Sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea se remarcă prin câteva 

aspecte majore ale dezvăluirii folcloristicii românești: 

 cultura populară ca argument al vechimii continuității și unității poporului român; 

 specificul creației populare în raport cu creația cultă, „de autor”, și relațiile 

existente, de-a lungul timpului, între acestea; 

 autenticitate și intervenție în culegerea și publicarea poeziei populare [1, p. 107]. 

Dintre scriitorii care s-au preocupat de folclor în această perioadă, Barbu Delavrancea 

ocupă poate cel mai însemnat loc. Latura dezvoltată de B. Ștefănescu Delavrancea este 

importantă: aceea a unui eminent teoretician al folclorului ca artă literară. 

Asemenea lui Alecsandri sau Russo, B. Ștefănescu Delavrancea este de părere că singura 

cale de a scoate limba și literatura română din păienjenișul multor influențe nefaste, venite din 

afară, este folclorul. 

Delavrancea se alătură lui N. Iorga în lupta pentru limba românească, ce s-a dat la 

începutul secolului al XX-lea. El ține cuvântări publice și scrie numeroase articole pe această 

temă, aducând în plus strălucirea talentului său de orator [2, p. 266]. 

Delavrancea a fost „... cea mai pitorească figură de scriitor român...” din vremea sa, 

afirmă convins un contemporan, iar marele B. P. Hasdeu îl numește „un enfant terrible...” pe care 

poți să-l dezaprobi uneori, dar nu poți să nu-l iubești; fascinant, acest „plebeu de geniu” făcea ca 

privitorii și ascultătorii să nu-și poată lua ochii de la capul său de artist și, desigur, să nu-l uite 

niciodată [3, p. 103]. 

Încă din copilărie, Delavrancea era fascinat de oamenii, basmele și cântecele din mahalaua 

Delea Veche, cântece pe care G. Dem. Teodorescu le va imortaliza în masiva lui colecție. 

Delavrancea este un sprijinitor entuziast al folclorului, urmărește tot ceea ce se publică în 

acest domeniu, are însemnări personale pe unele colecții și se remarcă prin strădaniile în vederea 
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tipăriri primei reviste de folclor Șezătoarea, a lui A. Gorovei. În 1892, cu prilejul apariției 

revistei de folclor Șezătoarea, Delavrancea indică și calea de a ajunge la cunoașterea acestor 

frumuseți reprezentate de creația orală: „... cel mai suveran mijloc de a înțelege un popor este 

acela de a-i cunoaște și aprofunda tradițiile, știința și creațiunile sale simple, naive, dar adeseori 

străbătute de un spirit vast și genial, pe care numai mulțimile și popoarele îl pot avea...” [4, p. 

104]. 

În 1892 (concomitent cu B. P. Hasdeu), Barbu Delavrancea ține câteva prelegeri despre 

folclor la Facultatea de Litere din București. Rezumatul acestor prelegeri va fi publicat în revista 

Doina (1892–1894). Se remarcă tonul de pledoarie permanentă precum și „tumultul său oratoric 

de coloratură romantică” [5, p. 338]. 

Ideile care vor fi dezbătute în aceste prelegeri, vor fi reluate mai târziu în cele mai 

importante studii de folclor ale scriitorului și anume: Verbul plastic în creațiunile populare, 

Doina și Din estetica poeziei populare. 

Care sunt aceste idei? 

1.  Caracterul unitar al poeziei populare de o parte și de alta a Carpaților: 

„Coborând văile, suind dealurile, săltând Carpații, creațiile anonime s-au dus de aici 

dincolo și de dincolo dincoace, ca fluxul și refluxul oceanului, răscolite de puterea uriașă a 

instinctului nostru, pururea năzuind și ne simțim o singură ființă cu același dor, cu aceleași dureri, 

cu aceeași limbă fără dialecte și cu aceiași tropi, pe care au curs inspirațiunile bătrânești”; 

2. Rolul predominant al verbului (mai ales în balade), ca o consecință a repeziciunii cu 

care se succed fazele acțiunii, ca și la Homer: „Amănunțimile și tărăgănarea ne-ar răci 

imaginația și ne-ar coborî în lumea reală și din comparația acestei lumi cu lumea epică 

emoțiunea artistică ar dispărea”; 

3.  Lirismul în poezia populară este apreciat în opoziție cu cel salonard: „iubirea 

spontanee, sărutul zgomotos, choitul de poet fără mănuși, blestemul de curge țărâna în pod 

sunt aidoma unor trâmbițe care suflă în urechea salonistului, lovituri care dor și amețesc pe 

omul obișnuit cu legănări de sunete delicate, limonade dulci, aromatice, narcotice”; 

4.  Parcimonia descrierilor este o dovadă a faptului că frumusețea se sugerează, nu se 

descrie. Fenomenul e vizibil în descrierea naturii, totdeauna în concordanță cu sentimentele 

omului. Poetul natural deține din natură numai notele ei „fosforescente”; 

5.  „Dorul” e definit de Delavrancea ca o stare intermediară între dorință, melancolie 

și durere: „Dorul – și cântec și suspin și lacrimă, și uman și divin... Iubirea noastră este 

iubirea unui popor superior și poetic” [5, p. 339]. 

În afara acestor prelegeri despre folclor, ținute la Facultatea de Litere, care s-au constituit, 

de altfel, în „primul curs de folclor bine structurat”, Barbu Delavrancea se ocupă de problema 

originii doinei în articolul Doina, publicat în revista Albina, anul V, nr. 48, 49 din 1 și 8 

septembrie 1902. Studiul Doina este precedat de următorul text: „Cunoscutul scriitor, Barbu 

Delavrancea, a ținut în sala Teatrului Național din Iași o importantă conferință asupra cântecului 

nostru popular Doina. Dăm și noi rezumatul acelei conferințe, dat fiind competența 

conferențiarului ca și însemnătatea subiectului pentru literatura noastră populară” [6]. 

Cea mai importantă contribuție a scriitorului Barbu Delavrancea la folcloristica 

românească este studiul Din estetica poeziei populare, discurs rostit în mai 1913, la Academia 

Română (care se constituie ca un răspuns la discursul de recepție al lui Duiliu Zamfirescu, 

Poporanismul în literatură, (1909): „... la Delavrancea folclorul este o permanență spirituală, un 

indicator moral, o culme artistică la care apelează în mod firesc, irezistibil, în orice împrejurare. 
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Mai mult oratorul în special pledează în favoarea poporului – creator al unor frumuseți eterne și 

inegalabile – în întrunirile publice, în Parlament, în jurnalistică, iar teoreticianul artei s-a născut 

din însăși completarea folclorului, care i-a relevat legile estetice specifice artei noastre populare” 

[6]. 

Articolul Verbul plastic în creațiile poporane a apărut postum în revista Șezătoarea, în 

anul 1929, cu următoarea notă în subsol, ca explicație: „Delavrancea a ținut, prin 1892, o serie de 

prelegeri la Universitatea din București; în revista «Doina» care apărea pe atunci, s-a publicat un 

rezumat al acestor prelegeri care tratau despre Verbul plastic în creațiunile poporane, prelegeri 

în care sunt lucruri ce interesează de aproape studiile de folclor” [6]. 

Aceste trei studii amintite, care constituie chintesența contribuției lui Delavrancea la 

folcloristica română modernă, vor fi în continuare analizate pe rând. 
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Rezumat: În articol sunt propuse unele indicații metodice în predarea/învățarea nuvelei Casa de Ray 

Bradbury. În baza analizei efectuate se poate afirma că nuvela scriitorului american, dar și alte texte din 

literatura științifico-fantastică, au potențialul de a stimula gândirea elevilor cu privire la întrebări 

importante ale vieții, ale existenței umane. Casa de Ray Bradbury este un text care oferă multe posibilități 

cadrului didactic de a structura o lecție interesantă, în context fiind abordate probleme actuale. 

Cuvinte-cheie: science fiction, fantasy, tehnologii, casă, simbol, ficțiune, omenire. 

 

Abstract: This article includes some methodical indications in teaching- learning process of the short 

story The House by Ray Bradbury. The American writer’s short stories and other science fiction texts 

have a big role- to stimulate students’ thinking about important questions of life and human existence. 

The story ,,House” by Ray Bradbury is a text which offers the teacher many possibilities to structure an 

interesting lesson wich reflects current issues. 

Keywords: science fiction, fantasy, technology, house, symbol, humanity. 

 

Ray Bradbury – personalitatea care a demonstrat o acuitate extraordinară a simțirii și 

gândirii. El a reușit să cuprindă în vizorul său aspectul complex al prezentului, împletind din 

verigile acestuia o hologramă a viitorului. În pofida faptului că a fost în mare parte un 

conservator al realităților în care se regăsea, a reușit să devină un promotor al lumii galopante 
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care ne găzduiește generația. „Dacă putem spune ceva despre Bradbury, e că el privea cu 

suspiciune viitorul, și se raporta, cu nostalgie, la trecut”, notează „The Telegraph”. În Fahrenheit 

451, roman publicat în anul 1953, și în câteva povestiri scurte, Bradbury și-a imaginat niște 

„dopuri de urechi” radiotelefonice, anticipând căștile prin Bluetooth, instrumente zgomotoase, 

care te izolau de lume și aveau un efect dezastruos asupra vieții sociale. Apariția tehnologiilor pe 

care le-a anticipat nu i-a schimbat, cu nimic, părerile: în 2009 a descris Internetul ca fiind, în 

mare parte, o „pierdere de vreme”. A continuat să scrie la mașină, fără să treacă la calculator. [5] 

Prozator, scriitor american de romane science fiction, fantasy, horror, mister, eseist, Ray 

Bradbury reprezintă indubitabil o figură remarcabilă a literaturii universale. Science fiction – 

„ansamblul de operelor literare, a căror temă principală este impactul științei și tehnologiei 

asupra societății și persoanelor, cunoscute și sub denumirea de „literatură de anticipație” sau 

„literatura științifico-fantastică”, cu formele abreviate SF sau sci-fi”. [3, p. 289]  

Printre creațiile care se încadrează în categoria literaturii de anticipație, se regăsește și 

nuvela Casa de Ray Bradbury, titlul prozei scurte în limba engleză - There Will Come Soft Rains 

– Vor veni ploi blânde... (volumul Cronici marțiene) [1, p. 242] 

Acțiunea se petrece într-un oraș din California, distrus în urma unei explozii. O bombă 

nucleară a luat viețile locuitorilor, au fost distruse case, magazine, cinematografe etc. Numai o 

casă a rămas intactă în mijlocul ruinelor. Autorul descrie evenimente care au avut loc în viitor – 

august 2026 (nuvela a fost publicată în anul 1950). 

Tema: autodistrugerea omenirii în urma războiului nuclear. Ray Bradbury menționa că 

scrierea nuvelei a fost motivată de relațiile complicate dintre fosta Uniune Sovietică și SUA 

(perioada războiului rece), de teama distrugerilor ce vor avea loc; impactul bombei atomice ce a 

luat multe vieți omenești în Hiroșima și Nagasaki, Japonia. Acțiunea are loc în luna august, iar în 

august a avut loc bombardamentul atomic a trupelor aeriene americane. 

Mesajul operei: omenirea trebuie să lupte pentru pace. Autorul se pronunță împotriva 

războiului, redând mesajul prin mai multe moduri: Titlul operei – There Will Come Soft Rains – 

este preluat dintr-un poem de Sara Teasdale (o poetă americană). Poemul a fost publicat pentru 

prima dată în 1918 în timpul primului război mondial și al pandemiei de gripă din 1918. La fel ca 

în poezia lui Teasdale, povestea lui Bradbury este lipsită de ființe umane, deoarece toate au fost 

ucise. Autoarea poemului prevede o lume idilică post-apocaliptică în care natura continuă pașnic, 

frumos și indiferent după dispariția omenirii. 

În al doilea rând, nuvela prezintă rezultatele oribile ale unei explozii cu bombe nucleare. 

Titlul Casa, o adaptare în procesul de traducere a lucrării, este exprimat printr-un 

substantiv comun: 

 
Primul sens al substantivului casă implică și sinonimul acestuia,  locuință, care are 

originea în verbul a locui și substantivul loc. „Casa este un simbol feminin, cu sensul de refugiu, 

de mamă, de protecție, de sân matern”. [2, p. 194] Titlul, la prima vedere, sugerează căldură și 

refugiu, aceste aspecte sunt confirmate în prima parte a operei în care se regăsesc multe elemente 

• substantiv 

• comun 

• art. hot. 
,,a” 

Casa 

CÁSĂ1, 
case, s. f. 1. 
Clădire care 

servește 
drept 

locuință.  

sensul în 
conformi

tate cu 
DEX-ul 
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de utopie (descrierea casei cu diversitatea de utilaje automatizate), dar prima impresie este o 

ficțiune, deoarece casa este lipsită de oameni, deci nu își îndeplinește funcția primordială. Casa 

se transformă într-o capcană a chinurilor (moartea câinelui), devine un strigoi al trecutului. Ea 

încearcă să „supraviețuiască”: „O casă pustie. Cât de bine se apărase până atunci! Cu câtă grijă 

întrebase de fiecare dată: „Cine-i acolo? Formați vă rog, codul!” și, neprimind niciun răspuns 

de la vulpile rătăcite sau de la motanii vagabonzi, închidea imediat ferestrele și trăgea 

draperiile cu o încăpăținare de fată bătrână care caută să se protejeze. Un fel de paranoie 

mecanică. Casa tresărea la fiecare sunet.” În finalul operei este descrisă distrugerea casei 

personificate. Acest fapt permite cititorilor să simtă tristețea și intensitatea situației. 

Maclellanii (stăpânii casei) au fost o familie alcătuită din patru persoane. Ele sunt victime 

ale războiului, care au fost uciși lângă reședința lor de explozia bombei. Ei sunt numiți „zei” de 

către autor – o familie obișnuită de clasă mijlocie. Moartea i-a surprins în curtea casei: părinții, 

îngrijind de grădină, și copiii jucându-se cu mingea. „Toată partea de vest a casei, cândva albă, 

era acum carbonizată. Rămăseseră numai cinci pete, în forma cărora se puteau ghici niște 

siluete. Silueta unui bărbat care tundea iarba, a soției lui, aplecată să culeagă flori, și siluetele 

copiilor, un băiat și o fetiță cu brațele întinse către o minge care nu avea să mai cadă niciodată. 

Imagini fixate pe lemn într-o secundă titanică”. Pe peretele negru carbonizat vedem siluetele 

oamenilor înghețate într-un moment fericit.  

 

 
Opera a fost inclusă în curriculumul pentru disciplina Limba și literatura română, iar un 

fragment al nuvelei este inclus în manualul pentru clasa a IX-a. [4, p. 116] Astfel, în baza acestei 

creații elevii pot studia noțiunile: literatură științifico-fantastică, utopie, antiutopie. Ne-am 

propus să realizăm o planificare zilnică, subiectul lecției: Literatura științifico-fantastică: nuvela 

Casa de Ray Bradbury. Noțiunile utopie și antiutopie. Proiectarea vizează următoarele unități de 

competențe: 

3.1. Utilizarea elementelor din terminologia lingvistică și teoria literară în receptarea 

textului. 

3.3. Interpretarea mesajului operei literare prin raportarea la propriile experiențe de viață, 

de lectură și estetice. 

3.4. Argumentarea propriei atitudini în raport cu textul lecturat. 

Prima etapă a lecției, Evocarea, de foarte multe ori este momentul decisiv în organizarea 

unui parcurs didactic reușit, deoarece urmărește scopul de a motiva participarea elevilor la lecție, 

sau chiar impresionarea acestora. Astfel, ne-am propus să utilizăm tehnologiile, elevii vor fi 

îndemnați de profesor să vizioneze un fragment de film. Este vorba de Damnation Alley / Aleea 

blestemelor (20th Century Fox, 1977) – intervalul: 10 min 15 secunde – 15 minute; link-ul site: 

https://horrorhd.ucoz.net/load/filmy_onlajn/fantastika/dolina_prokljatij_damnation_alley_1977/1

https://horrorhd.ucoz.net/load/filmy_onlajn/fantastika/dolina_prokljatij_damnation_alley_1977/14-1-0-8480
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4-1-0-8480. Fragmentul reprezintă situația unui război nuclear, cel de-al 3-lea război mondial, în 

care au fost distruse cu bombe atomice cele mai mari orașe și au reușit să supraviețuiască doar un 

număr restrâns de oameni, într-un adăpost special. Elevii primesc sarcina de a scrie stările și 

sentimentele trăite la vizionarea fragmentului și să le argumenteze. 

Metoda TIC este bună pentru etapa evocare, deoarece interesează grupul de elevi. Este o 

metodă corespunzătoare mediului în care crește generația elevilor. Vizionarea fragmentul de film 

solicită mai multe tipuri de inteligență ale acestuia: vizuală, auditivă, emoțională etc. Scopul 

cadrului didactic este de a crea această atmosferă antiutopică pe care de multe ori elevii nu o 

conștientizează doar din lectură. Perceperea vizuală în contextul dat este fenomenală. Elevii ar 

putea oferi un răspuns asemănător: ,,Am trăit sentimente de frică, durere, deznădejde, 

dezamăgire, am fost indus în stare de îngrijorare, deoarece fragmentul reprezintă un dezastru 

global, o catastrofă care se poate întâmpla din cauza unor oameni lipsiți de conștiința 

integrității omului cu natura, oameni orbiți de interese politice, sau chiar financiare, lipsiți de 

principii morale înalte care educă o societate sănătoasă mintal și fizic.” 

Profesorul, de asemenea, va urmări ideea de anticipare a războiului prin conștientizarea 

posibilității acestuia, deoarece generațiile tinere tot mai mult nu înțeleg faptul că pacea în timpul 

căreia s-au născut și în care cresc nu a fost veșnică. Istoria este dovada timpurilor când 

războaiele erau o normalitate. De aceea, trebuie să fim conștienți de posibilitățile pe care le avem 

pentru dezvoltare și să păstrăm aceste posibilități și pentru generațiile care urmează. 

Tema de acasă va fi verificată la etapa Realizarea sensului, utilizând tehnica Rezumarea 

în lanț care permite profesorului să implice mai mulți elevi în activitate și să-i evalueze cât mai 

operativ. Profesorul va adresa întrebări elevilor pentru a reconstitui subiectul textului lecturat, 

ideile principale: 

 Ce se întâmplă în nuvela Casa de Ray Bradbury? 

 Relatați situația inițială. 

 Care este cauza acțiunii? 

 Ce se întâmplă la etapa desfășurarea acțiunii? 

 Descrieți punctul culminant. 

 Cum este depășit punctul culminant / care este deznodământul? 

 Situația finală?  

Metoda de bază pe parcursul acestei sarcini va fi Conversația catihetică, elevii vor fi 

ghidați de către profesor ca să reproducă rezumatul nuvelei. 

În continuare, activitatea didactică se va desfășura în formă de joc: elevii primesc sarcina 

de a se imagina într-un magazin cu utilaje tehnice și au obiectivul de a procura acel utilaj care i-a 

impresionat cel mai mult în contextul nuvelei, ei vor reveni la text, pag. 116 din manualul de 

Limba și literatura română, pentru cl. a 9-a. Pe tablă profesorul va organiza într-un clustering 

toate utilajele menționate de către elevi, iar aceștia vor reproduce schema în caietul de clasă. 

Jocul de rol este o metodă importantă, deoarece creează situații concrete în care se 

regăsește elevul. Este o metodă care apropie parcursul didactic de dimensiunea transdisciplinară. 

Oferă posibilitatea tuturor elevilor să își exprime punctul de vedere și este important că punctul 

lor de vedere este acceptat.  

Tehnica Clustering, utilizată pentru a organiza informația din text, este o modalitate 

eficientă de a acumula cât mai multe răspunsuri și, iarăși, de a implica cât mai mulți elevi într-un 

proces didactic interactiv. Sarcinile organizate prin joc de rol și clustering sunt pași care trebuie 

parcurși de elevi pentru a realiza următoarea sarcină, produsul căreia este un text argumentativ. 

https://horrorhd.ucoz.net/load/filmy_onlajn/fantastika/dolina_prokljatij_damnation_alley_1977/14-1-0-8480
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Deci, elevii vor primi fișă de lucru pe care au sarcina de a completa casetele cu spații din textul 

argumentativ care încadrează nuvela Casa de Ray Bradbury în literatura științifico-fantastică: 

Nuvela Casa de Ray Bradbury face parte din literatura _____________________, 

deoarece implică un subiect_________________ (________________________________ 

____________________________________________________________) bazat pe 

ipoteze_________________(______________________________________________________

____) , acțiunea se desfășoară într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat 

(__________________________). 

Elevii au ca reper noțiunea oferită în manual, la pag. 122. Profesorul va explica elevilor 

că între paranteze trebuie să scrie exemple în baza textului studiat.  

Tehnica Textul cu lacune este potrivită  pentru a consolida aspectele importante care se 

referă la organizarea textului argumentativ, inclusiv plasarea semnelor de punctuație, normele 

ortografice, și foarte mult cruță timpul necesar pentru această sarcină. 

În continuare, la aceeași pagină din manual, elevii se vor informa despre noțiunile utopie 

și antiutopie. În baza acestor definiții. Vor completa un grafic T cu exemple din text care se 

referă la o noțiune, sau alta. 

Nuvela ,,Casa” de Ray Bradbury 

Exemple de utopie Exemple de antiutopie 

Toate tehnologiile avansate se referă la utopie 

– visul frumos al unei case inteligente care 

creează condiții favorabile pentru proprietari, o 

viață lipsită de griji, etc. 

Ruinele care înconjoară casa. 

Lipsa oamenilor. 

Moartea chinuitoare a câinelui. 

Incendiul devastator. 

Deteriorarea mecanismelor, etc. 

Tehnica Graficul T este foarte eficientă, deoarece oferă posibilitatea de a analiza două 

aspecte în plan comparativ, astfel trăsăturile definitorii ale noțiunilor se accentuează reciproc, 

facilitând memorarea ambelor concepte. 

La etapa Reflecție, am optat pentru metoda Problematizarea. Profesorul va propune 

elevilor să comenteze noțiunea progres din perspectiva noțiunilor studiate mai sus: utopie – 

antiutopie. Explicați legătura cauză-efect dintre progres și catastrofă / dezastru. 

De ce omenirea are nevoie de progres? 

Antiutopia poate fi evitată? 

Ex. 2 pag. 123: Vă place literatura SF? Discutați pe marginea următoarelor întrebări:     

 Literatura SF este utilă/inutilă și citirea ei este pierdere de timp?     

 Literatura SF este dăunătoare prin impunerea unei minciuni?       

 Literatura SF este egală cu orice alt tip de ficțiune artistică? 

Ex. 10 pag. 123: Comentați imaginea peretelui din finalul povestirii, care sugerează un 

simbol al statorniciei, dar și un contrast dintre această „verticalitate” și o consecvență tehnică 

dusă până la automatism absurd și inutilitate funcțională. Vor fi accentuate ideile că utopia este 

un mecanism al progresului, iar antiutopia este un efect al utopiei. Omenirea are nevoie de 

ambele concepte, deoarece utopia este creație, iar antiutopia este precauție. 

În contextul etapei reflecție, metoda problematizarea este potrivită, deoarece 

funcționează ca un catalizator al gândirii critice. Elevii vor fi puși în situația de a alege, de 

exemplu: dacă e utilă, sau inutilă literatura SF, și să propună soluții pentru problema identificată. 
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În final, la extindere,  elevii au sarcina pentru acasă: De realizat ex. 4 pag. 123: Care sunt, 

în opinia dvs., posibilele coliziuni tehnice, sociale, politice etc., care ar transforma o utopie (o 

idee de anticipație) în antiutopie, catastrofă, dezastru?, volum  -5-6 idei. 

În concluzie, nuvela Casa de Ray Bradbury este un text care oferă multe posibilități 

cadrului didactic de a structura o lecție interesantă, în context sunt abordate probleme actuale, 

subiectul nu este plictisitor, deoarece prezentul nu a depășit creativitatea autorului. 

Nuvela Casa de Ray Bradbury, dar și alte texte din literatura științifico-fantastică, are 

potențialul de a stimula gândirea elevilor cu privire la întrebări importante ale vieții, ale 

existenței umane. Opera atrage interesul elevilor pentru știință, tehnologie.  
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STRIGĂTURILE SPECIFICE UNEI NUNȚI TRADIȚIONALE, 

AUTENTICE ÎN COMUNA CĂIANU MIC- JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

ȚERMURE VOICHIȚA 

Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul” 

(loc. Căianu Mic, jud. Bistrița-Năsăud) 

 

Într-un dialog cu bunica mea – Pugna Elisabeta din Căianu Mic, am aflat informații 

despre obiceiurile străbune ale unei nunţi tradiţionale, autentice.  

Orice nuntă, care se petrecea în trecut respecta cu strictețe anumite ritualuri cum ar fi: 

„Mărsul pa vegere (Pețitul)”, „Şererea-târguiala” (cererea fetei), Persoane cu rol ceremonial 

(punerea nașilor), „Zăstrea” (se stabilea zestrea atât pentru băiat, cât și pentru fată), „Cemarea” la 

nuntă (Invitațiile la nuntă), Recuzita rituală şi ceremonială (steagul de nuntă, pomul, colacii, 

costumul ceremonial de nuntă) și alaiurile de nuntă. (alaiul nașilor, al mirelui și al miresei). 

În cele ce urmează, vom face o scurtă prezentare a secvenţelor nunţii sau alaiurilor de 

nuntă (care sunt împărţite după tradiţie, în alaiul naşilor, al mirelui şi al miresei) și o să redau o 

parte din strigăturile care se foloseau în trecut. 

Nunta porneşte de la mire, care era dus de două „druşte” (domnişoare de onoare), se 

îndreaptă spre nănaşi, după care, împreună cu naşii merg la mireasă. Ea era dusă de doi 

„stegari”(domnişori de onoare).  

După cununie, toată lumea mergea acasă la mireasă. Înainte de a ajunge la casa miresei, 

„druştele” iau mireasa şi fug cu ea, porţile casei fiind încuiate de neamurile apropiate ale 

https://revistacultura.ro/nou/2012/06/la-moartea-lui-ray-bradbury-autodidactul-care-a-adus-science-fiction-ul-n-mainstream/
https://revistacultura.ro/nou/2012/06/la-moartea-lui-ray-bradbury-autodidactul-care-a-adus-science-fiction-ul-n-mainstream/
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acesteia, astfel oprind intrarea nuntaşilor. Iese la poartă starostele miresei care se târguieşte cu 

starostele mirelui pentru a-i lăsa să intre. Reprezentantul mirelui îi zice că ei au auzit că acolo se 

află o fată de vânzare şi că ei vreau s-o cumpere. 

După mai multe discuţii, starostele miresei deschide poarta şi-i lasă să intre. Mireasa se 

afla înăuntru, înconjurată de „druşte”, toate fiind acoperite c-o faţă de masă. La intrarea mirelui 

şi a nuntaşilor în casă, fata împreună cu druştele ies afară, acoperite cu faţa de masă, în timp ce 

cântau „Gogitul miresei”. 

„Gogea, gogea tu mnireasă/ În stâlpuţul vrăniţî,/ Şăge mama mniresî,/ Şî să rogă sorelui:/ 

Sore, sore, domnu’ mare/ Ţîne zua cât ge mare/ C-am o fată ducatore,/ Pesce munţ’ şî peste văi,/ 

La parinţi straini şi răi,/ Pesce văi şî pesce munţi/ La parinţi necunoscuţi.”. 

Starostele intervine, din nou, şi cere ajutorul pentru a o găsi pe mireasă. Le este adusă, în 

faţa lor, o fetiţă de vreo 4-5 ani, îmbrăcată în costum popular. Nuntaşii spun că nu asta e mireasa 

căutată, deoarece e prea mică şi-i dau bani pentru a merge la grădiniţă. 

Starostele miresei merge, în căutarea ei şi o aduce; pe urmă una din druşte o închină. 

Închinatul miresei 

„Şinscită adunare mare –/ M-aş ruga ge o rugare,/ Ge-un cuvânt ge ascultare,/ Ge la mnic 

până la mare./ Io mnireas-aş încina,/ Ge voiţi a m-asculta./ Rozmarin gi lângă masă,/ Tânăra 

nostă mnireasă/ Gimineaţă s-o sculat Păru’ şî l-o ceptănat,/ Şî-n grăgin-o alergat/ Să-şi aline-n 

părul ges,/ Flori frumoase pe ales./ În grăgină ge-o intrat,/ Frumosă flore-o aflat./ Flore-o fost 

plină cu rouă,/ Inima i-o rupt-o-n două./ Vine-un vânt gi peste dâmb/ Ş-o rumpe gi la pamânt/ C-

aş-o fost şî al mneu gând./ Gin grăgin-o înturnat /Şî pa uliţi o plecat/ Ş-o intrat pîntre fişiori/ Ş-o 

vazut un struţ ge flori/ Un struţ mândru o aflat/ Şî cu el s-o cununat./ Nu ştiu şine s-o aflat/ Şî 

mnireasa o furat./ Mnirele s-o suparat/ Pentru şe s-o cununat!/ Că ge nu să cununa,/ Tare nu să 

supara./ Ge-ai şti mnire tu asta/ Dacă ce cununi o dată/ Nu uşor îţi afli-o fată./ Iel pa mine m-o 

rugat/ Ca să-i caut mnireasa,/ Că bună plată mi-o da./ Io în lume-am alergat,/ Şî mnireasa am 

aflat./ Io în lume am fujit,/ Şî mnireasa am gasât./ Şî cu ea-ici am vinit./ Frunză verge ge racită/ 

Io n-oi da-o neplacită,/ Frunză verge ge muşcată/ Pa mnireasă-mi trebe plată./ Foaie verge şî una/ 

Ma duc s-aduc mnireasa,/ N-am ge mărs prin lume iară/ Că mnireasa-i num-afară./ Frunză verge 

şî una,/ Amu viu cu mnireasa/ Să o dau la nanaşa./ Mnireasa-i mândru tomnită/ Nu oi da-o 

neplacită,/ Mnireasa-i mândru gatată/ Nu oi da-o făr’ ge plată.” 

„Să traieşti, nanaşă mare!/ Scoală-ţi mnirele-n pcişiore/ Să vegem cât i ge mare./ Că ge 

frumos îl vegem/ Ge mare nu ţî-l ştim/ Ge frumos ţî l-am vazut,/ Ge mare nu l-am ştiut./ Că 

mnireasa-i în picioare/ O vegeţi cât i ge mare./ Şe zîci mire de asta/ Învoit eşti tu, ori ba?/ 

Mnirele s-o laudat,/ Că dânsul când s-a-nsura/ La mireasă i-a lua,/ Şizme negre cordoane/ Ş-a 

purta-o ca pa domne./ Ge când nunta s-o ivit/ El nimic n-o târguit,/ Ge când nunta s-o-nfiinţat/ El 

nimnic n-o cumparat./ Nişi o opcincă ge gumă/ S-o ţână batăr o lună,/ Nişi şizme de cordoan/ S-o 

ţână batăr un an./ Frunză verge ge trifoi/ Hai mnireasă înapoi/ Că la mnire nu-i ge noi!/ Că la 

mnire ge i-ar şi,/ Pa nanaşul l-ar coci/ Şî mai iuce mi-ar placi./ Mi-ar da bani ge o rociţă/ Ca să 

şiu şî io finuţă,/ Mi-ar da bani ge o naframă/ Ca să şiu ge bună samă./ Frunză verge gi pa tei/ Mi-

i ruşâne să tăt şei,/ Frunză verge gi pa rât/ Mi-i ruşâne să tăt zâc,/ Frunză verge, iarbă grasă/ Fă-i 

mnire loc la mnireasă./ Frunză verge rujnicuţă,/ Şî nanaşă la şinuţă/ C-ai o şină frumuşă/ Ţî mai 

mare drag ge ie./ Spune-mi tu mnireasă zău,/ Dupa şe-ţi pare mai rău?/ Dupa măr, or dupa struţ/ 

Ori mai rău dupa draguţ?/ Ie-ţi gându gi la draguţ/ Şî ţî-l pune la barbat/ Că cu el ce-ai cununat!/ 

Ia mnireasă lamâiţă/ Răsăgeşte-o-n greginuţă/ Ud-o şî las-o în paşe/ Şî vezî şe flore s-a faşe:/ Ge-

a-nflori o flore albă/ Tu la socră i şi dragă,/ Ge-a-nflori-o mohorâtă/ Tu la socră-i şi urâtă, / Şî 
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oricum a înflori/ Tare dragă nu i şi./ Şine-n lume-o mai văzut- / Vergeaţă cu flore albă,/ Şî noră 

la socră dragă?/ Ge-ai umbla toată lumea/ Nu-i o soacră ca mama./ Hai, mnireasă să ce pup,/ Şî 

la mnire să ce duc/ Că nu eşti fată mai mult!”. 

„Bine-mi pare, bine-mi pare/ C-am şeluit nănaş mare,/ Pa banii gi la nanaş/ Io m-oi duşe-

ntr-un oraş,/ Şî pa bani oi târgui/ Paşe-n lume ge-oi gasî./ Şî pa bani oi cumpara,/ Paşe-n lume 

ge-oi afla./ Pângă paşe-oi târgui,/ Un draguţ ge mi-oi gasî./ Ge mi-oi gasî un draguţ,/ Mi-oi 

cumpara ineluş,/ Că-s copilă gezmierdată/ Cu draguţ nu-s învaţată.”   

După închinatul miresei mai ospătează ei vreo două ore, pe urmă se duc acasă la mire, dar 

înainte să plece de la casă părintească mama miresei îi „iuieşte”. Când ajung la mire acasă, 

„iuieşte” soacra mare. 

Soacra mică (către mireasă la ieşirea din casa părintească) 

„Frunză verge viore,/ Tu copcilă, draga me/ Dac-ăi mere la cuscra,/ Şi bună, ascultatore!/ 

Ca pamântul subt pcişioare,/ Şi bună ş-ascultă bine!/ Ca pamântul gi sub cine./ Ge-a zâce să calşi 

în foc,/ Calcă că-i ave noroc,/ Ge-a zâce să calşi în pară,/ Calcă că-i ave cicneală.” 

Soacra mare (către mire şi mireasă) 

„Foaie verge ge bujor,/ Dragul mamii scump ficior/ Rău ne-o parut când ce-ai dus,/ 

Dragu-ni şe ne-ai adus./ C-ai adus frunză gin jie/ Gintre omini ge-ominie./ Uită-ce norucă, zău,/ 

Uită-ce în jurul tău!/ Şe-i aici îi tăt a tău./ Numa’ nu-i încinje mâna/ Până ce-a muri batrâna. 

Druştele la ieşirea din casa miresei 

„Frunză verde iasomnie/ Noi merjem la cununie/ Cununia şea ge pciatră,/ Nu să uită 

nişiodată/ Cununia şea ge flori/ Nu să uită până mori.”/ IU, IU, IU ! 

„Frunză verge baraboi,/ Haidaţi gospodari cu noi/ Care vreţi, care puceţi,/ Care nu mai 

ramâneţî”/ IU, IU, IU ! 

„Ge tri ori pa dupa masă/ Să scocem rău gin casă/ Să ramâie binele,/ Să să-mpaşe 

cinerii.”/ IU, IU ,IU ! 

Druşcele către mnireasă şi mnire  

„Tu mnireasă dupa cine,/ La tăce le pare bine/ Da’ dupa mnirele tău,/ La tăce le pare rău;/ 

C-aiest mnire ge gatat/ Numa-n munce-o fost un brad,/ C-aiest mire ge frumos,/ Numa-n munce-

un brad o fost,/ Cân’  îl suflă vântu-n faţă,/ Umple lumea ge dulceaţă.”/ IU, IU, IU ! 

„Frumosă-i mnireasa nostă,/ Parcă-i flore gi pa costă/ Mai frumosă cum să şie/ Parcă-i 

scosă gin cutie./ Numa mnirele-i buza/ C-o umblat nopcea pân sat/ Şî pre multe-o sarutat.”/ IU, 

IU, IU ! 

„Hai mnireasă, hai cu noi/ Că-i mai bine ca la voi/ Avem drumu’ pcetruit/ Şî-i mai bine 

ge trait”/ IU,IU, IU !/ 

„Mnireasă mândră şî albă,/ Faşe-ce-or străinii neagră,/ C-o mai fost albe ca cine,/ Şî 

strainii le-o pus bine,/ Şî-o mai fost ca cine-n sat/ Şî strainii le-o gatat.”/ IU, IU, IU ! 

„Rozmarin în colţu’ mesî/ Frumos plâng ocii miresî,/ Da’ nu plâng ge suparare/ I-o ieşît 

norocu-n cale.”/ IU, IU ,IU ! 

„Rozmarin în colţu’ mesî/ Frumos plâng ocii miresî,/ Da’ nu plâng ge suparare/ I-o ieşît 

norocu-n cale.”/ IU, IU ,IU ! 

„Mireasă cu ochii verzi/ Nu-i oglindă să ce vezi,/ Să ce vezi cum eşti gatată,/ C-aşa n-ai 

fost niciodată.”/ IU, IU, IU ! 

„Suparat i mnirele,/ I s-o-ncis carările/ Pa la tăce mândrele./ Domnu’ mnire, domnu’ 

mnire/ Să ţîi la mnireasă bine/ Să-i dai lapce cu cafei/ Şî guriţă câtă vrei./ Să-i dai lapce cu pasat/ 

Ca să-ţi facă un băiat”/ IU, IU, IU ! 
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„Mnireasă a tău barbat,/ Când ţ-o şere ge mâncat,/ Să-i dai blidu nespalat/ Să ştie că s-o-

nsurat.”/ IU, IU ,IU ! 

„Ge ţ-a şi socruţa ră/ Mătură casa cu ie,/ Ge ţ-a şi socruţu rău/ Ie-l ge cap şî la parău/ C-

acolo ce-ajut şî ieu.”/ IU, IU, IU ! 

Druşcele către socra mnică, socra mare şi nănaşi 

„Socră mnică să traieşci/ Alta fată să mai creşci,/ Asta ai crescut-o bine/ Nu ce-o facut 

ge ruşâne./ Ai crescut la cinereţă,/ Ca să ai la batrâneţă”/ IU, IU, IU ! 

„Socră mnică ce-ai facut/ Ţ-ai dat fata pa papuşi/ Papuşi-s o sută de lei/ Fata-n casă n-o 

mai iei.”/ IU, IU, IU ! 

„Soară mare, socră mare/ Ţ-ai luat ceptânatore,/ Să ce cepcine pa cap/ Cu-o bucat’ ge 

lemn ge fag/ Socră, socră pomă acră,/ Ge ce-ai coşe-un an ş-o vară/ Tăt ieşti acră şî amară/ Iu, iu, 

iu şe-aş be rachiu/ Gi la socru gi sub brâu/ Gi sub brâu gi sub cură/ C-acolo-i pucerea me.”/ IU, 

IU, IU ! 

„Socru mare-i bucuros,/ C-o crescut fişior frumos/ L-o crescut, l-o educat/ Şi astâzi l-o 

însurat.”/ IU, IU, IU ! 

„Fudulă-i socra şea mare,/ Mare bucurie are/ Las’ să aivă saraca/ Că ş-o celtuit punga.”/ 

IU, IU, IU ! 

„Cum i nuca de mniezosă,/ Aşa-i naşa ge frumosă,/ Cum i nucul ge mniezos/ Aşa-i naşul 

ge frumos.”/ IU, IU ,IU ! 

„Nanaşucă frumuşîcă/ Ge mine să nu ai frică/ Că n-am cu naşu’ nimnică.”/ IU, IU, IU ! 

Druşcele – în drum spre casa mirelui şi aproape de biserică 

„Ieşi afară socră mare/ Că-ţi aduşem noră tare,/ Noră tare ge-ajutor,/ Să-ţi ajuce la şiubăr/ 

Să ce scarmine ge păr.”/ IU, IU, IU ! 

Druşcele aproape de biserică 

„Cunună popă, cunună/ Că s-o luat ge voie bună/ Cunună popă şî taşi/ S-o luat că ş-o fost 

dragi,/ Ieş’ popă cu patraşiru/ Şî cunună trandaşiru,/ Ieş’ popă cu carcişeaua/ Şî cunună 

florişeaua/ Florişeaua florilor,/ Draguţa fişiorilor.”/ IU, IU, IU ! 

„Să cunoaşte ograda,/ Unge vine mnireasa./ Să cunosc ogrăzîle,/ C-aişi şăge mnirele.”/ 

IU, IU, IU ! 

Druşcele la dusu’ zăstri 

„Aduşem perini cu flori/ Nu-s gin sat ge la surori,/ Aduşem perini cu ruj/ Nu-s gin sat ge 

la matuşi,/ Că le-o facut mnireasa,/ Că i-o fost drag a lucra.”/ IU, IU, IU ! 

Masa mare de nunta („Ospăţul”) 

Masa din Duminica nunţii sau „Ospăţul” era organizată de obicei la casa mirelui, dar se 

obişnuia să se facă două mese: una la amiază, acasă la mireasă cu rudele ei şi cei din alaiul 

mirelui, iar pentru masa mare se mutau cu petrecerea acasă la mire.  

Mirii stăteau în capătul mesei, iar naşii stăteau de o parte si de alta a lor. Meniul nu era 

foarte variat. Mâncărurile fiind doar cele tradiţionale la vremea respectiva. Erau servite 

brânzeturi, crampă (rachiu fiert cu zahar), pâine, supă cu tăiţei, cureci (varză) cu carne, pancove 

(gogoşi), colac cu nucă, horincă, piroşte (aluat umplut cu carne, cartofi, brânză marmeladă).  

Pomul este „încinat” de doi băieţi, după ce s-adună lumea la ospăţ. 

Încinatul pomului 

„Sănătos pom frumos,/ Mândru şî manos;/ Manos ca vara,/ Rogitor ca tomna./ Pa la 

poale-npolenit,/ Pa la mnijloc zugravit,/ Pa la vârf într-aurit,/ Pa cui samă eşti numnit?/ Pa astă 



125 
 

lume a şinstiţîlor nanaşi;/ Pa şealaltă a blagosloviţîlor şini./ Să traieşti nanaş mare,/ Şe 

fagaduieşci şinilor dumnitale!?”/ Nanaşii:” – Voie bună!” 

„Auzi, măi? O oaie bună! (înturnându-se-n spate spre slugă)/ Ce gâneşte şî ce sococeşte,/ 

Şî şinii ţi alegaduieşte!/ Că ge nu i alegadui,/ Io pomu’ l-oi zguţui,/ Şî tăce turcile-or sari,/ Şî mai 

rău ţî banui./ Că turcile-s cu mniere,/ La nanaşa-s pa plaşere,/ Că turcile-s cu mac,/ La nanaşa 

bine-i plac./ Frunză verge ge sacară,/ O intrat iepurile-n ţară,/ Şî nimnica nu furară,/ Num-un şir 

ge frunzâşoră,/ Ca şî io o turcişoră./ Nu-i ge stat că-i ge luat (atunci ia o turtă din pom)/ Turta 

trăbă-mpăturată,/ Şî dupa cură bagată,/ Şî la fece-n sat carată./ Frunză verge ş-o alună,/ Mai am 

şî io, o slugă bună/ Şî are şî el o draguţă,/ Legată pa sârmuţă/ Sî-i trăbă şî lui o turciţă.(se mai ia o 

turtă pentru slugă). 

În timpul serii, „socaşiţa” aducea o găină mare prăjită, frumos împodobită cu beteală, 

flori şi cu o ţigară în  cioc. Unul dintre cele mai aşteptate momente era strigatul la găină, adresat 

naşilor. Se închina găina şi apoi se ducea la naş, care o şi cumpăra în mod simbolic; apoi naşa 

întorcea capul la găină, în locul ţigaretei punând plata (banii). După aceasta, „socaşiţa” 

mulţumeşte naşilor pentru banii primiţi. 

Încinatul gainii 

Socaşiţa (încină gaina nanaşîlor) 

„Faşeţî-mi un pcic ge larg,/ Să ma cobor gi pa prag,/ Să ma duc pîntre nuntaşi,/ Cu gaina 

la nanaşi./ Stau în loc şî ma gînesc,/ Gaina cui s-o şinstesc?/ Aş şinsti pa nanaşa/ Cât ioi şere nu 

mi-a da,/ Da’ mai tare-mi stă gându,/ Să-l şinstesc pa nanaşu,/ Că nănaşu-i frumuşăl,/ Şî mi-am 

pus ocii pa iel./ Nănaşucă, draga me,/ Tare nu ce sparie,/ Pânce râd eu şî glumăsc/ Pa nanaşul nu-

l iubăsc./ C-am copii şî am barbat/ Nu-mi trăbă alţii gin sat,/ Cân’ i vorba ge iubit,/ Io barbatul 

nu mni-l şcimb.” 

Nănaşa (întoarnă capul la gaină) 

„Şinscită bucatareasă,/ Hai, mai aprope ge masă!/ Ca să-ţi dau un lăudat/ Pîntru şinscea şe 

ne-ai dat,/ Că pa masa ginaince,/ Ne-ai adus frumosă şinste,/ Pa masă le-ai şciut pune,/ Cum n-

am mai vazut în lume/ Socaşiţă ce-om mai pune.” 

Socaşiţa (mulţameşte de bani naşilor) 

„Să traiţi nanaş’ şinsciţi,/ Că vai bine mai placiţi!/ Să traiţi, să cununaţi,/ Că vai bună 

plată dati!/ Şî când îţi şi mai batrâni/ S-aveţi o sută ge şini,/ Tăt ge şini şî ge nepote,/ S-aveţi satul 

jumatace!” 

Strigatul darului se făcea la sfârşit de către un lăutar, un staroste sau de naş. Primul care 

dădea banii era naşul, care trebuia să dea si cel mai mult. Urmau socrii mari, care promiteau 

casa, bani, animale, etc. mesenii dădeau ce aveau: de la bani, la animale, cereale, lucruri pentru 

casa (carpete, perne, aşternuturi etc.). 

Tot în acest ţinut se ţine şi obiceiul cu furatul miresei, care este răscumpărată de către naş 

sau mire. 

Se practica şi jocul miresei (se joacă mireasa-n ban), iar la sfârşit se împărţeau turtele din 

pomul de nuntă. 

Spre dimineaţa miresei i se dă „şflaierul” jos şi i se pune o năframă, ca simbol al femeii 

măritate si renunţarea la feciorie.  

Obiceiuri după nuntă  

A doua zi mirii şi rudele apropiate se întâlnesc, din nou, şi chefuiesc mai departe.(acest 

obicei este numit „spalaşenie”). 
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PRACTICAL TASKS TO DEVELOP LANGUAGE FLUENCY AND ACCURACY 

IN THE ENGLISH CLASSROOM 

Tatiana CIORBA-LAȘCU 

Tiraspol State University 

 

Rezumat: Articolul tratează unele aspecte metodologice care vizează dezvoltarea fluenței și 

corectitudinei limbii engleze în procesul de predare-învățare. Totoadată, sunt reliefate unele strategii 

utilizate în clasa de limbi de către ambii actanți al procesului educațional. Sunt menționate anumite 

carențe, puncte slabe ale acestui proces, și valorificate acele recomandări și sugestii optime pentru 

asigurarea unei achiziții eficiente cu privire la fluența și corectitudinea limbii. 

Cuvinte-cheie: fluență, literalitate, corectitudine, sarcină de învățare, abordare, actant.  

 

Accuracy and fluency are two key components of second language acquisition. In today’s 

world, it seems that learning the usage of grammar and focusing on accuracy are emphasized by 

many language students over fluency. This topic of accuracy and fluency has been a 

controversial issue that has been discussed for many years. Although some formalists argue that 

learning a language means learning forms and rules, some activists take a different view and 

claim that learning a language means learning how to use a language [1, p. 12].  

Generally speaking, there are two types of language learners: the first type gets really 

worried about making errors or mistakes. They think about everything that they say carefully. 

Sometimes, if they start to say something, and then realize they have made a mistake, they will 

stop and correct that mistake, maybe returning to the beginning of the sentence. They might 

pause between each word, contemplating what the right word or phrase is before they say it. For 

these learners, generally, their accuracy is high, but their fluency is low [4]. 

The other type of language learner doesn’t really care about making mistakes or errors. 

They have an idea in their head of what they want to communicate, and they say it with whatever 

words and language feel the most natural. They make frequent mistakes, sometimes in every 

sentence. Their grammar can be a mixture of English and their native language. They either 

don’t know or don’t care if they are making errors or mistakes. These learners have high fluency, 

but low accuracy. So which one is more important – fluency or accuracy? 

Activities which focus on accuracy try to get students to say something correctly (correct 

grammar, correct word form). Activities which focus on fluency try to get students to 

communicate successfully, even if they make some mistakes. Both are equally important for 

language learning and language use. Accuracy certainly helps students communicate, and they 

may need a high level of accuracy to pass exams. Fluency activities are important because they 

allow students to express their ideas and communicate in a meaningful and enjoyable context 

[ibidem]. Most accuracy activities focus on mistakes. The teacher can correct students’ mistakes 

or she/he can ask the children to correct some errors that she has written on the board. During 

fluency work, however, the teacher should only correct selectively and respond to the meaning 

of what a child has said, rather than the form. 

In everyday usage, fluent is often used interchangeably with proficient. But in language 

teaching, fluency is a bit more technical and just one component of language proficiency, often 

discussed in tandem with accuracy: some learners speak very fluently, but their speech may be 

riddled with errors. Conversely, some learners speak haltingly but with a great deal of accuracy. 

http://bogglesworldesl.com/glossary/fluency.htm
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Generally, accuracy is the complement to fluency, and most classroom activities focus on either 

accuracy or fluency 

Teachers’ role is to encourage and support rapid speech, to lower inhibitions and anxiety 

related to making mistakes. 

When we talk about accuracy, we’re trying to raise our students’ awareness of form and 

forms, to draw their attention to the details of how we use a new vocabulary item, construct a 

grammatical form, pronounce a word. We model, we repeat, we give feedback. 

We may recommend some examples of a fluency activity to get a better sense of what 

they look like. Once you know what makes a good fluency exercise, they’re really easy to 

develop. This one could work with intermediate (B1) students: 

 Students spend 5–10 minutes preparing a 3-minute spoken description of their dream 

house. They may make notes but should not be reading from a script. 

 Place students in pairs and have them exchange descriptions. 

 Now shuffle the partners, and ask students to deliver the same description, but in 2.5 

minutes. 

 Shuffle again, and give them 2 minutes. 

In an exercise like this, students get the chance to work out the meaning and language the 

first time through. In the subsequent recitations, they will be more confident with their words, 

and under greater time constraints.  

Other activities that build fluency in other skills could be freewriting, extensive reading 

and authentic listening (without subtitles). 

Writing is a deliberate, recursive process. It gives students time to carefully consider the 

new form, work from models, work out the details, catch their own mistakes, and get visual 

feedback from teachers. Then, we move on to spoken exercises, where the pressure is on a little, 

and things need to occur in real time [7].  

There are several ways in which classroom activities can help learners develop the 

use of grammatically appropriate language, acquire more complex forms and also improve 

their fluency. These involve providing support at three different stages: prior to the 

activity, during the activity and after completing an activity [8].  

Pre-teaching forms 

These forms can then be used while completing the task. For example, prior to 

completing a role-play task which practises calling an apartment owner to discuss renting 

an apartment, students can first read advertisements for apartments and learn key 

vocabulary they will use in a role play. They could also listen to and practise a dialogue in 

which a prospective tenant calls an apartment owner for information. The dialogue serves 

both to display different questioning strategies and to model the kind of task the students 

will perform. 

Providing support during an activity 

A focus on language and skill in performance can be facilitated during the 

completion of an activity by choosing how the activity is to be carried out. The way it is 

implemented can determine whether it is carried out fluently, with a focus on target -

language forms, or disfluently, with excessive dependence on communication strategies 

and with employment of lexicalized, rather than grammaticalized, discourse as well as the 

overuse of ellipsis and non-linguistic resources. 

http://bogglesworldesl.com/glossary/accuracy.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_on_form
https://en.wikipedia.org/wiki/Focus_on_form
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages#Common_reference_levels
http://blog.tesol.org/are-your-ells-getting-enough-of-this-crucial-source-of-language-input/
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For example, in conducting a survey task, the design of the resources students use 

could have a crucial impact on the appropriateness of the language used in carrying out the 

task. If the survey form or questionnaire students use provides models of the types of 

questions they should ask, it may result in a better level of language use during questioning 

and make other aspects of the task easier and hence more fluent, since less planning will 

need to be devoted to formulating appropriate questions. Developing accuracy, fluency and 

complexity [8],  

Providing support after the activity 

Grammatical appropriateness can also be addressed after a task has been completed. 

There are several activities of this type: 

 Public performance: After completing an activity in small groups, students carry out 

the same task in front of the class or another group. This can have the effect of prompting 

them to perform the activity using more accurate language, as well as more fluently, and 

can lead to stretched output as noted above. 

 Repeat performance: The same activity might be repeated with some elements 

modified, such as the amount of time available.  

This is especially true when the person is trying to communicate complicated thoughts or 

ideas. In these situations, speaking quickly, but with lots of errors, becomes very confusing for 

the listener. This is because the errors and mistakes distort, or change, the meaning of what s\he 

is trying to say. So the person need to pay more attention to what s/he is saying. So what should 

we focus on, fluency or accuracy? The answer depends on what kind of learner you are. If you 

focus too much on accuracy, and therefore speak very slowly, you need to improve your fluency. 

Speaking too slowly is bad for maintaining a conversation. After a few seconds of silence, the 

person you are talking to starts thinking about something else. Communication is failing, you 

need to speak faster. If you focus too much on fluency, you need to ask yourself if you are 

achieving your goals in communication. Speaking really fast, with lots of errors, is very 

problematic for the people who are listening to you. When you are in the safe environment of a 

classroom, with the support of teachers and fellow-learners, you should focus on accuracy, 

because these people can help correct your mistakes and errors. But when you are outside the 

classroom – when you are at work or socializing with friends – concentrate on communicating as 

fluently as possible [8].  

Being fluent does not mean speaking quickly. It is better to speak slowly and clearly than 

quickly and incoherently. The ability to speak smoothly and fluently is the result of a number of 

factors. Some of the key factors include:  

• Thought groups. Think of language as a series of phrases instead of a series of words. 

Before you speak, pause and compose the next PHRASE that you're going to say. After you're 

finished with that phrase, pause again and think of the next phrase. You will sound much more 

fluent if you pause slightly longer and then produce fluent phrases than if you constantly pause 

for a half second before every word or two. 

 • Linking. Native speakers of English typically link the ends and beginnings of many 

words together within a thought group. This makes their English sound "smooth".  

 • Collocations (words that usually "belong" together). Many words in English naturally 

match with other words. Certain verbs tend to go with certain nouns etc. If you train yourself to 

recognize and learn collocations, your speech will flow more easily 
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 • Transition words and phrases. General phrases that signal that you are beginning a 

new topic, summarizing information, giving reasons, naming steps etc., are also important in 

developing fluency.  

To make these activities as useful as possible there are a few things to remember: 

 Keep teacher talk to a minimum. Explain as much as possible by demonstrating 

the process, explaining in different ways, and repeating. Don’t worry if every learner doesn’t 

understand every part of an activity. Move on when the majority of the learners get the idea, and 

then circulate and help as needed—unobtrusively. One way to gauge the success of a class for 

English language learners is to observe how much or how little the students are depending on the 

teacher. The more learners are working independently, in pairs, or in small groups, the more 

successful the class. 

 Literacy- and beginning-level learners, as well as those at intermediate and 

advanced levels, are highly competent individuals. They may lack English and (for some) 

school skills, and it is the teacher’s job to help them with that. These adults have successfully 

weathered many difficulties to get to class. Give them the credit they deserve.  

 Have fun. Communicative activities are designed to be lively, interactive, and fun. 

When people are comfortable they are likely to learn more. An active, cooperative class is a class 

where a great deal of learning—social, cultural, and linguistic—is evident. Communicative 

activities provide opportunities for learners to use the language with one another and with people 

in the community [4]. 

The idea that being able to write well is a talent that one either has or doesn’t have is 

actually untrue. We can write coherently if we are willing to learn some strategies and practice 

them. Good writing requires the ability to write good sentences and to organize them logically 

into paragraphs and essays. Thus, the mastery of sentence writing is a stepping stone to achieve 

the competence of composing a longer text which will lead to the students’ literacy. The 

importance of English writing is also emphasized by Huan (2011) stating that English writing 

competence is crucial since English has become the language of global communication. So, 

improving students’ writing accuracy and proficiency has become an important thing in English 

teaching recently. However, effective sentence writing is very challenging to teach. Therefore, 

teachers continue struggling to find effective ways to teach sentence writing [6]. 

Sentence structure is one of the elements contributing to the quality of a piece of writing. 

Thus, sentence writing should be emphasized for students at the elementary level. Based on the 

researches, language scholars proposed suggestion concerning the writing instruction. Chin 

(2011) recommends that writing teachers use strategies of sentence combining, sentence 

expansion and sentence imitation to teach sentence fluency and grammar. In sentence 

combining, the student writers focus on flow of ideas. They learn that their language choices 

affect the message. It is believed that practicing to combine simple sentences into a compound or 

complex sentence has a positive impact on overall writing quality [5].  

Asking the students to combine sentences means teaching the rules of sentence structure 

by doing exercises. The writing teachers should remind the student writers of many correct ways 

to combine sentences. Sentence expansion is a strategy in which student writers are asked to 

lengthen a short sentence by adding information to the beginning, middle, and/ or end of the 

sentence. The student writers can expand the sentence with words, phrases, and clauses. While 

doing this, they learn grammar and make their writing more detailed and more interesting to the 

readers [3].  
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Doing text analysis is also another way to learn grammar by doing besides doing sentence 

combining and sentence expansion practice. The teaching of formal grammar (and its 

derivatives) is ineffective, and the teaching of grammar indirectly by doing is effective. Thus, 

text analysis forces the student writers to process the language more deeply with more mental 

effort that will result in the increase of their understanding of language accuracy. The deeper 

understanding of English sentence in turns affects the students’ capability in making accurate 

sentences. Thus, the students’ doing text analysis can develop EFL students’sentence writing 

accuracy. The other factor that makes text analysis promote understanding resulting in the 

capability in producing more accurate sentences are that by doing text analysis the students read 

more. Huan (2011) explains that writing is more related to reading which is effective to 

strengthen writing skills. Therefore, reading more will help to develop the students’ writing 

competence. Similarly, Gee (2008) argues that good writers are also good readers. Moreillon 

(2007) also explains that reading and writing skills are two sides of literacy coin that cannot be 

seperated, that influence each other [6].  

Conclusion 

In reality, accuracy and fluency are closely related, which leads us to the notion that 

accuracy as well as fluency is necessary for successful communication. Sentence level 

grammatical accuracy that violates principles of discourse and appropriateness is also possible, 

but such language would not be truly accurate in following the communicative rules of the target 

language. Thus, it may not be too much to say one speak fluently without accuracy or vice versa. 

Consequently, we see the necessity of combining the fluency-oriented approach and 

accuracy-oriented approach by meticulously weaving certain language items into 

communication-oriented tasks. 
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Gustul şi interesul elevilor pentru lectură este un deziderat modern, care trebuie cultivat 

pentru dezvăluirea valorilor ELA din scrierile naţionale şi cele universale. Doar cărţile sunt în 

măsură să-i iniţieze pe aceştia în lectură, în comprehensiunea operelor literare, contribuind la 

dezvoltarea inteligenţei, sensibilităţii şi imaginaţiei.  

Mesajul artistic al operei, înţeles în varietatea semnificaţiilor sale, contribuie la educarea 

elevilor în spiritul unor virtuţi morale alese (cinste, demnitate, adevăr, curaj etc.). Interferenţa 

dintre categoriile estetice şi extraestetice (frumosul, urâtul, ludicul, graţiosul, miniaturalul, 

duiosul, binele, dreptatea, munca, umanismul etc.), valorificarea lor creatoare, conferă lucrării un 

spor de afectivitate şi un caracter formativ. 

Abordarea unui text îşi are punctul de plecare în lectură. Cu fiecare carte citită, 

acumulăm experienţe, comparăm faptele, ne exprimăm punctul de vedere, emitem judecăţi 

de valoare. Lectura textului oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le 

aduce orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie și de meditaţie. Ea îndeamnă la 

introspecţie, angajează valori formativ-educative, care îşi pun amprenta pe întregul 

comportament al naratarului. 

Tocmai de aceea se consideră că, cititul textelor reprezintă unul dintre cele mai de preţ 

instrumente ale activităţii intelectuale. E cert că textul (din fr. texte, lat. textus – ţesătură, 

întocmire, alcătuire) este un ansamblu finit şi structurat de semne care propune un sens [5, p. 

469], adică are un început şi un sfârşit, formează o entitate autonomă şi este dotat cu o organizare 

internă bine definită. El este privit ca un sistem ce se raportează la diverse subsisteme ce compun 

o unitate, ca expresie a realului concretizat în semne estetice.  

Orice text literar contribuie la dezvoltarea proceselor cognitive, dezvoltă competenţe de 

comunicare, îi formează pe elevi şi le satisface curiozitatea de a cunoaşte ceea ce-i interesează. 

Ţinem să menţionăm că textul literar este, în primul rând, un obiect estetic: un mesaj de idei, 

concepţii, sentimente şi este apreciat, mai întâi de toate, pentru valoarea sa artistică [1, p. 22]. 

Este un text prin care autorul îşi propune să impresioneze şi să emoţioneze cititorii, 

exprimându-şi propriile gânduri, idei şi sentimente, prin folosirea unui limbaj artistic, 

puternic marcat de subiectivitate. Acesta este considerat un text literar dacă: 

 transmite o impresie individuală, subiectivă asupra realităţii; 

 produce idei general-umane; 

 emoţionează receptorul; 

 are o construcţie specifică (limbaj conotativ, bogăţie lexicală, polisemantism, unicitate, 

expresivitate) [idem]. 

Structura textului literar se realizează prin unitatea conţinutului şi formei, ceea ce 

presupune integrarea elementelor constitutive într-un tot unitar, coerent, înţeles ca sistem al 

relaţiilor dintre părţi, depăşind într-o sinteză superioară simpla însumare a componentelor. E cert 

că ansamblul elementelor  unei scrieri şi compartimentarea lor din punct de vedere 
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compoziţional poartă numele de structură, atunci modul de alcătuire a textului literar, adică 

totalitatea tehnicilor narative, a modalităţilor de realizare a personajului sau a relaţiei dintre 

vocea auctorială şi personaje, precum şi îmbinarea lor în cadrul operei reprezintă compoziţia. 

Ţinem să menţionăm faptul că noţiunea de structură nu se identifică cu noţiunea de compoziţie. 

Compoziţia determină structura operei şi contribuie la particularizarea stilistică a creaţiei [2, p. 

16]. 

Ceea ce dă valoare textului literar este expresia artistică, unică şi irepetabilă, modul cum 

îşi organizează autorul discursul său, iar textul literar îndeplineşte o serie de funcţii printre care 

cele mai importante sunt: funcţia comunicativă, referenţială, informativă, motivaţională, 

formativă, estetică şi expresivă [1, p.29]. 

Etapele de abordare a textului literar după Judith Langer sunt :  

 a păşi din exterior spre interior: intrarea în lumea textului;  

  a fi în interior şi a explora lumea textului;  

 a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem; 

  a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa [Apud A. Pamfil]. 

Se cunoaşte faptul că elevii nu pot înţelege mesajul unui text de la prima lectură, de aceea 

e necesară relectura, ca proces, şi interpretarea, ca rezultat. De aceea sarcina primordială a 

profesorului este să formeze şi să consolideze deprinderea de lucru cu textul literar prin diverse 

situaţii de comunicare cu elevii. 

O simplă lectură nu garantează învăţarea, avem nevoie şi de alte elemente pentru a-l ajuta 

pe elev să înţeleagă mesajul textului parcurs şi să descopere ce poate el valorifica din actul 

citirii/lecturii. Aceste obiective pot fi grupate în: 

a) descifrarea textului; 

b) descoperirea textului; 

c) receptarea textului; 

d) exersarea comunicării orale. 

Receptarea textului trebuie să includă toate nivelele de realizare a operei de la receptare 

stilistică, la motive şi imaginea artistică integratoare, la conţinutul ideo-afectiv şi determinarea 

lui istorico-socială. 

Lectura textului literar presupune mai întâi o prelectură, adică dobândirea unor 

informaţii despre opera în cauză, despre structura ei (capitole, pagini etc.), despre autor, 

eventual despre epoca în care acesta a trăit. Urmează lectura propriu-zisă şi apoi, daca e 

cazul, o reluare a lecturii. Prima lectură are în vedere realizarea unui prim dialog între operă 

şi cititor; cititorul înregistrează aspectele generale ale operei: organizarea operei, lumea 

personajelor şi a faptelor, stările conflictuale, eventual scene semnificative care pot fi 

recitite [7, p. 120]. 

A doua lectură duce spre realizarea de fişe de lectură pentru diferite aspecte ale 

operei care să facă cititorul capabil să selecteze, să exploreze şi, fireşte, să interpreteze 

textul potrivit unor intenţii sau unor sarcini de lucru (descifrarea semnificaţiilor unor grupuri 

de cuvinte/a unor cuvinte-cheie, a unor titluri, delimitarea unor idei principale/a unor idei 

poetice, identificarea unor momente ale subiectului literar, rezumarea sau povestirea 

textului, caracterizarea de personaje, exprimarea şi motivarea unor opinii asupra 

semnificaţiilor textului etc.) 

În principiu, receptarea unui text literar trece prin trei faze: descifrarea textului faza 

mimetică şi cea estetică [12, p. 96]: 
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Relaţia cu lumea textului, indiferent de modul în care acesta este abordat sau se lasă 

abordat, este direct influenţată de procesul de receptare.  

Primul timp hermeneutic se defineşte prin prezenţa unei „orientări progresive”, al 

doilea printr-o „orientare retrospectivă”, iar ultimul prin proiectarea textului pe „fundalul 

schimbărilor de orizont” ce au marcat şirul interpretărilor. Interpretarea = a doua lectură (re-

lectura) = „timp al interpretării reflexive” = orizont retrospectiv. Interpretarea reprezintă 

continuarea şi complinirea comprehensiunii şi presupune o schimbare fundamentală de 

orizont, ce permite constituirea sensului integral al textului.  

Aplicarea = a treia lectură/postlectura = „timp al receptării istorice şi al judecăţii 

estetice” = reconstituirea.  

Alina Pamfil, analizând abordarea lui H. Jauss, sesiza necesitatea includerii în timpul 

metodic al comprehensiunii, analiza de text. Oricine reflectă naiv asupra a ceea ce ar putea fi 

recitirea poate spune, pe bună dreptate, datorită prefixului, că e vorba despre o nouă lectură 

a unui text, care a mai fost citit. Dacă prima lectură abia desţeleneşte înţelesurile unui text, 

pradă unei prime impresii lineare, proaspete şi curioase, a doua lectură e atentă la strategii, 

intertext şi mesaj [7, p. 76].  

Faţă de lectură, afirmă M. Călinescu, „relectura e altceva: un proces cu o finalitate 

structurală, reflexivă, autoreflexivă; un mod al atenţiei care presupune încetinirea lecturii, 

cântărirea critică a detaliilor, un anumit profesionalism al lecturii”. De aici şi până la actul 

elaborat al interpretării profesionale a unui text reparcurs nu mai e decât un pas. „Ramele 

intertextuale” ale recitirii sunt strategii de constituire a mesajului textului, în funcţie de 

perspectiva abordării lui. Nu va rezulta, desigur, o interpretare definitivă şi simplă, ci 

ipoteze circumscrise metodologic, conform cărora textul care a părut liniar, la început, e, în 

final, o „tapiserie textuală complicată”.  

Interpretarea se bazează pe relectură, pe mai multe relecturi, precizează, de asemenea 

M. Călinescu. Relectura e procesul, iar interpretarea e rezultatul, deşi se poate, ca o anumită 

interpretare, să ducă la o nouă relectură.  

Prim urmare, orice nouă lectură e strict individuală şi aproape incomunicabilă, 

semănând cu celebrele „paradigme” ale lui Thomas Kuhn. Pentru a face experienţa lecturii 

comunicabilă, pentru a face inteligibil actul interpretării, e necesară relectura, care limitează 

efectul individualizator al timpului, personal şi epocal. Dacă prima citire e strict lineară, 

paradigmatică, lăsând textul într-o formă schematică încremenită, irepetabilă (chiar şi pentru 

un singur lector), a doua citire adaugă „o întorsătură circulară”, „o dimensiune mitică 

misterioasă, nouă din punct de vedere imaginativ” şi, prin caracterul ei universal-inteligibil, 

comunicabilă ca interpretare validă, între altele. 

Concluzionând putem afirma că orice text literar are o anumită structură, funcţii, 

caracteristici, şi nu în ultimul rând, valori estetice şi general-umane. Selectarea textului 

depinde de tematica abordată, de particularităţile de vârstă, de gradul de dificultate al 

textului şi nivelul de performanţă al elevilor. Iar receptarea acestuia se bazează pe etape 

distinctive, care se deosebesc în dependenţă de genul şi specia literară. Toate modalităţile 

de: explicare a cuvintelor, de alcătuire a planului de idei, de caracterizare a personajelor etc. 

contribuie la receptarea textului literar. 

În şcoală textele literare care aparţin genului dramatic sunt puţin studiate, iar 

frumuseţea şi particularităţile lor implică respectarea unor cerinţe metodologice impuse de 

natura operei literare. Constantin Schiopu menţionează că: „opera dramatică face să 
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vorbească personajul în acţiune. Stilul scenic are doi piloni principali de susţinere: 

personajul care în discursul dramatic se caracterizează printr-o puternică tensiune şi 

concentrare a stărilor sufleteşti, a sentimentelor şi a dialogului, ca mod dominant de 

comunicare a universului imaginar, creat de autor. Privită din aceste două perspective, a 

personajului şi a dialogului, receptarea operelor dramatice la lecţiile de literatură ar putea 

parcurge după următorul algoritm: 

- analiza acţiunii, care se caracterizează prin prezenţa unui agent (actor uman ori 

antropomorf); 

- caracterizarea personajului ca participant la acţiune; 

- analiza discursului (a procedeelor prin care se relatează evenimentele, 

întâmpările. 

În procesul studierii operelor dramatice, ca şi în cazul celor epice, ţine de analiza 

acţiunii care include; 

- analiza evenimentelor; 

- analiza faptelor; 

- analiza unităţilor de acţiune, loc şi timp.” [13, p. 245-246] 

Studiul textului. Se ştie că primele opere literare româneşti, în domeniul dramaturgiei, 

apar sub influența ideologiei paşoptiste. O prima izbândă a acestui gen literar este drama lui 

Bogdan Petriceicu Hasdeu, Răzvan şi Vidra (1867), urmată de drama Despot-Voda (1879) a lui 

Vasile Alecsandri, iar în 1902 apare Vlaicu-Voda de Al. Davilla. Barbu Ştefănescu Delavrancea 

(1858-1918) desăvârşeşte evocarea istorică a evenimentelor şi personalităţilor eroice ale acestui 

neam, într-o trilogie care începe cu domnia lui Ştefan cel Mare în Apus de soare (1909), continuă 

cu vremea tiranică a lui Ştefăniţă în Viforul (1910) şi se încheie cu personalitatea strălucită a lui 

Petru Rareş în drama Luceafărul (1911).  

Din acest triptic, Apus de soare rămâne a fi o adevărată capodoperă a dramei romantice 

româneşti, având drept surse de inspiraţie nu doar creaţiile folclorice, care ilustrează 

dimensiunea legendară a domnitorului Ştefan cel Mare, dar şi Letopiseţele Tarii Moldovei ce 

fuseseră publicate de Mihail Kogălniceanu, Hronica românilor şi a mai multor neamuri de 

Gheorghe Şincai, Stefan cel Mare de E. Eşarcu. 

Drama este realizată şi receptată din perspectiva unui concept de valoare. Pentru a fi 

interpretată obiectiv, trebuie să o analizăm din perspectiva mai multor concepte de valoare, a 

unei axiologii a literaturii şi a artei în general. De aceea trebuie expuse şi definite elementele 

creative, estetice, de specific naţional, teologice, filosofice, critice, temporale, atemporale, 

psihologice şi stilistice ale axiologiei literare.  

Structurată în patru acte, într-o gradaţie ascendentă, drama prezintă evoluţia unui conflict 

politic între domnul autoritar Ştefan cel Mare şi câţiva boieri care plănuiesc încălcarea 

hotărârilor testamentare ale domnitorului, dar, concomitent, evidenţiază un conflict interior 

generat de limitele fiinţei umane, de confruntarea spiritului cu bătrâneţea şi boala. Eroicul nu 

este deci domeniul absolut al dramei şi nu eclipsează problematica general-umană. 

Acţiunea piesei este plasată la începutul secolului al XVI-lea, ultimul an de domnie al lui 

Ştefan cel Mare, care fiind bătrân şi bolnav, doreşte să asigure viitorul ţării prin înscăunarea 

fiului său Bogdan, înainte de a muri. 

În cadrul subiectului dramei se disting următoarele momente dramatice: expoziţiunea, 

intriga, desfăşurarea acţiunii, punctul culminant şi deznodământul. (Elevii ciclului gimnazial 
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operează cu următoarele noţiuni: situaţia iniţială (SI), cauza acţiunii (CA), desfăşurarea acţiunii 

(DA), situaţia dificilă (SD), depăşirea situaţiei dificile (DSD), situaţia finală (SF)) [9, p. 96]. 

Deși criticul literar Ion Rotaru menționa că această dramă istorică este lipsită de un 

conflict organizat, de o intrigă bine structurată, identificăm expoziţiunea, care corespunde actului 

I, cu precizarea cronotopului, descrierea cetăţii Sucevei, învăluită de lumina toamnei și 

personajele feminine surprinse în îndeletnicirile casnice, evocând personalitatea lui Ştefan cel 

Mare, care va apărea ulterior însoţit de boierii credincioşi. Cetatea domnească a Sucevei se află 

sub semnul a două embleme: soarele toamnei (care prevesteşte iarna bătrâneţii lui Ştefan) şi 

bourul Moldovei – simbol al întemeierii şi al integrităţii – în  numele căruia bătrânul voievod 

decide să recucerească Pocuţia, vechi teritoriu moldovenesc, stăpânit de Polonia în urma 

tratatului de pace încheiat după înfrângerea de la Codrii Cosminului. 

Actul al II-lea, cuprinde intriga. Odată cu sosirea lui Ştefan cel Mare în cetatea de scaun, 

biruitor, dar cu rana de la picior agravată, se manifestă primul conflict al dramei, dezvăluirea 

complotului boierilor: paharnicul Ulea, stolnicul Drăgan și jitnicerul Stavăr. Desfăşurarea 

acţiunii care adânceşte conflictele până la punctul culminant, din actul al III-lea, și împlinirea 

voinţei lui Ştefan prin înscăunarea lui Bogdan. Tensiunea deosebită a momentului este 

contrapunctată de dezlănțuirea stihiilor: afară fulgeră, plouă torențial, bubuie tunetele. Vorbele 

domnitorului se însoţesc de trăsnet, iar figura sa este aureolată de lumina fulgerului: „Țineți 

minte vorbele lui Ștefan, care v-a fost baci până la adânci bătrânețe... că Moldova n-a fost a 

strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a noastră, ci a urmașilor noștri și a urmașilor urmașilor 

voștri, în veacul vecilor...”. 

Deznodământul, cuprins în actul al IV-lea, reprezintă pedepsirea paharnicului Ulea şi 

trecerea în odihna veşnică a domnitorului Moldovei, cu numele ţării pe buze. 

Conflictul intern, dintre domnitor şi boierii, îl intensifică pe cel intern, psihologic, care 

are loc în conştiinţa şi sufletul omului perisabil, Ştefan – omul muritor şi Ştefan – domnitorul, ca 

expresie a unui neam, ce doreşte perpetuarea puterii domneşti, a voinţei domnitorului, dincolo de 

moarte. E un conflict general-uman care capătă o profundă semnificaţie social-istorică. 

Scriitorul a creat un personaj de excepţie, înzestrându-l cu înţelepciunea de a se baza pe 

răzeşi şi mica boierime, luând atitudine împotriva marilor latifundiari care nu apreciau caracterul 

centralizat al statului feudal Moldova. 

Caracterizarea eroului principal. Ştefan cel Mare se află în plină glorie: domn 

autoritar, superior, numit de cei din jur slăvitul, sfântul, milostivul, arhanghelul etc.. Delavrancea 

utilizează tehnica basoreliefului, care constă în reliefarea unei figuri față de un fond, cu care face 

corp comun.  

Eroul este construit pe o lege şi devine actant, adică acesta face actul arhetipal poruncit 

de o lege, de o voinţă divină, este structurat pe un ideologem, are mai multe ipostaze, reprezintă 

o dimensiune a conştiinţei. Actantul nu face voia proprie, ci o voinţă din afara lui, el realizează 

doar actul. Ştefan cel Mare şi Sfânt spune că a făcut voia Moldovei.  Ideologemul trebuie înţeles 

ca o sămânţă de lumină, ca un germene generator al eroului, al actului de creaţie din care se 

generează textul. Acest ideologem este sugerat prin simbolul „soare” ca nucleu al eroului Ştefan 

cel Mare şi Sfânt nu numai  în Apus de soare, dar şi în romanul Fraţii Jderi de Mihail 

Sadoveanu. Actantul reprezintă o dimensiune a conştiinţei. În acest sens Ştefan cel Mare ne 

apare ca un exponent al conştiinţei creştine în forma ei de lumină ortodoxă, unde primeşte şi o 

dimensiune de reprezentant al conştiinţei naţionale. Deoarece actantul poate avea mai multe 

ipostaze, Ştefan cel Mare este domn, părinte, diplomat şi strateg. Este viteaz, drept, dârz şi 
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înţelept. Ştefan este o energie care nu vrea să piară, un autocrat de care a ascultat întreaga 

Moldovă şi de teama căruia s-au cutremurat duşmanii mai multe zeci de ani în şir. 

Personaj monumental, erou excepţional de proporţii romantice, Ştefan este imaginea 

poporului român, silit să se bată secole de-a rândul pentru supravieţuire, cu valurile de tătari, 

turci, poloni sau unguri şi alte neamuri. E o figură mitică, o imagine exemplară, pentru a crea 

imaginea utopică a unei lumi arhaice, stabile şi ritualizate. 
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Astăzi, când tehnologiile digitale au pus stăpânire pe existența și activitățile noastre, când televiziunile ne 

proiectează într-o lume coloră a vizualului, tot mai mult se pune accent pe promovarea lecturii în rândul 

tinerilor și ruperea de aceste comodități, primordial fiind actul de comunicare. 
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 Abstract. The act of reading has a defining impact on the development of communication skills. Today, 

when digital technologies have taken over our existence and activities, when televisions lead us into a 
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Receptor 

colorful world of visuals, more and more emphasis is placed on promoting reading among young people 

and breaking these conveniences, the act of communication being the most crucial.  

Keywords: reading, communication, skills, literature, imagination, creativity. 

 

Încă din cele mai vechi timpuri ne-au fost transmise reflecții și gânduri frumoase despre 

lectură. În perioada medievală, atunci când începe să se contureze specificul cronicăresc al 

literaturii române, cărturarul Miron Costin spunea că „nu este alta și mai frumoasă, și mai de 

folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților.” Actualitatea acestei afirmații va fi 

perpetuată încă mult timp înainte. Astăzi avem o deschidere largă spe consumul de literatură, de 

carte, de tot ceea ce înseamnă cuvânt artistic. Orice carte pe care o citim ne marchează într-un 

fel, ne face să trăim o lume paralelă cu cea reală, o lume reflectată în pagină care își are punctul 

de plecare în realitatea existențială. Derivate din munca, răbdarea și pasiunea omului pentru 

cuvântul artistic și armonios, cărțile ne stau la căpătâi, luminându-ne sufletul, îmbogățindu-ne 

cunoștințele, dezvoltându-ne gândirea. Cartea reprezintă cel mai complex labirint al inteligenţei 

umane, filele ei însumând cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp 

nedeterminat. 

Actul lecturii are un impact definitoriu asupra dezvoltării competențelor de comunicare. 

Începem să citim din copilărie, atunci când buchisim primele litere și legăm fraze, iar lumea 

cuvintelor devine un univers în care poți să te pierzi și să te rătăcești. Mircea Cărtărescu spune: 

„Cărțile sunt asemenea unor fluturi […]. Pe aripile fluturilor noștri de hârtie, asemenea unor 

solzișori care irizează lumini, sunt tatuaje ciudate înscrise cu cerneală tipografică. A trebuit să 

mergem la școală ca să le descifrăm. Stând confortabil pe spinarea mătăsoasă a marelui fluture, 

citim și zburăm. Căci fluturele nu se urnește de pe frunza lui dacă nu-i inventăm aripile 

adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de cerneală, nici de cuvinte, ci de imagini, atingeri, 

mirosuri și melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Și atunci înțelegem că zborul, chiar dacă nu 

duce în lumi depărtate, se petrece întotdeauna în noi înșine” [1]. Această pornire interioară se va 

manifesta, ulterior, prin capacitatea de a ne exprima, de a vorbi coerent, de a întrețese în fraze 

bine ordonate gânduri și idei desăvârșite. 

Astăzi, când tehnologiile digitale au pus stăpânire pe existența și activitățile noastre, când 

televiziunile ne proiectează într-o lume coloră a vizualului, tot mai mult se pune accent pe 

promovarea lecturii în rândul tinerilor și ruperea de aceste comodități, primordial fiind actul de 

comunicare. 

Între formele comunicării, lectura ocupă un rol important, legat de calitatea formației 

umane, de complexitatea dezvoltării psihice, de nivelul de reflexivitate, de capacitatea de 

interacțiune. Ținând cont de schema comunicării emisă de Roman Jakobson, aceasta presupune 

un emițător și un receptor care să cunoască și să descifreze codul, comunicare însemnând și 

decodificarea mesajului. 
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Emițătorul (scriitorul) are menirea, prin intermediul operei sale, de a transmite 

receptorului (cititorului) mesajul acesteia pentru a fi decodificat. Competența de comunicare este 

definită drept „capacitatea care permite producerea și interpretarea mesajelor precum și 

negocierea sensului în contexte specifice, asimilate situației de comunicare” [2, p. 5]. Claude 

Simard, profesor în științe ale educației la Universitatea Laval din Quebec, identifică şase 

componente ale competenţei de comunicare:  

 verbală – inlcude dimensiunea lingvistică (aspectele de ordin fonetic, lexical, morfologic 

şi sintactic), dimensiunea textuală (vizează regulile de stabilire a coerenței logice între 

propoziţii, fraze, părţi, de aici rezultând mai multe structuri textuale – narativă, 

descriptivă, argumentativă, explicativă, dialogată etc.) şi dimensiunea discursivă 

(presupune folosirea contextuală a limbii, a registrelor acesteia, a normelor de 

interacţiune verbală etc.); 

 cognitivă – se raportează la activitățile intelectuale implicate în producerea şi    

comprehensiunea limbajului;  

 enciclopedică – se referă la cunoaşterea aspectelor lingvistice, textuale, discursive, 

specifice unor anumite domenii de activitate umană: istorie, geografie, tehnică, artă etc.;  

 ideologică – se raportează la modalitatea de a reacţiona la diverse idei, valori, atitudini, 

principii vehiculate prin discurs; 

 literară – vizează trimiterile literare şi la capacităţile de exploatare a creativităţii verbale 

individuale; 

 socioafectivă – este legată de sentimentele şi atitudinile care pot influenţa 

comportamentul verbal al fiecăruia.  

Astfel, prin comunicare, omul intră și rămâne în complexitatea vieții reale, în timp ce prin 

lectură, el se transpune în ficțiune, accede într-o lume a virtualului asumat. Privită din 

perspectiva potențialului comunicativ al omului, lectura este cea mai bogată formă de 

comunicare. 

Astăzi avem tot mai mulți susținători ai procesului de lectură, se promovează lectura în 

instituțiile de învățământ, în comunitățile sătești și orășenești. A fost lansat și programul național 

Lectura Central, care are are scopul să centreze aporturile bibliotecilor, comunităților și 

factorilor de resort pentru optimizarea interesului față de carte, promovarea lecturii și dezvoltarea 

culturii lecturii.  

Lectura dezvoltă capacități pe care nici o altă activitate nu le poate satisface: comunicare, 

gândire, imaginație, creativitate, empatie, gustul estetic, artistic; ea permite concomitent accesul 

la toate acestea, cartea fiind o poartă spre cunoaștere. 

Radu Paraschivescu aduce un omagiu actului lecturii prin următoarea pledoarie: „Cititul 

mi se pare unul dintre lucrurile cele mai frumoase și bune pe care le poți face în viață. Omul care 

citește își asigură acces nelimitat la o infinitate de vieți și de aventuri. Prin urmare, dacă vrei să 

trăiești trei sute de mii de vieți într-una singură, pune mâna pe carte.” 

Când era profesor la Colegiul Național, Mihai Eminescu practica o strategie deosebită de 

a atrage discipolii în actul lecturii. El spunea: „Îmi place vitalitatea lor debordantă, din care 

uneori am sentimentul că mă hrănesc ca un fel de vampir. Cât despre citit – nu le impun nici un 

fel de lecturi obligatorii, dar le vorbesc despre cărțile pe care le consider esențiale, mai ales 

despre romanele lui Dostoievski, încercând să-i fac curioși. Mulți dintre ei încep să citească 

astfel din proprie voință.” 
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Această tehnică am încercat-o personal cu studenții și este una care dă roade. A fost 

suficient să le povestesc secvențe memorabile dintr-o operă citită sau să le vorbesc, cu patos și 

convingere, despre personaje sau situații care m-au marcat, că rezultatul a fost unul pozitiv: am 

reușit să le trezesc interesul și gustul pentru a  descoperi lumea acelei cărți. Recenziile survenite 

din partea studenților m-au făcut să constat că au fost receptivi la sugestiile semnalate, că acea 

scânteie pe care am reușit să o aprind nu s-a stins, din contra flacăra ei a devenit mai mare, focul 

pasiunii pentru lectură profilându-se în ideile și gândurile lor. Respectiv, această excursie literară 

transferă cititorul în ambianța scriitorului și a universului său de hârtie, oferind noi căi de 

receptare a operei. 

Lectura de plăcere este precum o călătorie prin lumea care ți se deschide și pe care 

urmează să o descoperi prin frumusețea limbajului. Nicolae Balotă afirma că „un om al cărţii nu 

se poate împiedica să nu savureze cartea numai ca pe un instrument care îi permite accesul într-o 

lume a cuvântului, a ideilor, a ficţiunilor, a simţirii mijlocite, ci şi nemijlocit, în sine.” Deci, dacă 

sunt persoane care citesc, lectura îi va conduce, nemijlocit, spre cunoaștere și autocunoaştere, în 

același timp. 

Libertatea de imaginaţie arată că tot ce este spus într-o carte declanşează atenţia, 

aşteptarea, amintirea, (re)trăirea, emoția, comunicarea. Astfel, gândurile cititorului se pun în 

mişcare, îl fac să mediteze asupra lumii descoperite și dacă se încadrează ideatic în acest univers. 

Chestiunea care ne preocupă este direcţia acestei mişcări: unde ne duce ea? Mai mult decât 

creaţia literară propriu-zisă, este în joc crearea şi formarea omului, a personalității și identității 

lui, a modalității lui de exprimare și comunicare. 
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The problem of polysemy in the word-formation process of new words has been in the focus 

of the attention of the scientists A. I. Smirnitsky, G. B. Antrushina, O. V. Afanasyeva, N. N. 
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Morozova, N. M. Rayevskaya, I. V. Arnold, E. M. Dubenets, P. M. Karashchuk, M. I. 

Mostovey, R. S. Ginsburg and others. 

   As is known, language is never stable: sounds, constructions, grammatical elements, 

word-forms and word-meanings are all exposed to alteration[1, p.55].  Derivational affixes are 

no exception in this respect, they also undergo semantic change. Consequently many commonly 

used derivational affixes are polysemantic in Modern English. The following two may well 

serve as illustrations. The ability of words to have more than one meaning is called polysemy. 

Polysemy exists only in the language system [3, p.67]. 

The semantic structure of a polysemantic word may be described as a combination of its 

semantic variants. Each variant can be described from the point of view of their denotational and 

connotational meaning [2, p.99]. Polysemy is closely connected with the notion of the context 

(the minimum stretch of speech which is sufficient to understand the meaning of a word). The 

main types of context are lexical and grammatical [5, p.97].    

Derivational affixes undergo semantic change and consequently many commonly used 

derivational affixes are polysemantic in Modern English and are found in different parts of 

speech. [4, p.100 ] 

The understanding of affixation, in this case ,,derivational suffixes is important because 

suffixes can change the word class, particularly change the meaning of a word” [6, p.88] . 

After analyzing derivational suffixes in the novel Jane Eyre, I find that mostly the 

derivational suffixes which emerge in that novel include in adverbial suffixes. Suffixes have the 

function such as verb maker, noun maker, adjective maker and adverb maker found in the novel 

Jane Eyre by Charlotte Bronte.  

For example: 

I. The suffix  -er has the following meanings: 

    1. Persons following some special trade and profession, e.g. driver, undertaker, 

interloper, treasurer, manager, housekeeper, etc.; 

 e.g. “Mr. Reed had been dead nine years: it was in this chamber he breathed his last; here he 

lay in state; hence his coffin was borne y the undertaker.”(p.88) 

e.g. “Mrs. Reed probably considered she had kept this promise; and so she had,  I dare say, as 

well as her nature would permit her; but how could she really like an interloper, not of her 

race.” (p.10) 

2. Persons doing a certain action at the moment in question, e.g.: giver, etc.; 

e.g. “Miss Temple is a giver, and very clever; she is above the rest, because she knows far more 

than they do.” (p.47) 

3. tools:  transmitter, etc.; 

e.g.”Mr. Brocklehurst was here interrupted by transmitter and there were three other visitors, 

ladies, now entered the room.”(p.62) 

4. quality: e.g. younger, lighter, etc.; 

e.g. “I have a little boy, younger than you, who knows six Psalms by heart: and  when you ask 

him which he would rather have, a ginger-bread nut to eat, or a verse of a Psalm to learn, he 

says:,,Oh!the verse of a Psalm!”(p.28) 

e.g.“Something lighter, franker, more natural as it were-she really must exclude me from 

privileges intended only for contented, happy, little children.” (p.1) 

II.The   suffix  -y  also  has several meanings: 

1. Composed  of, full of: e.g. stony, ferny, etc.; 
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e.g. “Bessie’s evening  stories represented as coming up out of lone, ferny delss in moors and 

appearing before the eyes of belated travelers.” (p.8) 

2. Characterized by: e.g. rainy, cloudy, solitary, fairy, etc.;  

e.g. “I thought it like one of the tiny phantoms, half  fairy.” (p.8) 

3. Having the character of resembling what the stem denotes: e.g inky, bushy, solitary, 

etc.; 

   e.g. “I cannot tell what sentiment haunted the quiet solitary churchyard, with its inscribed 

headstone; its gate, its two trees, its low horizon, girdled by a broken wall, and its newly-risen 

crescent, attesting the hour of eventide.” (p.2) 

III. As a formative of  nouns with a concrete meaning  the suffix –ing is very strong, and has the 

following meanings: 

   1. denoting act, practice of what the verbal idea implies: e.g. reading, meeting, sitting, 

consenting, scheming, etc.; 

e.g. “I say scarcely voluntary, for it seemed as if my tongue pronounced words without my 

will consenting to their utterance: something spoke out of me over which I had no control.” 

(having  given agreement) 

e.g. “In the interview which followed between him and Mrs. Reed, I presume, from after-

occurrences, that the apothecary ventured to recommend my being sent to school; and the 

recommendation was no doubt readily enough adopted; for as Abbot said, in discussing I  was 

scheming his desire.” (concealing crafty designs for advancing your own interest) 

2. Something material connected with the verbal idea, as an agent, instrument, 

result,  place; e.g. coating, lacing, soothing, drawing,  deliberating, blubbering, wishing, etc.; 

e.g. “From every enjoyment I was , of course excluded : my share of the gaiety consisted in 

witnessing the daily appareling of Eliza and Georgiana, and seeing them descend to the 

drawing-room, dressed out in thin muslin frocks…” (p. 23) 

e.g. “Here, learning over he banister, I cried out suddenly, and without at all deliberating on 

my words.” (p.23) 

IV. The suffix –ish has the following meanings: 

1. denoting nationality: e.g. Spanish, etc.;  

e.g. “Her dress, also in the mode of the day, was of purple cloth, relieved by a sort of Spanish 

trimming of black velvet; a gold watch shone at her girdle.” (p.43) 

2. resembling, with the sense somewhat like, e.g. childish, etc.; 

e.g. “When I woke it was day and she was childish with me and I looked   up; I was in 

somebody’s arms; the nurse held me; she was carrying me through the passage back to the 

dormitory.” (p.81) 

V. The suffix  -or has the following meaning: 

1. denoting the agent: e.g. sailor, etc.; 

 e.g.: “A careless man! said Mr. Reed, and immediately after- ‘It is the new sailor, I perceive.” 

2. denoting doer e.g.: elevator, etc.; 

 e.g.: “As we re-entered the elevator, and I sat back feverish and fagged, I remembered what in 

the hurry of events, dark and bright, I had wholly forgotten- the letter of my uncle.” 

VI. The suffix –ful has the following meanings: 

1. quantity that would fill, e.g. capful, handful, etc.; 

e.g. “He  returned with  a handful of  books  and did not touch the food, excitement and fatigue 

rendering me incapable of eating…”( p.40) 
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2. denoting quality in the meaning: full of, abounding in, characterized by, also able to 

or tending to: e.g. powerful, hopeful, grateful, doleful, dreadful, painful, useful, fightful, 

sorrowful, etc.;  

e.g. “She passed into another ballad, this time a really doleful one.” (filled with or evoking 

sadness) 

e.g.”This reproach of my dependence had become a vague sing-song in my ear; very  painful 

and crushing, but only half  intelligible.”(p.7) 

 

 VII. The suffix –ist has the following meanings: 

   1. agent of an –ize verb : publicist, etc.; 

e.g. “Yesterday I met the publicist and he know nothing about me, and nothing about the sort of 

love of which I am capable.” (someone who arranges publicity for a person or organization by 

giving information) 

  2. person concerned with a specific activity or thing: motorist, etc.; 

e.g. “The motorist the gate, passed through it, and strayed away down the glen.” 

(a person who drives a car) 

  VIII. The suffix  -ible : 

1. denoting quality (with implication of capacity, fitness or worthiness to be acted 

upon): e.g. terrible, intelligible, etc.; 

e.g. “This reproach of my dependence had become a vague sing-song in my ear; very painful  

and crushing, but only half intelligible.” (p.7) 

2.  in the sense of tending to, able to be seen e.g. visible, etc.; 

 e.g. “There are few visible signs of the illness that kept her in hospital for so long.” 

IX. The suffix –able: 

1. denoting quality (with implication of capacity, fitness or worthiness to be acted 

upon): inestimable, insupportable,  miserable, comfortable, considerable, etc.; 

e.g. "Madam, you may: she shall be placed in that nursery of chosen plants, and I trust she will 

show herself grateful for the inestimable privilege of her election." (beyond calculation or 

measure) 

2. in the sens of tending to, given to- respectable, etc.; 

   e.g.: “This part of the city has become quite respectable in the last ten years.” (to be socially 

acceptable ) 

X. The suffix –ment has the following meanings: 

1. denoting action: e.g. retirement, etc.; 

e.g. “I was shrined in double retirement.” (p.2) 

2. state, or quality, degree: e.g. amazement, etc.; 

e.g. “She stared in amazement and fixed her eyes on me very steadily.” (p.17) 

XI. The suffix –ed has the following meanings: 

1. denoting quality  with the sense of possessed of, provided or furnished with, 

characterized  by -e.g.: famished, indisposed, etc.; 

e.g. “From this deficiency of nourishment resulted an abuse, which pressed hardly on the 

younger pupils: whenever the famished great girls had an opportunity, they would coax or 

menace the little ones out of their portion.”(extremely hungry) 

e.g. “It had slipped my memory that you have good reasons to be indisposed for joining  in my 

chatter.”(p.370) 
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2. denoting action- e.g. baffled, matured, confused, etc.; 

  e.g. “And then my mind made its first earnest effort to comprehend what had been infused into 

it concerning heaven and hell; and for the first time it recoiled, baffled; and for the first time 

glancing behind, on each side, and before it, it saw all round.” (be a mystery or bewildering to) 

 e.g. “And now vegetation matured with vigour; Lowood shook loose its tresses; it became all 

green, all flowery; its great elm, ash, and oak skeletons were restored to majestic life; woodland 

plants sprang up profusely in its recesses; unnumbered varietie.” (fully ripe; at the height of 

bloom) 

XII. The suffix –ous has the following meanings: 

1. quality in  a high degree- e.g. gracious, etc.; 

e.g. “She was gracious enough to thank him.” (p.52) 

2. full of, abounding in, possessing the qualities- e.g. precocious, ignominious, 

incredulous, etc.; 

e.g."Unjust!--unjust!" said my reason, forced by the agonising stimulus into precocious though 

transitory power: and Resolve, equally wrought up, instigated some strange expedient to 

achieve escape from insupportable oppression--as running away”(characterized by 

exceptionally early development) 

e.g. “The punishment seemed to me in a high degree ignominious, especially for so great a girl-

-she looked thirteen or upwards.”( deserving or bringing disgrace or shame) 

XIII. The suffix –ly has the following meanings: 

1. Manner of action- e.g. decidedly, smilingly, etc.; 

 e.g. “He was decidedly careful about what he told her.” (p.130) 

2. Denoting quality- e.g. kindly, harshly, intensily, loudly, inwardly, rapidly, slowly, 

clearly, etc. 

 e.g. “And you ought not to think yourself on an equality with the Misses Reed and Master Reed, 

because Missis kindly allows you to be brought up with them.” (p.7) 

As it is seen in the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte are 13 polisemantic  suffixes: –y 

(3 meanings), –ing (2 meanings),  –ish (2 meanigs), –or (2 meanings), –ful (2 meanings), –ist (2 

meanigs), –ible (2 meanings), –able (2 meanings),–mant (2 meanings), -ed  (2 meanings), –ous 

(2 meanings), –ly (2 meanings).  

The majority of the suffixes from the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte denote the 

following meanings: quality, agent, doer of the action, profession, occupation, device, tool. The 

most polysemantic suffix from the novel is the suffix –er which has 4 meanings.  

As it is seen, the derivational suffixes from the novel Jane Eyre by Charlotte  Bronte  

have  the  following characteristics:  

 the  majority of the suffixes  are native according to their origin; 

 according to the productivity, the majority of the suffixes from the novel are highly productive; 

 the part  of  speech that the  majority of the suffixes  form  are: adjectives and nouns; 

 according to the semantic criteria, the majority of the suffixes denote: agent of the action and 

quality; 

 according  to its stylistic the majority of the prefixes are neutral; 

 according to the structure, in the novel are more simple suffixes; 

 the main function of  suffixes  in the  novel  Jane Eyre  is to form  one  part of speech  from 

another;  the secondary function  is  to change the  lexical meaning of  the same part of speech. 
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THE POLYSEMIC CHARACTERISTICS OF THE  PREFIXES  FROM 
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Rezumat : Acest articol reflectă sensurile dominante ale prefixelor cât și identificarea celor  mai 

polisemantice prefixe din nuvelă.  Sunt prezentate pe scurt și opinia lingviștilor  referitor la acest subiect. 

Articolul ,,The polysemic characteristics of the prefixes from the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte” 

identifică  și descrie  caracteristicile polisemantice ale prefixelor  din Romanul ,,Jane Eyre” de Charlotte 

Bronte elucidate prin exemple concrete.  

Cuvinte cheie: polisemie, sens conotativ si denotativ , structură. 

Keywords:   polysemy, denotative and connotative meaning, structure.      

 

 Affixation is building new words by adding affixes to the stem of the word. The two main 

types of affixation are prefixation and suffixation. Affixes can be classified according to different 

principles. 

Prefixes are affixes which come before a root. The following English words  all contain 

prefixes (presented in bold type), and these are separated from the root  by means of hyphen: re-

act, un-holy, dis-believe, non-smoking, in-sincere, a-symmetry, pre-view co-operate. 

As is known, language is never stable: sounds, constructions, grammatical elements, word-forms 

and word-meanings are all exposed to alteration. Derivational affixes are no exception in this 

respect, they also undergo semantic change. Consequently many commonly used derivational 

affixes are polysemantic in Modern English. The following two may well serve as illustrations. 

The ability of words to have more than one meaning is called polysemy. Polysemy exists only in 

the language system [6, p.67]. 

The semantic structure of a polysemantic word may be described as a combination of its 

semantic variants. Each variant can be described from the point of view of their denotational and 

connotational meaning. Polysemy is closely connected with the notion of the context (the 

minimum stretch of speech which is sufficient to understand the meaning of a word). The main 

types of context are lexical and grammatical [9, p.97]. 

Thus, affixes “have different characteristics features” [1, p.156]. 

Prefixes are polysemantic. Consider for illustration the following correlative semantic 

groups of prefixes implying: 

1. Priority:  ex-, fore-, pre- in the words: ex-minister, forethought, prehistory; 
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2. Space and time relations: after-, under-, for-, post-, over-, super-, in the words: afternoon, 

postposition, overspread, superstructure; 

3. Repetition of an action: re- in the words: reread, remake; 

4. Negation: in-, un-, dis-, non-, a-, de-, ir-, im- in the words: inapt, unhappy, disappear, non-

stop, defeat, decentralize, imposible; 

5. Opposition: counter-, contra-, anti- in the words: contradiction, antipode; 

6. Locality: a-, en-, sub-, supra-, trans-, hypo-, epi-, under- in the words: ashore, encase, 

transmarine, hypodermic; 

7. Reversion: de-, dis-, un-, in the words: deform, denationalize, disconnect, dissolve, unbutton; 

8. Incompleteness: demi-, hemi-, dys-, in the words: hemisphere, dysclimax [7, p.48]. 

 The prefix over- can deduce [2, p.89]: 

1)  suggests 'something beyond what is usual or desirable, even excessively so'- (overambitious,  

overcareful, overfull, overprecise); 

2)  suggests ‘utterly’ or ‘completely’ - (overawed, overjoyed, overcome) [as in overcome with 

emotion] ; 

3) suggests 'a spatial sense of something above or higher up' - (overhang, overarching, 

overlook); 

4) suggests a figurative sense of 'something that is superior'- (overseer, overlord, oversight 

committee); 

5) suggests 'a motion forward and down, and hence of inversion'- (overturning, overbalance, 

overthrow, overboard);  

6) suggests 'covering a surface'- (overpaint, overgrowth). 

 The prefix a- can have the following meanings: 

1. on, in  -abed, ashore, asleep; 

2. off, from - away, awake [10, p.126]. 

 The prefix be- can denote [4, p.234]: 

         1. Verbs (from verbs) with a reinforcing sense of  “about” or “over”, or with a meaning of 

“all around”, “on all sides,” “all over,” as in: beclasp, bedim, bescreen, bescribble, besprinkle, 

etc. 

2. Denominative verbs: befriend, befool, behead, belittle, etc. 

3. Denominative verbs (from nouns) with the sense “to name”, as in:  bebrother, belady, 

berascal. 

 4. Transitive verbs with the force “to treat with”, “to provide with” or “cover with”, as 

in: bedew, besnow, bejewel [2, p. 126]. 

The prefix de- can have the following meanings: 

1. down as in: depose, depend; 

2. separation (off, away), as in:  desist, depart; 

3. intensification, as in : derelict, denude; 

4. reversing or undoing  of  an action, depriving or ridding of an action, as in: deform, degas; 

5. out of, especially in denominative verbs: decamp, debus, detrain, etc. [5, p.56] 

The prefix dis-, di- can denote: 

1. a purely negative force - e.g. dishonor, displease, disbelieve, etc.; 

2. reversal, e.g. the undoing of something: disclose, dismount, disarm, etc. [8, p.345]. 

The prefix en- can have the following meanings: 
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1. from nouns, en- having the sense of  “put into”  or  “upon”, “cover with”, “wrap up in”, e.g.: 

encage, enshroud, enwrap; 

2. from nouns or adjectives, en- having the sense of “make”, “make into”, “make like”, e.g.: 

enfeeble, enlarge; 

3. from others verbs, mostly transitive, en- will sometimes add a  sense of “in”, but oftener a 

mere intensive force, e.g. enclose, enlighten, enkindle, etc. [8, p.234]. 

   Polysemantic characteristics of the prefixes  from the novel Jane Eyre  by Charlotte 

Bronte 

The semantic structure of the polysemantic prefixes from the novel Jane Eyre by 

Charlotte Bronte is described as a combination of its semantic variants. Each variant is described 

from the point of view of their denotational and connotational meaning. Polysemy is closely 

connected with the notion of the context (the minimum stretch of speech which is sufficient to 

understand the meaning of a word). For example: 

I. The prefix over- has the following meanings in the novel Jane Eyre by Charlotte 

Bronte: 

1)  suggests 'something  beyond what is usual or desirable, even excessively so' - 

(overexcited,  overfatigued,  overcareful, etc.); 

e.g. “This is hypochondria, Jane. You have been overexcited or overfatigued.” 

e.g. “Lingerer, he said, my brain is on fire with overcareful; and you tarry so long!” 

2)  suggests ‘utterly’ or ‘completely’- (overpowered, overcometh, overjoyed, etc.); 

e.g. “He that overcometh  shall inherit all things; and I will  be his God, and he shall be 

my son.” 

e.g. “A frequent interlude of these performances was the enactment of the part of 

Eutychus by some half dozen of little girls; who overpowerd with sleep, would fall down, if not 

out of the third loft, yet off the fourth form, and be taken up half dead.” 

3)  suggests 'a spatial sense of something above or higher up'- (overlook, overstrained, etc. ); 

e.g. “The lady who  built  the  new part  of this  house  as that tablet records, and whose 

son overlooks and directs everything here.” 

e.g. “He said every nerve had been overstrained in some way, and the whole  system 

must sleep torpid a while.” 

4)  suggests a figurative sense of 'something that is superior'- (overseer, etc.); 

e.g. “Keep out of the way, said overseer, thrusting her aside: she has no knife, now, I 

suppose?” 

5)  suggests something 'outer' (overcoat); 

e.g. “She admired his overcoat and passed her finger over his eyebrows, and remarked 

that they were scorched, and that she would apply something  which should make them grow  as 

broad and black as ever.” 

6)  suggests something 'extra'- (overtime, etc.) ; 

e.g. “Jane’s overtime was full of  interesting activities  and her soul sat on her lips, and 

language flowed, from  what source I cannot tell: has a girl of fourteen a heart large enough, 

vigorous enough to hold the swelling spring of pure, full, fervid eloquence?” 

7)  suggests 'a motion forward and down, and hence of inversion'- (overflowed, etc.); 

e.g. “Fancy me yielding and melting, as I am doing: human love rising like a freshly 

opened fountain in my mind and overflowing with sweet inundation all the  field I have so 

carefully.” 
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The  prefix in- from the novel Jane Eyre  has the following meanings: 

1. meaning “not” “non” ”un” e.g. (incapable, involuntarily, insensible, incredible, 

insupportable,  inactive, invisible, insufficient, insignificant, intrusted, inclosed, etc.); 

e.g. “They were not bound to regard with affection a thing that could  not sympathise  

with one amongst them, a heterogeneous thing, opposed to them in a temperament , in capacity, 

in propensities ; a useless thing, incapable of serving their interest, or adding to their pleasure; 

a noxious thing, cherishing the germs of indignation at their treatment, of contempt of their 

judgment.” (unable to do something) 

e.g. “Mrs. Reed’s hands still lay on her work inactive: her eye of ice continued to dwell 

freezingly on mine.” (unable to be active) 

2. meaning :,,in’’, ,,on’’, ,,into’’, toward’’ e.g. (intended, inhabited, income, inwardly,  inroad, 

etc.); 

e.g. “They were those which treat of the haunts of sea-fowl; of the solitary rocks and 

promontories by them only inhabited; of the coast of Norway, studded with isles from its 

southern extremity, the Lindeness, or Naze, to the North Cape.” (to live in a place) 

e.g. “I have acted as I inwardly swore I would act; but father might try me beyond my 

strength.” ( towards the inside) 

The prefix un- denoting: 

1. the undoing  of something, e.g. unlucky, unlock, undone, undressed, unwrapped, unfolded, 

etc.; 

e.g. “I experience at the same time a calm, unwarped consciousness, that she would not 

make me a good wife……” 

e.g. “I undressed  hastily, tugging at knots and strings as I best might, and sought shelter from 

cold and darkness in my crib.” 

2. negation-unnoticed, unhappy, uneducated, unnatural, unnecessary, etc.; 

e.g. “She is not  an  uneducated person, I should think, by her manner of speaking; her 

accent was quite pure; and the clothes she took off, through splashed and wet, were little worn 

and fine.” 

e.g. “No: but night will come again before long: and besides, -I am unhappy, -very 

unhappy, for other things.” 

In this novel, I have noticed more words which contain the prefix un- and this prefix has 

the following meanings: 

1.  the reversal of an action: wind/unwind,  fold/unfold,  do/undo,  lock/unlock, etc. 

2. the opposite of the positive form of the adjective: happy/unhappy, dyed/undyed, 

available/unavailable, conventional/unconventional, etc. 

The first kind of un- existed in Old English with that spelling. The second un- also 

existed in Old English. In modern English, its original spelling on- has changed to un-. 

The prefix dis- has the following meanings: 

1. a purely negative force or contradictory opposition, e.g. disregarded, disliked, dishonest, 

dishonor, etc.; 

e.g. “Sometimes reviled her for her dark skin, similar to his own; bluntly disregarded her 

wishes; not infrequently tore and spoiled her silk attire..” 

e.g. “Do you think Miss Ingram will not suffer from your dishonest coquetry?” 

2. reversal, the undoing of something- disgraceful, disclosed, dissolve, etc.; 
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e.g. “I should, a year ago, have resolved to quit Gateshead the very next morning; now, it 

was disclosed to me all at once, that that would be a foolish plan.” 

e.g. “A missionary I resolved to be. From that moment my state of mind changed; the 

fetters dissolved  and dropped from every faculty….” 

 The prefix  re- has the following meanings in this novel: 

1. back, backwards, e.g.: return, retired, replying, etc.; 

           e.g.: “I  returned  to my stool.” 

e.g. “I tottered, and on regaining my equilibrium  retired back a step or two from his 

chair.” 

2. again-used chiefly to form words denoting repetition:  regaining, review, recalled, 

reappeared, renewed, etc.; 

e.g.:“I tottered, and on regaining my equilibrium retired back a step or two from his 

chair.” 

e.g.: “Jane, I ever like your tone of voice: it still renews hope, it sounds so truthful.” 

The prefixes im- from the novel has the following meanings: 

1. negation: impassable, impracticable, immobility, impossible, immeasurable, improved, 

immoral, impotent, etc.; 

e.g. “During January, February, and part of March, the deep snows, and, after their 

melting, the almost impassable roads, prevented our stirring beyond the garden walls, except to 

go to church; but within these limits we had to pass an hour every day.” (incapable of being 

gone across or through) 

e.g. "Nothing, indeed," thought I, as I struggled to repress a sob, and hastily wiped away 

some tears, the impotent evidences of my anguish.” (unable to copulate) 

2. quality: immeasurable, immortal, etc.; 

e.g. “ Oh, madam, when you  put bread and cheese, instead of burnt porridge, into these 

children’s mouths, you may indeed feed their  vile bodies, but you little think how you starve 

their immortal souls.!” (very special and famous and therefore likely to be remembered for a 

long time) 

The prefixes de- has the following meanings in the novel Jane Eyre by Charlotte Bronte: 

1. intensification: derelict, etc.; 

e.g.: “The school has been left to stand derelict.” (describes buildings or place that are not cared 

for and are in bad condition) 

2. reversion or undoing of an action: deform, degenerate, degas, etc.; 

e.g: “And then I strangled a new- born agony –a deformed thing which I could not 

persuade  myself to own and rear- and ran on.” (with a shape  that has not developed normally) 

The prefix  sub- has the following meanings: 

1. action and the result of action: subside, submissive, subsequent, subjoined, etc.; 

e.g.:“First, I smiled to myself and felt elate; but this fierce pleasure subsided in me as 

fast as did the accelerated throb of my places.” (become less strong) 

e.g.:“For several subsequent days I saw little of Mr. Rochester.” (happening after 

something else) 

2. a part of body: subconscious, etc.; 
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e.g.:“The memory was buried deep within my subconscious.” (the part of your mind 

which notices and remembers information when you are not actively trying to do so) 

 

Conclusion: As it is seen, in the novel Jane Eyre  by Charlotte Bronte are 13 polysemic prefixes: 

over - ( 8meanings), in - (2 meanings), un -  ( 2 meanings),  dis- ( 2 meanings),  en- (2 

meanings),  re- (2 meanings), ir- (2 meanings),  im- (2 meanings),  de- (2 meanings),  a- (3 

meanings),  pre- (2 meanings),  sub- (2 meanings), super- (2 meanings). The majority of the 

polysemantic prefixes which we selected from the novel Jane Eyre denote: space and time 

relations; repetition; negation; reversion; locality. The most polysemantic prefix from the novel 

is the prefix  over-. 
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ASPECTS METHODOLOGIQUES DE LA BANDE DESSINEE EN CLASSE DE FLE 

ZDRAGUȘ VERA, lector universitar  

Catedra Limbi și Literaturi Straine, UST 

 

Rezumat. În articol sunt descrise unele aspecte didactice  de utilizare a Bd-urilor în procesul de predare – 

învățare – evaluare a limbii franceze. S-a reliefat structura, carateristicile și rolul lor în dezvoltarea 

vocabularului și a competenței de comunicare: comprehensiune orală, comprehensiune scrisă, producere 

orală/ scrisă. 

Cuvinte-cheie:bande dessiné, texte, image, compréhension orale, compréhension écrite, communication . 

 

Enseigner une langue c’est donner aux apprenants l’occasion et les moyens de se 

confronter à la langue étrangère en leur proposant des situations d’apprentissage dans lesquelles 

ils sont amenés à construire leurs savoirs et à travailler les différentes compétences linguistiques 

et langagières, en favorisant leur autonomie et en les plaçant au centre de leur apprentissage. 

Pour transmettre à l’apprenant un ensemble de savoirs, il est indispensable de déterminer d’une 

part les besoins de cet apprenant, et d’autres part les moyens didactiques dont dispose 

l’enseignant. Parmi les supports didactiques que l’enseignant peut utiliser dans une classe de 

langue c’est bien la bande dessinée. 

Fondée essentiellement sur l’image et le texte, la BD est considérée comme texte facile 

pour les enfants surtout si le dessin est la composante principale. La présence de l’image en 

classe de langue facilite davantage l’apprentissage des langues étrangères. En outre, elle enrichit 
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le lexique ainsi que la culture de l'apprenant, comme l’affirme Jean-Pierre Cuq: « elle n'a cessé 

d'être l'un des auxiliaires de l'apprentissage des langues et tout un courant didactique s'est 

intéressé au recours à l'image en vue d'exploiter mieux avec les apprenants leur épaisseur 

sémiologique et culturel ».[2, p.125] 

Patrice Gentilhomme affirme que: « La bande dessinée est un moyen agréable d’aborder le 

livre et tout ce qui relève du récit, de la métaphore, d’un jeu de langage. C’est un support original 

qui mêle texte et image dont les codes de signification et les règles de fonctionnement sont 

intéressants à faire connaitre à nos élèves». [6, p.8]  

Selon le Petit Larousse illustré: « la bande dessinée est une succession de dessins organisés 

en séquences, qui suggère le déroulement d’une histoire ».[4, p. 116] 

D’après le dictionnaire Reverso en ligne, la bande dessinée c’est un « ouvrage dans lequel 

l'histoire est racontée en dessins où les dialogues entre les personnages sont transcrits dans des 

bulles ».[4] 

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la bande dessinée est une façon d’exprimer 

des idées à l’aide d’image et d’événements successifs, c’est une composition graphique qui 

planifie une narration. Le discours ou l’histoire présenté dans la BD peut être raconté à l’aide de 

plusieurs éléments graphiques comme: 

 La planche: il s’agit d’une appellation donnée à une page complète de bande dessinée. La 

planche consiste en un découpage séquentiel de la narration, cette planche englobe un nombre de 

bandes 

 Les bandes représentent une suite d’images placées de manière horizontale se lisent de 

gauche à droite entourée par un cadre pour former une vignette. 

 La vignette appelée également une case, les bulles sont contenues dans l’intérieure de la 

case. 

 Les bulles : il s’agit d’une discussion élaborée par diverses forme et modèle (un cercle, un 

carré, ovale. etc. Ce sont des formes dans lesquelles les paroles et les pensées des personnages 

sont écrit, elles représentent aussi des symboles et des voix comme (OH, WOW, OOPS, PUFF, 

etc.), elles indiquent la personne qui parle par un petit trait dans le haut de sa tête, elles 

remplacent le texte d’un dialogue. 

La BD, au même titre que n’importe quel écrit a son fonctionnement propre, et des 

caractéristiques qui lui sont spécifiques. Chez Antoine Roux nous trouvons les caractéristiques 

suivantes: 

 Les personnages de la BD jouent un rôle de premier plan dans le flux des événements, et 

le sujet de l'histoire se relie avec eux 

 Elle décrit les lieux, les décors et les actions des personnages avec précision. 

 Elle se caractérise par sa petite forme et son discours court qui permet une 

compréhension facile concernant le contenu du cours, donc elle est basée sur 

l’abréviation. 

 Elle se caractérise par la simplicité et l’absence de complexité et cela devient plus utile et 

plus avantageux. 

 Elle convient à l’âge et au niveau d’études des apprenants. 

 Elle joue un rôle capital dans la direction du message éducatif, en remplaçant d’autres 

méthodes telle que l’explication excessive.  

 La facilité des énoncés verbaux et la clarté de vocabulaire.[8, p.52] 
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La bande dessinée entretient avec la didactique des langues une relation privilégiée. Elle 

est considérée comme l’un des supports didactique les plus intéressants dans l’apprentissage des 

langues qui interpelle l’enfant. En plus de sa capacité à véhiculer du sens, la bande dessinée avec 

son caractère enfantine et ludique est susceptible de faire appel à l’imagination, voire à l’affectif 

de l’apprenant (les couleurs, les personnages, les objets figurés). 

En classe de langue, les élèves apprennent quatre compétences : la compréhension orale, la 

compréhension écrite, la production orale et la production écrite. En ce qui concerne la 

compréhension écrite, il ne faut pas oublier le lien qui existe entre les bulles et les dessins. Celui-

ci fait la lecture plus agréable. Ce phénomène est incontestable et important pour la lecture des 

jeunes en général. Grâce aux dessins, le lecteur peut déduire le sens du texte. Il s’habitue à lire, il 

apprend les expressions et les locutions. Il devient plus confiant en soi et il peut passer à la 

lecture des textes plus complexes.  

Les activités directement liées à la BD :  

 
Activité 1. Compréhension écrite, vérification des asquis. 

 Faire observer les vignettes sans lire le texte et poser des questions telle que:Combien de 

personnage il y a? Quelles relations ils ont? Comment sont les parents? Qui est le 

personnage principal? Que fait le bébé? 

 2. Lecture silencieuse de la BD? 

 3. On procède à la compréhension globale: Où se passe l’action? A quel moment de la 

journée? Que font les parents? Est-ce que son père est bien habillé? Et sa mère qu’est-ce 

qu’elle n’a pas encore fait? Qu’est-ce que ses parents oublient d’habitude? Que fait le 

bébé de la famille Montignac? Quelle est l’humeur du bébé dans les premiers vignettes? 

Et à la fin? Etc. 

Activité 2. Mise en rapport de l’écrit et de l’oral: 

 Faire relire le texte, bulle par bulle, à haute voix par les élèves et leur demander de 

proposer un différent ( de protestation, de plainte, de moquerie, etc....) 

Activité 3 Reproduction de l’oral communicatif à partir de l’écrit: 

 Comme le bébé est le seul qui parle, on pourra distribuer les bulles à plusieurs élèves 

alignés, chacun essayant de prononcer sa phrase avec une intonation différente ou, au 

contraire, de reproduire une intonation choisie préalablement à la lecture du texte. 
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La BD est conçue souvent dans l’objectif d’étudier un point grammatical précis. Dans certains 

cas les dialogues sont donc très simplistes et dépourvus d’authenticité. Leur objectif est de 

répéter une structure grammaticale à travers les dialogues pour faciliter l’apprentissage des 

élèves tout en intégrant quelques images ou vignettes afin de rendre l’exercice plus ludique.  

L’image ci-dessus représente les exercices misent en place pour travailler les pronoms relatifs 

qui, que, où: 

 

 
Exercice 1 Lisez le texte et réponds aux questions: 

1. Comment étaient les vacances de Marie? 

2. Où est-elle allée en vacances? 

3. Pourquoi a-t-elle choisi cette ville? 

4. Où est la ville où Marie est partie en vacances? 

5. Quelle est l’activité que Pierre et Marie aiment faire quand ils partent en vacances? 

Exercice 2 Complétez les phrases suivantes avec qui, que, où. 

1. L’ami de Marie _____ est allée à la Réunion s’appelle Léa. 

2. La Réunion est une île _____ il fait beau. 

3. La plage de sable ____ Marie a découverte était magnifique. 

4. L’année ____ Pierre est allé au Mexique était l’année de ces 40 ans. 

Exercice 3 Transformez les phrases suivantes en utilisant un pronom relatif. 
Exemple: Marie est allée à la plage. La plage s’appelle Boucan-Canat. 

 La plage où Marie est allée s’appelle Boucan-Canat.  

1. Marie a mangé un poisson. Le poisson était délicieux. 

2. Marie a fait du snorkeling un jour. Ce jour-là, il a plu. 

3. Marie a connu des Réunionnais. Les Réunionnais étaient sympas. 

4. Marie a fait de la randonnée dans une forêt. La forêt s’appelait Mare Longue. 

Exercice 5 Comme Marie, raconte tes vacances à un ami. Envoie un message à ton meilleur ami 

en décrivant l’endroit où tu étais et les activités que tu as faites. 

Exercice 6 En t’aidant des documents ci-dessus, complète les règles grammaticales. 

 QUI 

Le pronom relatif qui remplace une chose ou une personne. Qui a une fonction de _____du verbe 

dans la phrase : Exemple: 

 QUE, QU’ 

Le pronom relatif que remplace le __________ du verbe dans la phrase. Devant une voyelle ou 

un h muet que devient ____________. Exemple: 

 OÚ 

https://sophfle.files.wordpress.com/2015/11/bd-p-relatifs-1.jpg
https://sophfle.files.wordpress.com/2015/11/bd-p-relatif-2.jpg
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Le pronom relatif où rempace une chose. Il peut être complément de _________ou complément 

de ________________ . Exemple: 

La particularité de lier image et texte permet aux élèves de pouvoir pratiquer  plus 

facilement les pronoms relatifs dans un exercice structural en suivant une méthode inductive. 

 

La BD constitue un excellent instrument 

pédagogique pour réviser et enrichir le vocabulaire. 

Elle contient moins du texte que les articles. Les 

élèves s’orientent plus facilement et ils peuvent 

mieux mémoriser les mots concrets. Cette façon 

d’apprendre le vocabulaire est plus attractive 

qu’apprendre par cœur les listes des mots dans les 

manuels. Les bandes dessinées présentent les mots 

accompagnés des dessins et en les utilisant dans les 

exercices suivants, les apprenants retiennent les 

mots automatiquement sans effort excessif. Il est 

avantageux de créer les groupes de mots à la base de 

ressemblance afin de mémoriser le vocabulaire. 

La langue et la communication sont présentées dans les BD sous la forme d’un dialogue 

dans les bulles. À part le côté visuel et culturel, c’est avant tout la langue française qui intéresse 

non seulement l’enseignant du français mais aussi les élèves. Les expressions utilisées sont un 

autre aspect intéressant dans les bandes dessinées. Dépendant du sujet traité dans la bande 

dessiné, nous pouvons estimer que l’auteur utilise le français standard, mais aussi le français 

familier. Dans certaines bandes dessinées les personnages utilisent même l’argot afin de créer 

une atmosphère obscure et plus réelle. Ce langage peut être intéressant pour les élèves et s’ils 

iront en France un jour, cela pourrait les aider à comprendre les locuteurs natifs qui utilisent le 

français standard rarement. D’abord les apprenants peuvent prendre la connaissance du français 

familier et puis ces dialogues leur permettent la comparaison avec leur propre culture. Le fait 

d’apprendre ce qui est vraiment utilisé dans les conversations quotidiennes pourrait être très 

motivant. 

Toute motivation entraine la participation active de l’apprenant à son propre apprentissage, 

et « la BD par son aspect distrayant et ludique peut aider une classe de langue à mieux 

communiquer dans une langue étrangère. Nous ne prétendons pas innover en la matière mais 

nous voulons simplement dire que sa présence en classe avec les diverses activités auxquelles 

elle se prête, peut amener une certaine détente sans oublier l’enrichissement culturel dont vont 

profiter les apprenants ».[ 4, p.235-240] 

L’objectif, au niveau méthodologique, est de développer l’indépendance et l’initiative 

face à une BD, en variant les situations et les supports et de comprendre la BD sans passer par 

les mots, en s’appuyant sur les images, et arriver à une compréhension globale du document.  

En conclusion nous pouvons affirmer que les bandes dessinées sont convenables pour 

l’l’apprentissage du français. La bande dessinée peut être utilisée de différentes façons suivant 

l’objectif que recherche l’enseignant. Elle peut être considérée comme une activité à l’intérieur 

d’une séance ou être l’objet d’étude de toute une unité didactique. Elles contribuent au 

développement de toutes les compétences. Les élèves améliorent leur capacité de la production 

orale et écrite et la compréhension orale et écrite.Les BD développent la capacité de 

communication, elles enrichissent le vocabulaire, elles introduisent les sujets culturelles et 

sociologiques. 
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