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THE STYLISTIC FEATURES OF IRONY 

IN THE ENGLISH LITERARY WORKS 

Xenia ARHIPOVSCAIA, studentă, Facultatea de Filologie 

Tatiana CIORBA, lector universitar, UST 

Rezumat. În cadrul acestui articol, am prezentat, semantica ironiei, modalitățile de producere a acesteia, 

tipologia performării ironice, ponderea avută la nivelul operelor analizate etc. Utilizarea ironiei la nivel 

textual implică o serie de schimbări în raport cu performarea ironică verbală. Dacă în cadru verbal, 

locutorul poate utiliza o serie de indici nonlingvistici pentru a semnala nesinceritatea performării sale ori 

dacă asumpțiile contextuale contradictorii sensului literal al enunțului ironic sunt accesibile receptorului 

pentru efectuarea unei interpretări adecvate, în spațiu texual, folosirea unor indici ai ironiei este întrucâtva 

îngrădită, mai cu seamă atunci când autorul nu dorește ca ironia sa să fie prea vizibilă, dar să fie totuși 

detectabilă. 

Language is an instrument of communication. It is a system of signs, tools and 

rules of speaking, common to all members of society. This article is devoted to the 

analysis of lingvo-stylistic features of irony.  

Linguistics is the science that studies languages and human language in general. It 

gives information about what language stands out among other phenomena, what are its 

elements and units, how and what changes occur in the language. Linguistics has the 

following sections: lexicology, phraseology, phonetic, stylistic, grammar and so on. Our 

research is devoted to the lingvo-stylistic analysis, so before analyzing the works we‘ll 

begin with stylistics, its origin, aim and meaning [5]. 

The stylistics is called the science of the use of language, a branch of linguistics 

that investigates the principles and the effect of selection and use of lexical, grammatical, 

phonetic, and linguistic resources for the transmission of thoughts and emotions in 

different conditions of communication. There is a stylistics of language and stylistics of 

speech, linguistic stylistics and literary stylistics, stylistics of the author and stylistics of 

perception, decoding stylistics, etc. The tasks of stylistics are: 

a. An analysis of the selection of certain linguistic resources in the presence of 

synonymous forms of expression for the adequate and active transfer of information. 

b. Analysis of the fine expressive means of the language at all levels (phonetic — 

alliteration, semantic — an oxymoron, syntactic — inversion). 

c. Determination of functional tasks; identifying stylistic functions performed by 

linguistic means. 

The stylistic analysis of the text makes it possible to understand more clearly the 

meaning and evaluate a particular product. The main objective of the stage of the analysis 

is to determine the structure of the text material and its semantic meaning. What follows 

is the most thorough study of all the details. But stylistic analysis is done with the help of 

stylistic devices such as metaphor, epithets, allegory, metonymy, irony and so on. This 

article deals with the stylistic device — irony. 



6

Irony is a hidden mockery, in which the word takes on a positive value of opposite 

meaning. Thre basis of irony is a sense of superiority over the speaker, what or whom he 

says. I. R. Galperin considered: «Irony is generally used to convey a negative meaning. 

Therefore only positive concepts may be used in their logical dictionary meanings» [1]. 

And of course the character of irony is dependent on the personality of the author, his 

social status, political beliefs, aesthetic views, ethical ideas - this is reflected in the ratio 

of irony expressed only through language, and irony expressed predominantly extra-

linguistic tools that are still not sufficiently investigated and needs to be further 

developed for deeper interpretation of literary thinking writer [5]. 

Many authors used irony in their works and one of them is O‘Henry. The 

American writer O‘Henry entered the history of literature as a great master of humor and 

irony. We propose to analyze irony in the short story «The Last Leaf» by O‘Henry.  

«The Last Leaf» refers to the fact that there are real love and self-sacrifice in the 

world, and that they can work wonders. It tells the story of how, with the help of a 

cunning girl Sue and old artist Mr. Berman saved Jonesy from dying of pneumonia. 

Jonesy has convinced herself that she would die when the wind will come on the last leaf 

of ivy. And nobody, not even a close friend Sue, could not persuade her. Then Mr. 

Berman went to the trick - he drew the last sheet and attached it outside Jones. And she 

realized that she must fight for her life, at the end of the story the heroine learns the tricks 

of Mr. Berman and that he died of pneumonia, saving her [3]. 

Irony in the story by O. Henry helps to create a contrast: Moses — a satyr and a 

dwarf, rock — teapot, a cowboy and elegance. Introducing characters, the doctor‘s words 

about a patient who «starts counting coaches in his funeral proces- sion», a look at the 

creativity and Sue Berman: «Art is a way paved with pictures for magazine stories that 

young authors pave their way into literature» or «twenty five years stood on an easel 

untouched canvas, ready to take the first line of the masterpiece» — details not only 

giving an ironic attitude of the author to his characters, but at the same time carrying the 

life stories of O`Henry. In this example, the author used the stylistic device irony to 

create a comic effect and expression of emotional tension. 

In the short story «The Gift of the Magi», by O‘Henry a young couple is too poor 

to buy each other Christmas gifts. The man sells his pocket watch to buy his wife a set of 

combs for her long, beautiful hair. She, meanwhile, cuts off her beautiful hair and sells it 

to a wigmaker for money to buy her husband a watch-chain. 

The author uses irony in this story to compel the reader to stop and think about 

love, sacrifice and what is truly valuable. Simple human love, which the author raises to a 

height of wisdom of the Magi, is a huge gift to buy for any money. O. Henry with a smile 

endorses the actions of their heroes. In this example, the author used stylistic device irony 

to create aesthetic function and expression of emotional tension [2]. 
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There are three types of irony that we‘re going to discuss, we‘ll talk about 

dramatic irony which is when an audience knows something and the characters don‘t 

know it.  

-there is a situational irony when a situation is the reverse of what you would expect to 

happen and then -there is a verbal irony, the controversial type of irony when the speaker 

says something and they mean the opposite.  

To talk about dramatic irony I am going to mention Shakespeare. Shakespeare was 

the master of dramatic irony, he made the audience know things that the characters in the 

play didn‘t know about. A great example of this is Romeo and Juliet. Juliet fakes her 

death and she‘s only sleeping, the audience or reader knows this but then Romeo does not 

and he thinks she is actually dead, so this creates a really dramatic/tragic ending because 

he thinks that she is dead. There‘s another Shakespearean play called Twelfth night. It is a 

wonderful play, it‘s a comedy so different than our tragedy we just talked about.  

  In this story a girl pretends to be a guy, the audience knows she‘s a girl but the 

other characters don‘t and while she is acting like a guy another girl falls in love with her 

and she falls in love with a man, so it‘s a situation that is just so hilarious that it sets it up 

for all sorts of comedic moments and the audience knows what‘s happening but the 

characters inside the play don‘t. Thus, this is really great and there‘s actually a modern 

movie. It is pretty funny there‘s definitely some situations that are funny. 

 The next type of irony is called situational irony. This is probably the most common 

definition for irony, probably the first type of irony that you learn about, it‘s when the 

opposite of what is expected happens, so here are some basic examples: 

- a fireman‗s house burns down. You wouldn‘t expect that a fireman would have his 

house burned down.  

- A math teacher forgets how to count. 

 Again you wouldn‘t expect that to happen. It‘s the opposite of what you were, what you 

would expect.  

- A helmet blocking your vision causes you to get hurt, normally you put on a 

helmet to be protected from getting hurt instead you put a helmet on it causes you 

to get hurt some more complicated examples might be like this.  

- in order to live longer I decided to exercise and eat healthy food while I was out 

jogging. I was hit by a bus and I died. 

 It's not a great story here but a good example of irony. You‘re out doing these things 

so that you can live longer and those things are actually what caused you to live less 

longer, shorter. Here‘s a great example.  

- I feel badly for people who don’t understand grammar. 

The reason why this is ironic is because it‘s a sentence talking about feeling bad for 

people who don‘t understand grammar but the sentences are incorrect, you don‘t feel 
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badly for people, you feel bad for people who don‘t understand grammar. Now if you‘re 

feeling badly, you‘re bad at feeling so you would be like: I am no good at feeling for 

people who don’t understand grammar. The sentence doesn‘t make sense the way it‘s 

written, it‘s a common mistake to say I feel badly for people but especially if you‘re 

talking about grammar you shouldn‘t make a grammar mistake, so the correct sentence 

would be: I feel bad for people who don’t understand grammar just to clarify that this 

isn‘t a lesson on grammar but that‘s an ironic statement to mess up a sentence while 

you‘re talking about grammar.  

There is a type of irony that we‘re going to talk about. We don‘t like to call this 

irony because mainly it‘s sarcasm, it‘s a kind of irony that is when you say something 

that you don‘t really mean and some people argue that sarcasm is not the same as irony. 

Thus, verbal irony is when you say something and you mean the opposite. We see this 

most in sarcasm when you say something like:‖I really love this long cold winter. I wish 

it would just go on through July» [5]. 

If you really don‘t mean that, then it would be an example of verbal irony.  

When we can‘t say something that we don‘t really mean would be an example of verbal 

irony and usually it is said in a sarcastic tone.  

 - Thus, when an audience knows something and the characters don‘t know that is 

dramatic irony. 

- When the situation is reversed or it‘s the opposite of what you would expect to happen 

that would be situational irony. 

 -when the speaker says something and they mean the opposite that is verbal irony  

We can conclude that irony does not only highlight the shortcomings, but also has 

the ability to make people laugh, expose unjust claims, giving themselves these claims 

ironic sense, as if forcing ridiculed phenomenon to mock over itself. Also irony as a 

stylistic device has the following functions: aesthetic, increase emotional tension and 

comic effect, and the author uses irony to mock at some actions that we don‘t have to do, 

or the cases that can occur in the life of any person. 
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VALOAREA EXPRESIVĂ A JOCURILOR DE CUVINTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Olga BACIU, studentă, Facultatea de Filologie, UST 

Natalia STRATAN, dr., conf. univ. inter., UST 

Rezumat. Cercetarea noastră doreşte să sublinieze valoarea expresivă a jocurilor de cuvinte si in special 

calamburul in limba romana. Calamburul este cultivat pentru a satiriza şi ridiculiza defectele de caracter 

sau anumite aspecte negative. Astfel, ca joc de expresie si continut al mesajului, acestea devin cu uşurinţă 

mijloace expresive, valori stilistice. 

Cuvinte -cheie: jocuri de cuvinte, calambur, polisemie, omonimie si paronimie 

Abstract. Our research wants to underline the expressive value of word games especially a pun in 

Romanian language. From a formal a semantic point of view, we consider that word games encroach 

upon linguistic norm. A pun is cultivated to satirize and ridicule the character flaws or certain negative 

aspects of society. As a game of expression and content of the massage, as deliberate deviations from the 

norm, the two linguistic facts easily become expressive means, calling the stylistics attention to them  

Keywords: word game, a pun, homonyms, paronymy, polysemy 

Nici o jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe  

(Tudor Arghezi.)  

 Este în natura omului ca fiinţă vorbitoare şi gânditoare să se joace cu cuvintele. 

Într-adevăr, ce poate fi mai plăcut şi mai captivant decât să jonglezi cu literele 

alfabetului, cu cuvintele şi cu frazele. Să descompui şi să recombini elementele 

limbajului este o provocare intelectuală, un act de creaţie. Ce sentiment unic de satisfacţie 

trăieşte atât cel care dezleagă un careu de cuvinte încrucişate dificil, cât şi cel care 

compune o anagramă insolită, creează un palindrom original sau descoperă un calambur 

strălucit. 

Jocurile cu cuvintele sunt apreciate la toate vârstele: de la preşcolarul care se 

amuză cu o ghicitoare sau o încurcătură de limbă până la vârstnicul care născoceşte o 

vorbă de spirit savuroasă sau compune o problemă enigmistică inedită. Jocurile de 

cuvinte sunt folosite în limbajul oral, popular, argotic, familiar, cu notă umoristică, 

ironică, satirică sau ca afişare a unei atitudini dezinteresate, gratuite: (persoană)tipicoasă 

(tipicară), (analiză) pisicologică (psihologică), scrumbieră (scrumieră), pozne(poze), s-a 

împlântat (s-a întâmplat), reciporc (reciproc)etc. Cuvintele din această categorie sunt 

estropiate voluntar de către vorbitori [2, p. 526]. 

În literatură se întâlnesc adesea jocuri de cuvinte. Numeroşi prozatori şi poeţi au 

recurs în operele lor la calambururi, enigme, acrostihuri, nonsensuri şi multe alte jocuri 

de cuvinte. [2, p. 527] Rolul lor este de cele mai multe ori umoristic, aparţin comicului de 

limbaj sau reprezintă pur şi simplu simple curiozităţi şi amuzamente lingvistice. 

Calamburul în special a fost cultivat pentru a satiriza şi ridiculiza defectele de caracter 

sau anumite aspecte negative ale societăţii.  

Calamburul este jocul de cuvinte bazat pe echivoc sau pe asemănarea de sunete a 

unor cuvinte deosebite ca sens [1, p. 128]. Efectul umoristic sau de surpriză al 

calamburului se produce prin ambiguitatea – fie semantică, fie sonoră – a unor cuvinte 
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sau grupuri de cuvinte care se pronunţă la fel sau similar. Principalele procedee prin care 

se realizează un calambur sunt omonimia, paronimia şi polisemia [4, p.160]. 

 Termenul calambur a fost preluat din franceză –calembour, a cărui origine nu este 

stabilită cu certitudine. În limba română este atestat încă din 1838, la Constantin 

Negruzzi: [1, p. 128] Nime nu mai gândea la poeţi ce şedeau ascunşi prin poieţi. (Iartă-mi 

acest rău calambur.) (Negru pe alb (Scrisoarea IV)). 

În franceză, primul care a folosit cuvântul calembour a fost filozoful şi scriitorul 

francez Denis Diderot într-o scrisoare către Sophie Volland datată 1 octombrie 1768. 

Această atestare nu oferă însă nici un indiciu asupra originii sale [1, p. 129]. Alţi 

cercetători au presupus că termenul derivă din arabă – kalembusu („cuvânt echivoc‖) sau 

din italiană – calamo burlare („a glumi cu condeiul‖). Majoritatea etimologilor consideră 

că există o legătură cu cuvântul francez calembredaine („glumă, prostie, moft‖), fără a se 

putea totuşi stabili un raport clar de derivare.  

Calamburul este la fel de vechi ca şi limbajul. Este cunoscut din antichitate de 

greci şi romani fiind cultivat în operele lor de Cicero, Homer, Herodot, Aristofan, Eschil, 

Plaut ş. a. În Odiseea, Homer întrebuinţează un ingenios joc de cuvinte. Când ciclopul 

Polifem îl întreabă pe Ulise cum îl cheamă, acesta răspunde: „Nimeni‖. Mai târziu, după 

ce Ulise îl orbeşte pe Polifem şi evadează, ceilalţi ciclopi îl vor întreba cine l-a orbit, iar 

Polifem le va răspunde „Nimeni!‖. Graţie acestei stratageme lingvistice, Ulise şi tovarăşii 

lui reuşesc să fugă, scăpând astfel de moarte. 

Se spune că Alexandru cel Mare, cu o noapte înaintea asediului oraşului Tir din 

Fenicia, a visat că a prins un satir. Aristander, sfătuitorul său, i-a spus că acesta este un 

semn bun, deoarece cuvântul grecesc pentru satir – Satyros se pronunţă la fel ca şi Sa 

Tyros, adică „al tău este Tir‖. A doua zi oraşul a căzut în mâinile sale. 

Calambur biblic cu intenţii serioase îl găsim în Noul Testament, Matei, cap. 16, 

verset 18, unde Iisus Christos îi spune lui Petru: „Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (greceşte: 

Petros), şi pe această piatră (greceşte: petra) voi zidi Biserica Mea.‖ 

  Deasemenea jocurile de cuvinte, în general, şi calambururile, în special, se 

regăsesc adesea în operele literare ale autorilor români. Ele au fost cultivate de către cei 

mai reprezentativi şi mai valoroşi scriitori, dar şi de unii mai puţin cunoscuţi. Se întâlnesc 

atât în proză, cât şi în poezie. Calamburul este cunoscut şi utilizat de la începuturile 

literaturii române până în prezent. 

  În poemul eroico-comic Ţiganiada (1800) a lui Ioan Budai-Deleanu (c. 1760-

1820) [1, p.132] găsim următorul calambur bazat pe polisemia cuvântului drept: 

„Întâi lui Lăpăduş capul sparsă, /Apoi lui Mugurel falca dreaptă/ O făcu strâmbă‖  

 Anton Pann (c. 1795-1854) a scris în 1847 Povestea vorbei, o comedie a jocurilor de 

limbaj din care nu lipsesc nici calambururile: „Când nu-ţi sună-n buzunare,/ pătimeşti de 

galbinare‖ (galbini n-are). 
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  Calamburul se distinge in primul rând prin forma sa lingvistică specifică. cel care 

vorbeşte sau scrie, utilizează în acest caz cuvântul sau expresia în mod intenţionat într-o 

asemenea ambianţă lexicală, care impune interpretarea lor în plan dublu, în două sensuri, 

[3, p. 144] facând desfăşurarea normală a ideilor să capete o întorsătura neaşteptată, 

bruscă şi de cele mai multe ori comică. 

  Fiind un joc de cuvinte bazat pe asemănarea sau identitatea sonoră dintre două 

cuvinte cu înţeles deosebit sau pe specularea echivocului, pe care îl pot produce sensurile 

diferite ale aceluiaşi cuvânt ori expresie. Calamburul imprimă comunicării o deosebită 

pregnanţă şi emotivitate, deoarece impune ca atenţia să fie concentrată asupra acelor 

legături dintre fenomene, care până atunci rămânn neobservate.  

  In procesul comunicării calamburul ia naşterea ca de obicei, ca rezultat al unei 

tamponari neaşteptate, dar intenţionate a unor sensuri diferite ale cuvântului sau prin 

tamponarea omonimelor [4, p.160]. Sunt posibile şi alte procedee, cum ar fi, de exemplu, 

tamponarea unor cuvinte apropiate ca structura sonora, dar diferite ca sens, utilizarea 

unor expresii fraziologice sub forma prescurtată, renovată. 

 La nivelul limbii, al inventarului lexical există numeroase cuvinte, care pot 

dispune de două sau mai multe sensuri, precum şi cuvinte, care pot avea structura sonoră 

identică, dar sensuri total diferite. La nivelul vorbirii, de îndată ce nimereşte în contact, 

cuvântul polisemantic dă la iveala numai unul din sensurile sale, deoarece ambianţa din 

frază îl lipseşte pentru momentul dat de toate celelante semnificaţii de care el dispune 

potenţial. Astfel în limba româna cuvântul ,,a fluiera,, are câteva sensuri [4, p. 161]. Însă 

dacă îl utilizăm în exprimare, de fiecare dată el desemnează o anumită noţiune bine 

determinată, funcţională, cu una din semnificaţiile sale, ca în exemplele: „Pe ici, pe colo 

trecea cite un romantios fluierind.‖ (M. Eminescu, Sărmanul Dionis), „Spectatorii l-au 

fluierat pe arbitru‖ (Din ziare). 

În primul exemplu verbul ,,a fluiera,, are sens de a produce o combinaţie melodică 

de sunete, suflând printre buze; pe când în al doilea înseamnă a-şi manifestă 

dezaprobarea prin fluierătură. În felul acesta, anume in realizarea în context a uneiea 

dintre cele câteva semnificaţii ale cuvântului polisemantic ne ajuta să înţelegem sensul 

celor aduse la cunoştinţă. 

 Drept antipod al acestui procedeu îl poate constitui utilizarea unui alt tip de 

calambur, bazat tot pe polisemie, [4, p. 161] însă în care două semnificaţii ale unui cuvânt 

nu numai că nu se tamponează, ci din contra, coexistă comic. În asemenia cazuri, 

cuvântul de bază din componenţa calamburului este repetat de două ori, însă de fiecare 

dată având sesns diferit. [4, p. 162] De exemplu: Venea la dimprejur si din altele mai 

departate lume in satul ista! Din alte sate, fete, flacai, gospodari, neveste, ca-ti fugeau 

ochii, doamne, lume este pe lumea asta cita frunza si iarba... (V. Vasilache, Povestea cu 

cocosul rosu.) Aici nu avem o tamponare dintre două sensuri ale cuvântului ,,lume‖. De 
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două ori este repetat cuvântul ,,lume‖ şi de fiecare dată el este intrebuinţat numai cu o 

singură semnificaţie. Primul caz are sensul de oameni, mulţime, iar în al doilea de 

totalitatea celor existente în realitate. Un asemenea tip de calambur nu are efecte satirice 

tranşate, ci exprimă mai degrabă o stare de bonomie. 

  O impresie deosebită produc acele propoziţii în care calamburul e construit pe 

baza ciocnirii cuvintelor derivate de la o rădăcină comună, unde unul dintre ele are sens 

direct, neutru din punct de vedere stilistic, iar celălant sens figurat. De exemplu: - Te rog 

sa faci dreptate, sa mă aranjez la lucru... Da nu la incubator. M-am saturat de pui ca și 

puicele celea de fetişcane, care lucrează pe acolo , toata ziulica numai că le auzi spunind: 

pui, pui, pui! (Em. Bucov, Majistrala). 

Efectul comic e determinat aici de faptul că cuvântul derivat se distinge evident 

prin conţinutul său semantic de cuvântul de la care a derivat. Însă în acelaşi timp aceste 

cuvinte sunt legate prin comunitatea radicalului. În felul acesta, esenta unui asemenea tip 

de calambur constă în apropierea neaşteptată a diferitelor semnificaţii ale cuvintelor. Iar 

apropierea, tamponarea sensurilor este justificată atât de prezenţa în structura acestor 

cuvinte a unuia şi aceluiaşi element- a radicalului- cât şi de relaţiile logice pe care autorul 

le-a stabilit între aceste cuvinte. 

  O bogată sursă de creare a calamburului o constituie omonimia [4, p. 166]. Din 

punct de vedere al expresivitaţii artistice calamburul bazat pe ciocnirea omonimelor, nu 

se distinge principal de cel care e construit din cuvinte utilizate în sensuri diferite [4, p. 

165]. De exemplu: Atunci ca şi când o putere nevăzută ne-ar fi strâns de gât, glasurile 

noastre se stinseră şi se făcu între noi o adâncă tăcere. Câteva feţe schimbau feţe, căci 

Bistriţa clocotea împrejurul nostru, părea că ar fi dorit a ne trimite în fundul ei, ca să ne 

sfirşim concertul (V. Alecsandri, O primblare in munti). 

Cuvântul faţă în primul caz are sensul învechit de persoană, personaj. În al doilea, pe 

acela de parte exterioară a corpului uman. 

  În scopul creării calamburului pe baza omonimiei, scriitorii recurg uneori la 

formarea unor neologisme individuale punând la bază structura sonoră a unor cuvinte 

cunoscute în limbă.  

  Uneori calamburul poate fi construit pe baza unui ingenios joc de cuvinte, 

constituit din coincidenţă sonoră dintre substantive proprii si substantive comune [4, p. 

164]. De exemplu: 

 Aici să nu se creadă, că Nadejda e nădejdea, iar Chirica e Chirică Şchiopu, un prăpădit 

de sfânt, pe care altă dată, când erau popi, îl serbau babele, ca să nu schiopăteze, şi 

această Nadejda era oarecare babă, care umbla cu moşitul. (V. Vasilache, Povestea cu 

cocosul roşu) 

 Deseori în scopul creării aceloraşi efecte comice sau comico-satirice scriitorii pot 

obţin un calambur foarte eficient prin asocierea într-o singură frază a două cuvinte 
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asemănătoare după structura lor fonetică, dar diferită ca sens. Esenţa unei astfel de 

construcţii stilistice constă în împletirea ingenioasă a semnificaţiilor, pe care le conţin 

cuvintele cu sonoritate asemănătoare. Fenomenul asonanţei, care stă la temelia unui 

asemenea tip de calambur poartă numele de paronimaza [ 4, p.166]. De exemplu: Nu ca 

acesta de acum, pozderie da gramatici; unele rationate, altele dezvoltate şi tixite de 

complemente, care trebuie spus fara comlimente, iti explică pâna nu întelegi nimica ( I. 

Creanga, Amintiri din copilărie). 

  La utilizarea intenţionata a paronimelor, autorii pot recurge şi pentru a le plasa în 

replicile diferitelor personaje, care nu se înteleg: Pârlea: Bă cât despre fata lui Papura 

împărat, pune-ţi pofta-n cui/ Lacusta: Şi pentru ce mă rog.../ Pârlea: Pentru că mă duc s-

o-mpeţesc.../ Lacusta: Ş-apoi s-o păţeşti în adevăr, vere (V. Alecsandri, Sinziana si 

Pepelea). 

Un important izvor de creare a calamburilor îl pot constitui expresiile fraziologice, 

ale căror elemente componente se află într-o strânsă coeziune semantico- gramaticală [4, 

p. 171]. Este vorba de acele îmbinări de cuvinte, al căror sens nu poate fi dedus totdeauna 

din suma părţilor componente. Trăsătura de bază a unor asemenea expresii fraziologice o 

constituie gradul de sudura a elementelor componente şi întegritatea sensului.  

 Mai frecvente sunt acele calambururi, în care autorul ne face sa concepem 

fraziologismele şi ca expresii idiomatice şi ca îmbinări libere de cuvinte, al căror sens ar 

reieşi din înţelesul elementelor componente luate aparte. Un astfel de calambur poate fi 

realizat, pe cale introducerii în context liber a cuvintului, care intră în componenţa 

fraziologismului din acelaşi context [4, p. 172]. De exemplu: -Oameni buni, eu mă spăl 

pe mâini, dacă nu vreţi să ascultaţi de mine!- mai strigă o dată moş Fănas,/ - Da cum ţi-i 

spăla obrazul, mos Fanas?/ - Va-ţi spăla într-o albie cu popa! (G. Malarciuc, Badea 

Cozma). 

După cum am putut constata până aici, calamburul poate fi realizat prin întrebuinţarea 

sensului dublu al cuvintului sau a diferitor cuvinte cu structura sonoră identică sau 

asemănătoare, prin folosirea unor expresii stabile. Să nu se creadă că la utilizarea 

calamburului se recurge ca la un similar procedeu de joc, ca la un joc hazliu de cuvinte.  

  Calamburul constituie un instrument, al carui eficacitate depinde în întregime de 

măiestria celui care îl foloseşte. Ideea redată sub forma de calambur se profilează mai 

pregnant decât printr-o exprimare obişnuită. Ingenioziatea, pe care o conţine calamburul 

este un rezultat al utilizării diferitelor mijloace verbale, care figureaza în însuşi înventarul 

limbii (polisemie, omonimie, paronimie, fraziologie) [3, p.142] sau se datorează unui 

aranjament special al anumitor cuvinte (jocuri de asonanţă).  

  La folosirea calamburului, autorul nu numai că intensifică acţiunea emotivă 

asupra cititorului, dar şi atrage atenţia asupra formei sonore şi semantice a cuvântului, 
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asupra etimologiei lui, asupra existenţei unor cuvinte asemănătoare sau identice în alte 

limbi.  

În concluzie, calaburul, dar si cu atât mai mult, jocul de cuvinte prezintă mare 

interes atunci când apar în contexte marcate de expresivitate, devenind abateri 

intenţionate de la normă, în scopul obţinerii unui efect de ordin stilistic.  

 Jocul cu cuvinte nu este numai o joacă, este şi artă. Un joc de cuvinte valoros 

necesită talent, cunoştinţe, îndemânare şi, adeseori, răbdare şi trudă [1, p. 7]. După cum 

bine spunea poetul Marcel Breslaşu: „Hei! Nici cu joaca de cuvinte nu e lucru-atât de 

lesne.‖  
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LA CRÉATION NÉOLOGIQUE  

DANS LE SYSTÈME LEXICAL FRANÇAIS CONTEMPORAIN 

Nastea BÎCU, studentă, Facultatea de Filologie, UST 

Tatiana CIORBA, lector universitar, UST 

Rezumat. Articolul scoate în evidenţă factorii principali care stau la baza creării neologismelor în limba 

franceză. Sunt prezentate diferite tipuri de neologisme, deasemenea se explică modul de formare, 

provenienţa şi sensul unor noţiuni recent apărute în limba franceză. 

Cuvinte cheie: neologisme neconvenţionale, neologisme jurnalistice, neologisme semantice. 

Le néologisme s‘oriente vers le sens positif dans les changements linguistiques 

portant quelque chose de nouveau. Le néologisme est une notion relative car les réalités 

linguistiques sont soumises au changement. Le mot qui était récemment considéré 

comme une expression nouvelle est aujourd‘hui d‘un emploi courant. 

La néologie de forme (ou lexicale) est un processus qui consiste à introduire un 

nouveau mot dans la langue, soit par emprunt à une autre langue, soit par un processus de 

fabrication de nouvelles unités lexicales [1]. 

Procédés morphologiques : 

Le processus de fabrication de nouvelles unités se déroule selon des procédés 

morphologiques existant dans la langue. Parmi les procédés morphologiques en vigueur 

en français, on peut citer:  

la préfixation : par exemple, la formation de minijupe par l‘ajout du préfixe mini– au 

nom jupe; de survente, par l‘ajout du préfixe sur– au nom vente; 
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la suffixation : par exemple, vietnamiser, formé par l‘adjonction du suffixe verbal –iser 

au nom Viêt Nam ; événementiel, formé par l‘adjonction du suffixe adjectival –(i)el au 

nom événement;  

la siglaison : procédé qui consiste à fabriquer des sigles à partir des premiers éléments 

des mots d‘un syntagme ; c‘est, par exemple, le cas d‘ovni (objet volant non identifié). 

Souvent, ces différents procédés se cumulent. Ainsi, des mots comme cégétiste ou 

onusien sont formés par siglaison (respectivement CGT et ONU) et suffixation [3]. 

On distingue plusieurs types de dérivés: 

1. Dérivé d’un paradigma 

Séries de dérivés où l‘on passe de l‘un à l‘autre par l‘ajout d‘un suffixe : 

vapoter – vapoteur – vapotage. 

2. Dérivé par analogie 

Ce concept est à l‘origine de nombre de dérivés. À la façon de négritude fait sur 

nègre, on a le néologisme bravitude ou zénitude. Il arrive que telles constructions sont 

souvent rejetées par les maîtres de la communauté linguistique. L’amarsissage est formé 

à partir du verbe amarsir (sur le modèle du verbe atterrir à l‘aide du mot Mars) et du 

suffixe - age. 

3. Mot nouveau tiré d’un nom propre 

La base de dérivé est un nom propre. Il sert de dénomination des objets, notions, 

comportement. Sarkozysme est dérivé du nom de l‘ancien président de la République, 

Nicolas Sarkozy.  

4. Légère modification de la fin du mot 

Pour différentes raisons, l‘émetteur préfère utiliser un autre suffixe que celui 

généralement employé : on emploie une auteure au lieu d‘un auteur pour parler de la 

femme écrivain. 

5. Dérivation inverse 

Ce type de dérivation consiste à former un mot nouveau par suppression d‘un suffixe. 

Généralement, un suffixe supprimé renvoie à une autre catégorie grammaticale. 

C‘est le cas du verbe caster dérivé de l‘anglicisme casting (le suffixe ing est supprimé) 

[4]. 

6. Néologismes créés par composition 

Ce type de composition consiste en fusion en une unité lexicale de deux unités 

susceptibles d‘autonomie. Il existe plusieurs types : 

a) Composé régulier est formé par fusion de deux ou plusieurs lexies indépendantes. 

Celles-ci peuvent être reliées par un trait d‘union ou non: 

l‘anglicisme sextape, autoroute 

b) Composé juxtaposé est un type de procédé dans lequel les deux éléments sont sur le 

même plan. Il n‘y en a pas un qui détermine l‘autre. L‘adjectif invariable et nom 



16

masculin invariable bling-bling, l‘expression anglaise motion capture (technique 

d’enregistrement des mouvements permettant de réaliser des effets spéciaux très réalistes 

en images de synthese ). 

c) Dans le composé relationnel, un de deux éléments est subordonné à l‘autre. 

Composé à l‘anglaise (de dépendance, régressif) suit l‘ordre déterminant – 

déterminé, l‘ordre inhabituel en français : tabaculteur versus producteur de tabac; 

d) Sous l‘appellation de composé elliptique sont classés des composés dont le sens n’est 

pas complètement constructible à partir des éléments constitutifs. Il faut connaître le 

contexte pour les interpréter correctement: vectorologie de l’écritur [5]. 

7. Composition indigène 

D‘après André Goose, les composés indigènes sont les « synthèmes » qui sont 

constitués de mots français et qui ne peuvent pas se confondre avec les syntagmes. Ex. 

Plaidercoupable est une composition des verbes plaider et coupable. C‘est une 

procédure par laquelle le procureur de la République propose à un prévenu un 

allègement de la peine encourue en échange d’une reconnaissance des faits qui lui sont 

reprochés. 

Mots-valises 

D‘après le dictionnaire Larousse, le mot-valise est un mot qui résulte de la 

réduction d’une suite de mots à un seul mot, qui ne conserve que la partie initiale du 

premier mot et la partie finale du dernier. Le mot alicament (aliment considéré bénefique 

pour la santé) est composé de aliment et médicament. Le terme franglais (ensemble des 

néologismes et des tournures syntaxiques d’origine anglaise ou américaine introduits 

dans la langue française) est formé des mots français et anglais. Le néologisme 

airpocalypse (de air et apocalypse) signifie la fin du monde causée par l‘air extrêmement 

pollué. 

 L‘expression glocal (composé des global et local) renvoie à ce qui met en relation 

les échelles locales et mondiales, notamment dans le cadre de la mondialisation. 

L‘arketing (composé de art et marketing) consiste à mêler les univers d‘une marque de 

luxe avec le monde de l‘art. 

Le moblog (l‘usager qui profite de la connexion sur blog via téléphone portable) 

est un mot-valise composé des mots mobile et blog. On l‘utilise au lieu des termes 

français mobiblogue, blogue mobile ou cybercarnet mobile [6]. 

8. Néologismes sémantiques 

Ce procédé consiste à donner un nouveau sens à une lexie dont le signifiant 

existait déjà avec un autre signifié. La néologie sémantique est dépendante d‘un contexte 

de la phrase ou d‘un syntagme. Elle produit les figures de style comme métaphore et 

métonymie. 
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Ex. la souris en informatique (la forme, la taille et la couleur sont similaires à ceux d‘un 

animal). 

L‘emprunt constitue la plupart des neologismes, et on peut les diviser en categories [5]. 

La division des emprunts à l’anglais en catégories: 

1. Mots proprement anglais 

L‘usager les sent comme mots anglais, il les prononce à l‘anglaise. Ces mots sont écrits 

au moyen de graphèmes étrangers au système français. Ils ont parfois la valeur différente 

de celle qu‘ils ont dans la langue française. 

Telle est l‘origine des mots shopping center, carjacking, blog, couch surfing, 

whistleblower ou street food. 

2. Mots d’origine anglaise adaptés à la française 

Ces expressions sont d‘origine anglaise, mais adaptées surtout au niveau de la finale (age 

pour ing, ique pour ic, eur pour er, etc.), certaines ont l‘air étranger.Elles sont prononcées 

plus ou moins d‘une manière française. C‘est le cas des mots suivants : blogueur, 

chatteur / chatteuse (en 1998 du mot chat), géocacheur (celui qui pratique le 

géocaching), etc. 

3. Les dérivés des mots anglais 

La majorité est de corps étranger par leur graphie ou par leur phonétique. Les verbes 

googliser ou googler renvoient au moteur de recherche Google. Le verbe spammer dérivé 

du nom spam n‘est pas encore officiellement admis par Le Petit Robert à la différence du 

nom spam. 

4. Calques, locutions anglaises traduites littéralement 

Ex: Lavage de cerveau de l‘anglais brainwashing 

5. Mots français d’un sens nouveau, emprunté au mot anglais correspondant 

On emploie le mot anglais ballon dans le contexte de bande dessinée. 

L‘exemple de rapport formé par le lieu d‘origine pour la chose est « fumer un havane » 

(une cigarette originaire de La Havane) [2]. 

On distingue plusieurs typs des neologismes: 

Les néologismes journalistiques. L‘analyse d'une recherche récente concernant 

les unités lexicales des journaux a permis de voir une différence frappante entre le taux 

des néologismes formels et celui des néologismes sémantiques. La productivité de la 

néologie sémantique s‘avère beaucoup moins importante voire presque négligeable 

contrairement à la néologie formelle. Nous croyons que la haute fréquence d‘emploi 

d‘emprunts ainsi que de néologismes formels dans la ‗presse branchée‘ s‘explique, avant 

tout, par la transparence de ces procédés de création. 

Ces créations lexicales frappent l‘oeil des lecteurs (ainsi que des chercheurs), 

attirent l‘attention et rendent la lecture plus chique, branchée et attractive. Une fréquence 

d‘emploi élevée est observée quant au procédé de suffixation: cloppeur, remixeur, 
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cinéphilie, branchitude, relooking, relookeur, s’exotiser; de composition: ciné-goûter, 

narcotourisme, porte-euro, pornocrate; 

On a également relevé de nombreux emprunts, dont la fréquence frappante 

pourrait inquiéter les puristes. Une telle fréquence ne serait probablement pas pertinente 

quant à la presse en générale. Citons quelques exemples de nos néologismes 

journalistiques: addict, chart, fleshy, fresh, friendly, gamer, himself, kid, personal 

trainer, pitch, playlist, serial killer, story, subplot, trendy, entre autres. Or, ces 

néologismes n‘influencent que rarement le parler quotidien des jeunes Français, à 

l‘exception de ceux qui se veulent ‗branchés‘ coûte que coûte et reprennent tout ce qui 

sonne anglais ou bien ce qui a une allure ‗english‘ [4]. 

Les néologismes conniventiels Les néologismes sémantiques s‘avèrent, 

contrairement aux magazines, plus fréquents. La métaphore représente, sans doute, le 

procédé le plus utilisé par rapport aux autres procédés sémantiques. Or, il faut avouer que 

la plupart des glissements sémantiques peuvent être qualifiés de métaphoriques, d‘où des 

lacunes possibles: boulet : personne relou, être liquide : être fatigué, tartine : chaussure 

plate, biniou : joint, lâcher une quiche : vomir, être quiché : être serré, c’est chaud : 

c’est pas facile, être collé : quelqu’un qui a pris trop de drogues et qui n’est pas 

redescendu, goûter : faire une fellation. 

En conséquence, nous pouvons constater que les domaines d‘apparition des 

néologismes importants concernent avant tout la drogue, en d‘autres termes les sujets 

‗tabous‘, dont on ne parle pas à haute voix dans le métro [4].  

Le paradoxe est un autre phénomène par excellence, à présent actif avant tout à 

l‘oral. Ce dernier contient « une proposition inattendue, qui va à l‘encontre de l‘opinion 

établie. » Ainsi, l‘usage des mots comme grave, chan(t)mé,e, déchirer ne se limite plus 

au contexte négatif, mais peut également manifester le côté positif : « Ça déchire grave: 

c’est génial, grave s‘utilise partout pour accentuer, par exemple ‗c’est grave bien’ ou 

bien signifie fou, perturbé, excessif ‗il est trop grave ton pote’, se dit aussi de quelque 

chose de très beau ou de très bon». 

L‘usage de ces ‗intensificateurs‘ est typique pour toute une génération de jeunes, 

alors que les expressions métaphoriques mentionnées auparavant ne sont souvent 

employées que dans le cadre d‘un groupe particulier. Quant à la néologie formelle, elle 

est moins importante que la néologie sémantique. En ce qui concerne les procédés mis en 

oeuvre, le nombre de divers procédés formels étant plus élevé que dans le cadre des 

néologismes journalistiques. Excepté le procédé de composition : un CD-roi: un très 

bon CD, on place le mot–roi pour montrer l’étonnement, la joie, voire l’affectation, -

ouf: avec un autre groupe, on place les mots fou/ouf pour montrer l‘étonnement, la joie, 

voire l‘affectation à la fin d‘un prénom comme Thierrouf, on se télébouffe: on s‘appelle 

pour un déjeuner ou un dîner; de suffixation: jeffade: en référence à Jeff, un très bon ami 
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qui est très maladroit, mot désignant une catastrophe. Le taux d‘emprunts est beaucoup 

moins important dans le cadre des néologismes conniventiels et les anglicismes (crew) 

s‘ajoutent aux emprunts issus de sept langues différentes, dont par exemple l‘arabe, le 

tzigane et le créole antillais: mettre le dawa: mettre de l’ambiance, nachav: partir, 

maconmé style: gay style, respectivement [6]. 

Conclusion 

Le but de notre présentation était de démontrer, à l‘aide de plusieurs exemples, les 

facteurs centripètes et centrifuges de la créativité néologique, si l‘on compare la presse 

‗branchée‘ et le parler spontané des jeunes Français. Le recours à la néologie formelle et 

à l‘emprunt s‘explique donc par leur transparence et facilité de repérage du sens par les 

lecteurs. 
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POLUAREA ȘI PROTECȚIA AERULUI ATMOSFERIC  

ÎN RAIONUL ORHEI 

Veronica BÎRCĂ, studentă, Facultatea de Gegrafie, UST 

Aerul atmosferic prezintă unul din sistemele ecologice ale biosferei, care 

echilibrează relațiile reciproce dintre om și mediul ambiant. În ultimul timp poluarea 

aerului atmosferic este în continuă creștere iar protecția acestuia a devenit una din 

problemele prioritare din domeniul de activitate a autorităților de mediu orientat spre 

realizarea dreptului constituțional al cetățenilor Republicii Moldova la un mediu sănătos, 

accesului la informația veridică privind calitatea aerului și măsurile întreprinse în această 

direcție. 
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Sursele principale de poluare a aerului atmosferic în raionul Orhei sunt: sistemele 

de încălzire a locuinţelor, traficul auto şi activitatea industrială. Poluanţii cei mai 

semnificativi emiși ăn atmosferă sunt: oxizii de carbon, sulf, azot, hidrocarburi, metale 

grele, aldehide, substanțe solide, particulele în suspensie etc. Cea mai mare sursă de 

poluare atmosferică rămâne totuşi arderea combustibilului. Prin impurităţile prezente în 

combustibil, prin fum sau prin oxizii de azot şi sulf, aerul este poluat în proporţii 

importante. 

Pentru micșorarea nivelului poluării aerului atmosferic, agenții economici 

utilizatori de resurse naturale, aplică diferite metode de perfecționare a proceselor 

tehnologice, ermetizează unele instalații tehnologice, utilizează instalații moderne de 

purificare de noxele nocive etc. Cantitatea considerabilă de poluanți emiși continuu în 

atmosferă și în concentrații diferite provoacă consecințe dezastruoase asupra mediului 

înconjurător și asupra sănătății populației. 

 

Fig. 1. Dinamica volumului emisiilor de poluanți în aerului atmosferic 

 de la sursele staționare și mobile, Orhei, perioada 2012-2015, t/an 

 Conform rapoartelor prezentate de Inspecția Ecologică Orhei [Fig. 1], cantitatea totală de 

poluanţi calculată şi emisă în atmosferă de la sursele staționare cât și sursele mobile, pe 

parcursul perioadei 2012-2015 este în continuă creștere, având un impact negativ asupra 

mediului. O creștere mai accelerată a volumului emisiilor de poluanți în aerului 

atmosferic se atestă de la sursele staționare. Din 2013 până în 2015 volumul emisiilor de 

poluanți s-au mărit aproximativ de trei ori, cauza fiind creșterea consumului de 

combustibil. Deasemenea o creștere a volumului de poluanți se atestă și de la sursele 

mobile, acest indice marindu-se de aproximativ două ori, cauza fiind mărirea numărului 

de unități de transport auto și respectiv consumul mai mare de combustibil. Raportând 

volumul emisiilor celor două surse de poluare, observăm că volumul de poluanți emiși de 

la sursele mobile sunt de 2,5 ori mai mare.  

Surse mobile de poluare. Este cunoscut faptul, că transportul constituie principala 

sursă mobilă de poluare a aerului atmosferic. În ultimii ani, în raionul Orhei sa majorat 
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simțitor numărul de automobile care poluează intensiv aerul atmosferic. Emisiile de la 

arderea combustibilului în raionul Orhei constituie 2702.588 t/an, (anul 2015), lucru 

cauzat de creșterea numărului de automobile pe cap de locuitor și uzurii morale și fizice 

ale parcului de automobile, dar și calității proaste a carburanților. 

 

Tabelul 1. Cantitatea poluanților emiși de la sursele mobile de poluare  

în raionul Orhei, (t/an, 2015) 

Din cantitatea totală a poluanților emiși de la sursele mobile în anul 2015, 

ponderea cea mai mare o are monooxidul de carbon cu 1575,9 t/an, urmat de emisiile de 

hidrocarburi, iar cantitatea cea mai mică dintre poluanți sunt substanțe solide [Tab. 1]. 

Totuși, dacă analizăm fiecare combustibil ca poluant aparte, observăm că cea mai mare 

cantitatea de poluanți în parte sunt emise la consumul de motorină, suma totală de emisii 

fiind de 1798 t./an, iar cantitatea cea mai mică de poluanți este emisă de la consumul de 

gaz lichefiat. Dintre toți poluanții emiși de la consumul combustibililor enumerați mai sus 

cu contități semnificative se enumeră: SO2 și substanțele solide. 

Fig. 2. Consumul conbustibililor (t/an) de către sursele mobile din raionul Orhei,  

a)anul 2013, b)anul 2015 

Denumirea 

combustibilului 

utilizat 

Cantitatea poluantului, (t/an) 

CO Hidrocarburi NO2 SO2 
Substanţe 

solide 

Suma 

totală de 

emisii 

Benzină, (t) 551,3 100,2 31,3 2,5 7,5 692,8 

Motorină,(t) 881,4 387,8 246,8 141 141 1798 

Gaz petrolier 

lichefiat, (t) 

9,1 17,5 5,2 - - 31,8 

Gaz natural 

comprimat (mii m3) 

134,2 - 30,5 15,3 - 180 

TOTAL 1575,9 505,5 313,8 158,8 148,5 2702,6 

1253

7051

206 610

Benzină

Motorină

Gaz petrolier lichefiat

Gaz natural comprimat (mii m3)

1153

5253

240

Benzină

Motorină

Gaz petrolier lichefiat
a) 2013  

b) 2015 



22

Din totalitatea combustibililor utilizați în anii 2013- 2015, motorina a fost drept 

sursă principală de consum, urmată de benzină iar gazul natural rămâne totuși cel mai 

puțin utilizat. Din anul 2013 până în 2015 observăm că s-a mărit consumul tuturor 

tipurilor de combustibil odată cu apariția în anul 2015 a gazului natural comprimat. 

Aceasta este consecința numărului mărit de unități de transport auto și respectiv 

consumul de combustibili. Numărul automobilelor verificate la staţiile de testare tehnică, 

inclusiv supuse reviziei tehnice în anul 2015 a fost de 9394 unități, dintre care, la 701 

unități a fost depistat depășirea normelor ecologice. 

Surse staționare de poluare. În 2015, în raionul Orhei au fost înregistrate 99 

întreprinderi poluatoare a aerului atmosferic și 159 cazangerii. Conform rapoartelor 

prezentate de Agenții și Inspecția Ecologice, cantitatea totală de poluanți emisă în 

atmosferă de la sursele fixe, pe parcursul anului 2015, a constituit 1058,22 tone, inclusiv: 

suspensii solide – 226.39 tone, dioxid de sulf – 52.276 tone, dioxid de azot – 168.765 

tone, oxid de carbon – 489649 tone, compuși organici volatili – 62.721 tone, alte 

substanțe poluante – 56.671 tone. 

 

Fig.3. Harta repartiției volumului emisiilor de poluanți de la sursele staționare pe 

localitățile din raionului Orhei, 2015 

  Repartiția volumului emisiilor de poluanți de la sursele staționare pe localitățile 

raionului Orhei, (anul 2015), demonstrează că municipiul Orhei înregistrează volumul cel 

mai mare (103 tone/an), cauza fiind prezența unui număr mare de întreprinderi și 

canzangerii. Din numărul total de localități, 36,8% dintre acestea au cel mai mic volum al 

emisiilor de poluanți, maximul fiind de 0,5 tone/an. Cu o pondere a volumului de emisii 

cuprinse între 5-15 tone/an revine la 28,9% dintre localitățile raionului. O valoare mai 

mică a indecilui de poluanți sun caracteristice pentru 23,6% de localități. Masa emisiilor 
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cuprinsă înte 0.5-1 tone/an este caracteristic primăriilor: Pelivan, Bălănești și Jora de 

Mijloc. 

În sectorul industrial numărul de întreprinderi poluante în raionul Orhei s-a 

majorat de la 80 de unități în anul 2013, la 99 unități în anul 2015, dintre care 2 

întreprinderi de stat. Au fost supuse controlului de stat 89 unităţi industriale. Numărul 

total de surse fixe de poluare este de 789, organizate 271, neorganizate 518 unități.  

Fig. 3. Dinamica emisilor de poluanți în aerul atmosferic din 

sectorul industrial al raionului Orhei (2013 -2015, t /an). 

 Conform rapoartelor prezentate de Inspecția Ecologică Orhei volumul emisiilor de 

poluanți în aerul atmosferic în perioada 2013-2015 s-a mărit datorită apariției a încă 19 

întreprinderi industriale și creșterea consumului de combustibili. 

Fig. 4. Principalii poluanți ai aerului atmosferic proveniți din sectorul 

industrial din raionul Orhei, anul 201, (t/an). 

În sectorul industrial cea mai mare valoare din totalul emisiilor de poluanți le 

revine substanțelor solide (36 %), urmat de compușii organici valativi și de emisiile de 

CO. Emisiile de SO2 au cea mai mică pondere. 

În sectorul termoenergetic numărul de obiecte staționare de poluare amplasate în 

raionul Orhei s-a micșorat de la 169 de cazangerii în anul 2013 la 159 cazangerii în 2015. 

Însă volumul emisiilor a înregistrat o tendință de creștere de la 129.64 t/an în anul 2013, 

la 212.99 t/an în anul 2015, adică cu 83.35 t/an mai mult, cauza fiind mărirea cantității de 
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combustibil consumat. Aproximativ 89% dintre cazangerii utilizează gazul natural drept 

combustibil.  

Tabelul 2. Caracteristica cazangeriilor și volumul de emisii nocive în aerul atmosferic 

din raionul Orhei, anii 2013,2015 

 

Fig. 5. Principalii poluanți ai aerului atmosferic de la cazangeriile din raionul 

Orhei, anul 2015 (t/an) 

 Din volumui emisiilor de poluanți în aerul atmosferic de la cazangerii, cea mai 

mare valoare o înregistrează CO cu 124.198 t emisii. Cantitatea de substanțe solide emise 

este de trei ori mai mică, iar emisiile de NO2 sunt nesemnificative [Fig. 5]. 

În raionul Orhei, în perioada 2015 au activat 7 cazangerii ce funcționează pe bază 

de pe biomasa, emisiile cărora constituie 499.61t (inclusiv 467, 397 t de la SA Orhei Vit, 

care a utilizat deseurile de rumeguș, ca combustibil in procesul de producere).  

În scopul diminuării emisiilor de noxe se proune de întreprins următoarele măsuri:  

 Trecerea tuturor cazangeriilor la gaze naturale şi la biomasă; 

 Monitorizarea calităţii carburanţilor utilizaţi;  

 Dotarea (din FEN) a Inspecţiilor Ecologice cu laboratoare expres, 

performante pentru investigarea de emisii ale principalilor poluanţi în aerul 

atmosferic: CO, SO2, NO2, s/solide, hidrocarburi ş.a.;  
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 Formarea comisiei mixte (cu includerea inspectorilor de mediu, specialiştilor 

în construcţii) la recepţia finală a obiectelor industriale construite, finanţate 

din FEN.  

Concluzii 

 Poluarea aerului atmosferic în limitele raionului Orhei este generată în special de 

folosirea energiei și de activitățile de transportare. 

 Controlul emisiilor în aerul atmosferic trebuie să fie revăzut în scopul de a obţine 

rezultate cât mai complexe şi veridice. Aceasta se referă la sursele staţionare de 

poluare şi la sursele mobile. 

 Pe parcursul perioadei 2012-2015 cantitatea totală de poluanți emisă în aerul 

atmosferic în raionul Orhei este în continuă creștere, având un impact negativ 

asupra mediului. 

 Cea mai mare sursă de poluare atmosferică rămâne a fi transportul. În ultimii ani, 

în raionul Orhei s-a majorat semnificativ numărul de automobile care poluează 

intensiv aerul atmosferic 

 Este binevenită trecerea la folosirea gazului comprimat şi lichefiat în calitate de 

combustibil pentru transportul auto, dar în prezent motorina rămâne a fi cel mai 

utilizat combustibil. 

 Repartiția volumului emisiilor de poluanți de la sursele staționare în raionul Orhei, 

2015 este neomogen. Regiunea cu volumul cel mai mare de poluanți este 

municipiul Orhei.  

 

TRECUTUL ȘI PREZENTUL CONACULUI MANUC BEY 

Elena BORDEI, studentă 

Nina VOLONTIR, conf. univ., dr. 

Facultatea de Geografie, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat. În această lucrare sunt evidențiate câteva file din trecutul și prezentul conacului Manuc Bey 

din raionul Hîncești. În anul 1993 conacul obține statutul de Monument de arhitectură și a fost înscris în 

Registrul monumentelor de cultură din Republica Moldova. După restaurare conacul Manuc Bey prezintă 

un interes cognitiv și practic ca obiect turistic la nivel local și național. Deasemenea conacul poartă și o 

valoare educativ- intructivă pentru societatea umană. 

Abstract. This study highlights some aspects of the past and present of Manuc Bey mansion, from 

Hîncești district. At present, the mansion is introduced in the Register of Cultural Monuments of the 

Republic of Moldova. After restoration, Manuc Bey mansion became famous as a tourist object at the 

local and national level. The mansion also has an instructive and educational value for our society.  
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Introducere 

 Patrimoniul cultural al Republicii Moldova reprezintă o totalitate de valori și 

bunuri culturale de importanță locală, națională și mondială, constituite pe parcursul 

istoriei: monumente naturale și istorico culturale, situri arheologice, conace, cetăți, 

mănăstiri, biserici și zone etnografice cu arhitectură tradițională. O perlă arhitecturală și 

istorico-culturală a Republicii Moldova este considerat și Conacul lui Manuc Bey din 

raionul Hîncești.  

 Complexul istorico-arhitectural Manuc Bey este amplasat în orașul Hîncești din 

partea central-vestică a Republicii Moldova și include următoarele edificii: Palatul 

Princiar, Casa Iamandi, Castelul Vânătoresc și Casa Vehilului.  

Acest conac a fost procurat de controversata personalitate istorică de origine armeană 

Manuc-Emanuel Mârzaian de la Ioniță Iamandi în aprilie 1816. Conacul, ani la rând, a 

fost o locație uitată, vandalizată și chiar distrusă. În prezent, însă, după reconstrucție și 

renovare complexul se transformă într-o adevărată „bijuterie‖ a ținutului Hîncești, având 

șanse mari să devină o atracție turistică extrem de populară în țara noastră. 

Trecutul Palatului Manuc Bey 

  Construcția conacului a început în anul 1958 sub conducerea fiului lui Manuc 

Bey, Murat (Ivan) și a fost terminată abia de către nepotul său Grigore. Cei doi au 

construit un castel în stil francez de o frumusețe uimitoare, cu o grădină de iarnă, turnuri 

de pază și un parc imens. Palatul a fost construit după proiectul arhitectului Alexandru 

Bernardazzi și se presupune că ar fi fost decorat pe interior în patru stiluri: armenesc, 

turcesc, moldovenesc și european [1]. 

 După cel de-al doilea război mondial conacul a trecut în proprietate de stat. Inițial, 

moșia a fost adaptată pentru găzduirea unei Școli de mecanizare, apoi a unui Colegiu de 

construcții. 

 Până la sfârșitul anilor ‘80, complexul arhitectural a fost menținut într-o stare 

satisfăcătoare. Fatal pentru moșie a fost cutremurul din anul 1986, după care majoritatea 

construcțiilor din cadrul complexului au fost declarate avariate. Aspectul exterior și cel 

interior al Palatului Manuc Bey a suportat un grad înalt de degradare (Fig.1). Menționăm 

că geamurile au fost dărâmate, iar acoperișul și pereții - puternic deteriorați. 

 

Fig.1. Exteriorul și interiorul Palatului Manuc Bey, înainte de restaurare 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Conacul_lui_Manuc_Bei) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Conacul_lui_Manuc_Bei
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Prezentul Palatului Manuc Bey 

 Restaurarea Conacul Manuc-Bey a început în anul 2013, în cadrul Programului 

operaţional comun România – Ucraina – Republica Moldova prin Proiectul: 

„Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc-Bey din 

Hîncești, a Complexului Mortuar Elena Cuza din România şi a Muzeului Bleșciunov din 

Odessa‖. În prezent, după restaurare, Palatul Princiar se strălucește ca o perlă și 

fascinează pe oricine ajunge aici. Palatul Princiar este o bijuterie nu doar la exterior, dar 

și în interior, unde imobiliarul și candelabrele î-ți fură ochii (Fig. 2).  

 

 

Fig. 2. Exteriorul și Interiorul Palatului Manuc Bey, după restaurare 

(//www.timpul.md/articol/proiectul-de-reconstrucie-a-conacului-manuc-bey-a-fost-

finalizat--85442.html) 

 Realizarea acestui proiect are o importanță majoră pentru consolidarea economiei 

celor trei țări participante și va impulsiona promovarea și dezvoltarea turismului autohton 

[4].  

 Blazonul Conacului Manuc Bey a fost refăcut datorită descoperirii blazonului pe 

piatra funerară de pe mormântul lui Manuc Bei. Elementele distinctive ale acestuia sunt 

leul, copacul, steaua și semiluna (Fig. 3). Primul pas care s-a făcut pentru a începe 

restabilirea blazonului a fost discuția cu dirigintele de șantier, care a pus la dispoziție 

toată informația pe care o deținea, spunând că au fost descoperite câteva bucăți îngropate 

din blazonul original, de care sculptorul a ținut cont. Următoarele cercetări au urmat la 

Chișinău, pe piatra funerară a mormântului lui Manuc Bey, care se află la biserica 

Armenească din Chișinău. Formula proporțiilor pentru blazon este în felul următor: 

steaua este centrată peste vârful cozii leului și amplasată la aproximativ aceeași distanță 

de copac și de coadă, cât e și de la stea până la margine. Apoi, i-au dat culoare pentru ca 

să apară senzația de planuri și spațiuă [3]. 
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Fig. 3. Blazonul conacului Manuc Bey 

(http://diez.md/2015/08/10/foto-blazonul-conacului-manuc-bei-primul-pas-in-crearea-

identitatii-vizuale-a-mosiei-de-la-hancesti/) 

  În subsolul Palatului Princiar au fost descoperite câteva obiecte arheologice (Fig. 

4), [2].  

 

Rocă sticloasă Colonete de ciment Fragment blazon Cărămizi 

 

Plăci de ceramică Lama de topor Elemente de arhitectură Plăci de ciment 

Fig. 4. Obiecte arheologice 

Semnificația cognitiv-instructivă și practică a conacului Manuc Bey 

Implementarea Proiectul: „Dezvoltarea turismului transfrontalier prin 

promovarea Conacului Manuc-Bey din Hâncești, a Complexului Mortuar Elena Cuza din 

România şi a Muzeului Bleșciunov din Odessa‖ a avut drept scop îmbunătățirea situației 

economice și sociale din regiunea transfrontalieră. Acest fapt a contribuit la sporirea 

aportului sectorului turistic în economia locală, precum și la valorificarea oportunităților 

de dezvoltare durabilă în regiunea Hîncești, Vaslui și Odesa. 

În prezent, după reconstrucție și renovare starea lucrurilor s-a îmbunătățit și 

Complexul Manuc Bey facilitează o perspectivă de promovare a patrimoniului istorico-

cultural la nivel național și internațional. Deasemenea, în incinta Palatului Princiar au 

avut loc următoarele evenimente: concert aniversar un omagiu adus aniversării a 80 ani ai 

marelui artist Eugen Doga, concertul de muzica clasică cu participanți din 6 țări: Cehia, 

http://diez.md/2015/08/10/foto-blazonul-conacului-manuc-bei-primul-pas-in-crearea-identitatii-vizuale-a-mosiei-de-la-hancesti/
http://diez.md/2015/08/10/foto-blazonul-conacului-manuc-bei-primul-pas-in-crearea-identitatii-vizuale-a-mosiei-de-la-hancesti/
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Franța, Turcia, Grecia, Cipru și, inclusiv, Republica Moldova. În sala de ședințe a 

Palatului au fost încheiate deja 13 acorduri de colaborare la nivel internațional. 

Deasemenea, aici au loc manifestări ale delegațiilor străine, în frunte cu președintele 

parlamentului sau președintele țării. Vizite oficiale la Conacul Manuc Bey a realizat 

ambasadorului Uniunii Europene Peter Michalko (comunicare de către directorul 

Centrului de cultură ,, Manuc Bey‖ – Tudor Plăcintă).  

Concluzii 

 Spre viitor ușile conacului Manuc Bey sunt larg deschise pentru vizite, pentru 

desfășurarea diverselor activități și festivități culturale, educative, precum și 

pentru promovarea acestui element al patrimoniului național.  

 Realizarea proiectului: ,,Dezvoltarea turismului transfrontalier prin 

promovarea Conacului Manuc-Bey din Hîncești, a Complexului Mortuar 

Elena Cuza din România şi a Muzeului Bleșciunov din Odessa‖, are o 

importanță majoră pentru consolidarea economiei acestor 3 țări care va 

impulsiona promovarea și dezvoltarea turismului autohton internațional. 
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МЕТАФОРА В ТВОРЧЕСТВЕ В. НАБОКОВА  

И СПОСОБЫ ЕЁ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Ирина БОЦАН, филологический факультет, ТГУ 

Сопоставительное изучение языков, направленное на выявление схожих черт 

и различий, является актуальной проблемой современного языкознания.  

Особый интерес в этой связи представляют исследования в области 

изобразительно-выразительных средств языка - метафоры, метонимии, эпитета, 

сравнения и др., которые наиболее ярко отражают своеобразие жизни того или 

иного народа, его культуру, традиции и менталитет. Поэтому знание этих единиц, 

особенно метафорического плана, становится неотъемлемой частью владения 

языком. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Conacul_lui_Manuc_Bei
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Таким образом, предметом нашего исследования стали метафоры в творчестве 

В. Набокова и способы их перевода на английский язык. Внимание к данному 

предмету исследования было вызвано интересом изучения возможности 

сохраненияпри переводе на другой язык колорита речи, переданного в оригинале 

произведения. Наша исследовательская деятельность обуславливается новизной 

работы, поскольку такой сопоставительный анализ метафор в творчестве В.В. 

Набокова дан впервые, а также актуальностью, которая заключается в том, что 

благодаря изучению метафоры не только как тропа, но и как элемента языковой 

композиции текста, возможно выделение таких весьма сложных для определения 

понятий как образность языка художественного текста в целом. 

Понятие метафоры 

Исследование метафоры в конкретном художественном тексте позволяет не 

только определить особенности индивидуально-авторской метафоры, но и выявить 

структуру, механизм метафорического переноса, определенные закономерности 

употребления метафор в художественном тексте. 

Традиционно метафора определяется как «троп, перенесение свойств одного 

предмета (явления) на другой на основании признака, общего для обоих 

сопоставляемых членов». 

В рамках семантического подхода нам представляется также важным 

рассмотрение вопроса о соотношении метафоры и сравнения, так как в основе ряда 

определений метафоры лежит постулат об их принципиальном различии / 

сходстве. Традиция сопоставления сравнения и метафоры была заложена еще 

Аристотелем, считавшим, что между данными понятиями существует 

незначительная разница. А. Миллер определял метафору как сравнение, в котором 

что-то опущено [4, с.132]. Е.Т. Черкасова же говорит о том, что метафора-это 

―сокращѐнное сравнение‖, то есть эти понятия близкие, но не тождественные [5, 

с.78]. 

Таким образом, можно сказать, что мета́фора (от др.-греч.μεταφορά — 

«перенос», «переносное значение») — троп, слово или выражение, употребляемое 

в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета 

с каким-либо другим на основании их общего признака. Термин принадлежит 

Аристотелю и связан с его пониманием искусства как подражания жизни. 

Формальная классификация метафор 

В современной теории метафоры принято различать диафору (резкую, 

контрастную метафору) и эпифору (привычную, стертую метафору). 

Также можно выделить следующие типы метафор: развѐрнутая, 

реализованная, онтологическая и ориентационная (по Дж. Лакоффу и М. 

Джонсону) [3, с.396]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%84,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
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Согласно классификации, предложенной Н. Д. Арутюновой, метафоры 

разделяются на: номинативные, образные, когнитивные и генерализирующие 

метафоры [1, с.63]. 

Способы перевода метафоры 

Перевод играет большую роль в обмене мыслями между разными народами и 

служит делу распространения сокровищ мировой культуры. Недаром А.С. Пушкин 

называл переводчиков "почтовыми лошадьми цивилизации". 

Перевод метафоры связан с решением целого ряда лингвистических, 

литературоведческих, культурологических, философских и даже психологических 

проблем. Существует множество работ, касающихся проблем перевода метафор. 

Многие лингвисты предлагают свои классификации для данного лексического 

тропа (например, П. Ньюмарк, Дж. Лакофф и М.Джонсон, В.Г. Гак). Однако, 

сложность заключается в переводе метафор в зависимости от их типа. Например, 

при переводе конвенциональных(стертых, языковых) метафор следует стремиться 

к нахождению общеупотребительного аналога в переводящем языке, в то время, 

как авторские метафоры рекомендуется переводить максимально близко к 

оригиналу.  

«Защи́та Лу́жина» — один из наиболее известных романов Владимира 

Набокова. В основе сюжета — история жизни аутистичного шахматного 

вундеркинда Лужина, в образе которого угадываются черты друга Набокова — 

Курта фон Барделебена. При этом существенно, что Лужин русский — подробно 

описано его детство, отношения с родителями, гимназия и эмигрантская среда в 

Берлине. 

Работу над романом Набоков начал весной 1929 года в Ле Булу (Восточные 

Пиренеи) и закончил в августе того же года в Берлине. В 1929—1930 годах 

Набоков под псевдонимом В. Сирин опубликовал его в журнале «Современные 

записки» под названием «Защита», а затем отдельной книгой, уже под заголовком 

«Защита Лужина», в издательстве «Слово» (Берлин, 1930). Данный роман был 

переведѐн на английский язык Майклом Скамеллом. 

При анализе метафор из романа ―Защита Лужина‖ и их перевода на 

английский язык мы основывались на классификации способов перевода, 

предложенных Питером Ньюмарком: 

1)сохранение аналогичного метафорического образа, т.е. дословный перевод;  

2)перевод метафоры сравнением;  

3)замена эквивалентной метафорой переводящего языка;  

4)сохранение аналогичного метафорического образа с добавлением 

объяснения, которое делает основание сравнения эксплицитным;  

5) перефразирование.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
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Дословный перевод 

Метафоры Их перевод на 

английский 

язык 

Перевод с англ.яз 

на русс.яз 

Примечания 

Прошел ветер, 

поднял гривы 

лошадей, надул 

малиновые рукава 

кучера. 

A sudden wind 

raised the, horses' 

manes and dilated 

the driver's 

crimson sleeves. 

Прошел ветер, 

поднял гривы 

лошадей, надул 

малиновые рукава 

кучера. 

Набоков 

представляет ветер 

как живое существо, 

обладающее своей 

особой силой 

Он глядел в 

сторону, на 

толстые стволы 

берез, которые, 

крутясь, шли 

мимо, вдоль 

канавы, полной их 

листьев. 

He looked aside 

at the thick birch 

trunks spinning 

past along a ditch 

that was full of 

their leaves. 

 

Он глядел в 

сторону на 

толстые стволы 

берез, крутящихся 

вдоль канавы, 

полной их листьев. 

Данная метафора 

передаѐт картины 

пути, которые 

мелькали перед 

глазами Лужина по 

пути к станции. 

Эквивалент 

Метафоры Их перевод на 

английский 

язык 

Перевод с англ.яз 

на русс.яз 

Примечания 

Тропинка, минут 

десять поюлив в 

лесу, спустилась к 

реке 

 

 

The footpath 

meandered for ten 

minutes or so 

through the wood, 

descended to the 

river 

Тропинка, блуждая 

приблизительно 10 

минут через лесу, 

спустилась к реке 

При переводе 

теряется изюминка 

метафоры 

Вдруг туман слез 

скрыл все это, 

обожгло ресницы 

Suddenly all this 

was obscured by 

a mist of tears, his 

eyelids burned, 

Внезапно всѐ это 

было затенено 

туманом слѐз, его 

веки горели. 

 

Даная метафора 

рисует образ слѐз, 

которые 

заволакивают взгляд 

Лужина. 

Неудачный перевод 

Метафоры Их перевод на 

английский 

язык 

Перевод с англ.яз 

на русс.яз 

Примечания 

После этого были 

две-три секунды 

After this there 

were two or three 

После этого было 

две или три 

Звонок породил 

движение. При 
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полнейшей 

тишины, — и вдруг 

все ожило, 

зашумело, 

захлопали крышки 

парт, зал 

наполнился 

говором, топотом. 

seconds of the 

most complete 

silence — and 

suddenly 

everything came 

to life and burst 

into noise; desk 

lids banged and 

the hall filled with 

talking and the 

stamp of feet. 

секунды самой 

полной тишины — 

и внезапно все 

ожило и ворвался 

шум; крышки 

стола стучали и 

зал, заполнился 

разговором и 

печатью ног. 

переводе теряется 

атмосфера 

происходящего 

При подведении итогов исследования хотелось бы сказать о том, что я 

выделила лично для себя при изучении метафоры в сопоставительном плане. Для 

определения метафоричности и языкового своеобразия текста требуется 

тщательный анализ авторских языковых средств, приемов перевода при передаче 

не только смысла произведения, но и особенностей стиля авторского текста. В 

романе В.В. Набокова ―Защита Лужина‖ преобладают авторские и образные 

метафоры, которые чаще всего переводятся при помощи подбора эквивалента. 

Хотелось бы отметить и тот факт, что весь роман построен в виде развѐрнутой 

образной метафоры. Начиная с названия, которое рисует нам жизненную позицию 

Лужина, защитившегося шахматами от всего мира, и заканчивая мастерством 

изображения шахматной игры таким образом, что она представляется живым 

существом, наполненным множеством тайн. Данный роман может быть прямым 

доказательством того, что Набоков – это замечательный мастер русского слова, и 

что метафора для него – «хлеб насущный». Ведь он сохраняет поэтичность и 

метафоричность языка как в своих поэтических работах, так и прозаических. 

Также, анализируя выбранные метафоры, я убедилась в том, что при переводе 

русского произведения на английский язык теряется языковой колорит и 

экспрессивность художественного текста, поскольку метафоры либо опускаются, 

либо перевод их не совсем удачен, либо эквивалент, подобранный переводчиком, 

снижает яркость образа и смысл данной метафоры. Таким образом, можно 

выделить следующие функции метафоры: коннотативную и эстетическую. Под 

коннотативной функцией понимается способность метафоры описывать 

определенные предметы, понятия, давать характеристику какому-либо предмету. 

Под эстетической функцией подразумевается способность метафоры оказывать 

эстетическое воздействие на читателя, вызвать интерес и вовлечь в дальнейший 

процесс восприятия текста. 
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PROJECT-BASED LEARNING A FACILITATOR OF TEACHING-LEARNING 

ENGLISH CHALLENGING ASPECTS 

Svetlana BUREA-TITICA, dr. în ped., lect., sup. 

Dorina NEGARĂ, studentă gr.402  

Motivation is a key word in successful teaching-learning process of English 

Language and especially English as a second language. When student is involved in 

active activities and realize achievement then he becomes more motivated. 

 Gardner associated motivation with both a high effort and desire to learn the English 

language. This concept is focused on inner reasons, which are only perceived when 

positive attitudes of the learners appear during the learning process. In other words, 

motivation entails feelings as involvement, effort, persistence and enjoyment during the 

learning process. 

What is project-based learning? 

Project-based learning is a learning method which focuses on the learner; the 

teacher acts mainly as a facilitator and motivator. PBL emphasizes learning activities that 

are learner centered and usually integrated with real world concerns. 

Project-based learning (PBL) is a model that organizes learning around projects 

which are complex tasks, based on challenging questions or problems, involving students 

in design, problem-solving, decision making, or investigative activities; giving students 

the opportunity to work relatively autonomously over extended periods of time; and 

culminating in realistic products or presentations. 

Thomas proposes the five criteria of project-based learning: centrality, driving 

question, constructive investigations, autonomy, and realism.  
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- PBL projects are central, not peripheral to the curriculum. 

-PBL projects are focused on questions or problems that "drive" students to 

encounter (and struggle with) the central concepts and principles of a discipline. 

- Projects involve students in a constructive investigation. 

-Projects are student-driven to some significant degree. 

- Projects are realistic, not school-like.  

Photography in the process of teaching learning English can become an useful 

didactic tool, but let us see some interesting facts about it. 

A photograph is an image captured on film, paper or-most commonly now-in 

digital memory. Photography also includes moving images captured on film or video. 

Moving or still, we all know a photograph is not a pure record of the visual world: it can 

be edited and transformed in infinite ways. 

The first photo picture-as we know it-was taken in 1825 by a French inventor 

Joseph Niepce. It depicts a view from the window at Le Gras. There is little merit in this 

picture other than the fact that it is the first photograph taken and preserved. 

Nowadays, photographs are used in every moment of our lives: in the morning 

when we want to show to all what breakfast do we have, in the street if we saw 

something interesting, at school, university or at work when we need to capture 

something: text, information or just before an paperwork or an exam, when we want to 

show to the word how good we look today. But it is also used at lessons, because with 

today‘s technologies teacher can enrich the pupils inner world in the best way.  

 Pupils, as we know, learn more when they see, as they do with the ―look-and-say‖ 

method. The look and say method teaches children to read words as whole units, rather 

than breaking the word down into individual letters or groups of letters. Children are 

repeatedly told the word name while being shown the printed word, perhaps accompanied 

by a picture or within a meaningful context. 

Students “read” photographs by getting them to: 

-describe what they see in a photograph; 

-understand that photographs are not merely reflections of reality, but mediated 

images that convey many meanings; 

-see that photographs have both denotative meanings (those that are literal) and 

connotative meanings (those that are constructed through individual and collective 

associations); 

-understand the importance of the context in which a photograph was taken, and 

determine how specific photographs fit into the context in which they were taken; 

-identify the mood of a photograph and determine what elements contribute to 

creating that mood; 

http://1.bp.blogspot.com/-q5OfOdJj3bc/T1dVh3-y0TI/AAAAAAAAAFc/qmTkkCoybM4/s1600/_46154580_fox_talbot.jpg
http://www.metmuseum.org/about-the-museum/press-room/exhibitions/2012/faking-it
http://www.metmuseum.org/about-the-museum/press-room/exhibitions/2012/faking-it
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-analyze color, light and shadow, and how they contribute to a photograph‘s 

meanings; 

-analyze the composition of photographs, including how photographers shape 

meaning by choosing how to crop images, 

 -identify a photograph‘s point of view 

Project-based learning stages 

The following general stages can be used for successful project implementation. 

They constitute a practical guide for the sequencing of project activities for teachers who 

want to implement projects in their classrooms (Kriwas, 1999). 

Stage 1: Speculation. This stage includes choice of project topic and sensitization 

about it, aiming at arousing interest and developing a climate conductive to speculation 

and investigation that will lead smoothly to the research process. (Brinia, 2006: 79). 

Stage 2: Designing the project activities. This stage includes formation of groups 

and assigning of roles, decisions concerning methodology, sources of information, 

activities that will take place, and places outside the classroom that students will visit. 

(Fragoulis, 2008). 

Stage 3: Conducting the project activities. At this stage the groups implement the 

activities designed in the previous stage. Students gather information, process and 

categorize it. The next phase is synthesis and processing of information gathered. The 

final products are displayed in the school or the wider community, and become a stimulus 

for thought and action for other students, teachers and local community. The project 

moves away from school and becomes social intervention, connecting the school with the 

community and real life (Fragoulis, 2008:35). 

Stage 4: Evaluation. Evaluation refers to the assessment of the activities from 

participants and discussion about whether the initial aims and goals have been achieved, 

implementation of the process, and final products (Brinia, 2006:82). Evaluation also 

entails assessment of the experience at individual and group level, identification of errors 

and problems, but also appraisal of the rich cognitive and experiential material gathered. 

Evaluation includes evaluation from others, as well as self-evaluation.  

Teacher role in project-based learning  

Effective project-based learning requires the teacher to assume a different role 

(Levy, 1997). The teacher‘s role is not dominant, but he/she acts as a guide, advisor, 

coordinator (Papandreou, 1994), and facilitator. In implementing the project method, the 

focal point of the learning process moves from the teacher to the learners, from working 

alone to working in groups. 

Student role in project-based learning 

The role of the student is defined as an active problem solver. Also, the student may 

become a researcher and participate in making decisions. The problem, as a starting 
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point, helps the student to construct their knowledge about any discipline. The student 

engages in solving a problem while they use the language as a necessary tool. So in other 

words, the student become a to himself a teacher, he researches, select and process the 

information, he is only guided by official teacher.  

Advantages of Photo project-based learning work are: 

-Increased motivation-learners become personally involved in the project; 

-All four skills listening, reading, speaking and writing are integrated; 

 Listening-a visual material increase the comprehension of a listened 

information, make students to understand the main message of a text. This king of 

material can be used at all stages of listening activity; 

 Reading-is similar with listening, visuals can be used mainly to provide 

information and illustrate context to a piece of reading. "Pictures contribute to the context 

in which the language is being used. They bring the world into the classroom" (Wright); 

 Speaking-instead of supplying students with lengthy explanation or 

instruction, a photography can make the comprehension easier, it also can make students 

to think deeply, or when there is a silence of not understanding, a photograph can make 

move their mind, also student memorize easier new words if they are supported by visual 

materials, speaking is a skill that can be practiced in many ways, especially effectively if 

the visuals are implemented; 

 Writing-photographs used at the preparatory stages of writing make student 

to be more concentrated on their task, it generates more ideas so they develop their 

vocabulary baggage. If photographs of a personal kind or photographs taken by learners 

are implemented in such writing tasks, the level of personalization increases and the end 

product is expected to be even more effective. 

-Promote critical thinking skills; 

-There are learning outcomes- learners have an end product; 

-Authentic tasks and therefore the language input is more authentic; 

-Interpersonal relations are developed through working as a group; 

-Content and methodology can be decided between the learners and the teacher 

and within the group themselves so it is more learner centered; 

-Learners often get help from parents for project work thus involving the parent 

more in the child‘s learning. If the object is also displayed parents can see it at 

open days or when they pick the child up from the school; 

-A break from routine and the chance to do something different; 

-Autonomous learning make student more responsible and their language skills 

can be improved. 

-Facing the real problems of society make them understand and participate 

actively in solving some of society problems. 
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The implemented project 

We tried to put the theory of project-based learning in practice. Our theme was 

―Food safety‖. We were inspired from out local problems of food insecurity, the recent 

news in mass-media and our bad experience beside the theme. 

The project had 5 stages: 

1) Workshop: Basic photography skills; 

2) Taking photos; 

3) Printing photos; 

4) Describing photos; 

5) Photo exhibition. 

At workshop which took place in the Tiraspol State University, were presented the 

main purpose of the project. Are introduced key concepts in composition of photos that 

will help students to make decisions about how they frame and represent subjects. 

Kayuyum Koban, A Peace Corp volunteer presented some tips, on how to make a perfect 

photo. 

Students were asked to make o photo of food (meat in the street, the expired products 

in markets and others), to describe what danger can produce that, to explain what he 

wants to tell us through this picture. The next step was to print the photos and the 

description for the exhibition. 

The exhibition took place also in the Tiraspol State University and it had a lot of 

viewers, students, teacher and just guests were interested to read about the food they eat 

every day and what danger it represent for their health. Through this project we tried to 

enrich the English knowledge of student, to make them more social active, to promote an 

autonomous learning and This project helped student to be more involved in social 

problems and made them to see different details what they haven‘t seen before, also it 

improve their language skills. 

More ways of learning English through photos, pictures: 

"A picture is worth a thousand words." - unknown 

Though the origin of this popular adage is unclear, one thing is clear: using photos 

with English-Language Learners (ELLs) can be enormously effective in helping them 

learn far more than a thousand words- and how to use them. 

Picture Word Inductive Model 

The Picture Word Inductive Model (PWIM) is one of our favorites. In it, students 

first brainstorm twenty words related to a picture, then put those words into categories 

and add new ones that fit those categories. Next they complete a "cloze" (or fill-in-the-

blank) activity with sentences about the picture which they then put into categories of 

their own. They convert those sentence categories into paragraphs, and, finally, arrange 

the paragraphs into essays. Lastly, a title is chosen. 

http://en.wikipedia.org/wiki/A_picture_is_worth_a_thousand_words
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Thought Bubbles 

Students can create "thought bubbles" for characters in photos. What might the 

people in this picture be thinking, or what about this dog? 

Picture Dictation 

In picture dictation, the teacher can pick an image and, without showing it to the 

class, describe it while students draw. It can also be a partner activity where half of the 

class is given one picture and the other half a different one. Students with different 

pictures are made partners and stand up a book or folder between them. One student 

describes her picture while the other draws. When it's complete and the student is given 

feedback, the roles can be reversed. Students can also be asked to write sentences 

describing the picture. 

Bloom's Taxonomy 

For more advanced English-Language Learners, using photos can be a good way 

to help them learn about Bloom's Taxonomy. Following an introduction to the different 

levels of Bloom's, students can apply their new knowledge towards developing leveled 

questions about a photo. 

Compare and Contrast 

Students can identify the similarities and differences between two different 

images. This can lead to practice with the academic vocabulary needed when making 

comparisons 

Image Detective 

First, the teacher or student poses a question about the photo. Next, the student 

identifies clues in the photo that help them answer the question. Then, the student 

investigates background information on the picture and/or topic it represents. Finally, the 

student makes his/her conclusion. 

Project Based Learning contributes to enhance not only the motivation of the 

students to learn English but it promotes individual and social values to improve the 

coexistence. When English learning is based on solving a problem the learning and 

teaching English process becomes more motivating. It is because the students feel 

seriously engaged in solving the problem. They enjoy the activity and all of them 

cooperatively work. 

English teaching and learning process implies to go beyond the classroom. 

Teacher and student can get involved in the social life of their context. The student-

centered class implies that he can participate in making decisions about the way of 

solving the problem, the content and the process to develop the project. The teacher is a 

guide and a propitiator of spaces where the students have the opportunity to increase their 

individual and social values and it will allow them to increase their language skills. 

 

http://www.nytimes.com/slideshow/2012/06/17/education/20120617-DESEGREGATE-9.html
http://www.nytimes.com/slideshow/2012/07/15/sports/SPTSDOGS0715-8.html
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ROLUL INTEROGAŢIEI RETORICE ÎN POEZIE 
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Abstract. The rhetorical interrogation is figure of speach composed of one or more questions that are not 

put to get the answer, but to comunicate an idea or an attitude. The rhetorical interrogation has an 

stylistically effect particularly, because the answer is anxiosly waiting, is received with interest. In our 

litterature are the various poems in wich we meet rhetorical interrogations, she externalizes a register of 

feelings, emotions and transmits information in an expressive manner. 

Rezumat. Interogaţia retorică este figura de stil alcătuită din una sau mai multe întrebări care nu sunt 

puse pentru a obţine un răspuns, ci pentru a comunica o idee sau o atitudine. Interogaţia retorică are un 

efect sitlistic deosebit, deoarece răspunsul este aşteptat cu nerăbdare, receptat cu interes. În literatura 

noastră sunt diverse poezii în care întâlnim interogaţii retorice; ele exteriorizează un registru de 

sentimente, emoţii şi transmit informaţii în manieră expresivă. 

Key words: the rhetorical interrogation, effect, answer, idea, to comunicate. 

Cuvinte-cheie: interogaţie retorică, efect, răspuns, idee, a comunica. 

Interogaţia retorică (<latină interrogatio) este figura de stil alcătuită din una sau 

mai multe întrebări care nu sunt puse pentru a obţine răspuns, ci pentru a comunica o idee 

sau o atitudine [1]. Este procedeul stilistic prin care autorul adresează o întrebare sau mai 

multe publicului ori cititorului, cu scopul de a-i atrage atenţia asupra a ceea ce el însuşi 

vrea să explice [2]. Oratorul foloseşte interogaţia pentru a-i determina pe cititori să-şi 

pună aceleaşi întrebări, pentru a exprima sentimente, dar niciodată îndoieli. El nu aşteaptă 

un răspuns. 

Procedeul are un efect stilistic deosebit, deoarece, după ineditul interogaţiei, 

răspunsul este aşteptat cu şi mai multă nerăbdare, receptat apoi cu interes şi emoţie [3]. 

https://is.muni.cz/th/411253/pedf_b/BT_Photography_in_an_English_classroom_Nikola_Polaskova.pdf
https://is.muni.cz/th/411253/pedf_b/BT_Photography_in_an_English_classroom_Nikola_Polaskova.pdf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Figur%C4%83_de_stil
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Sabina Corniciuc, dr., conf.univ. propune următoarea tipologie a interogaţiilor 

retorice: interogaţiile retorice propriu-zise, interogaţiile autoriceşti, interogaţiile 

meditative. 

Interogaţia retorică propriu-zisă (IRP) este cea în care schimbarea de 

construcţie se produce între pozitiv şi negativ: interogativa cu aspect pozitiv transmite 

informaţie semantică negativă, iar interogativa cu aspect negativ pune în valoare o 

afirmaţie sigură. 

Un exemplu elocvent sunt şi următoarele versuri: Au prezentul nu ni-i mare? N-o 

să-mi dea ce o să cer? / N-o să aflu într-ai noştri vre un falnic juvaer? (M. Eminescu, 

Scrisoarea III). În interogaţiile evidenţiate, autorul nu are de întrebat, nici de negat, o 

face doar formal, căci astfel se accentuează adevărul celor comunicate, acesta din urmă 

fiind sigur şi neatacat. 

Aceeaşi dimensiune a expresivităţii e potenţată şi în poezia lui Nichita Stănescu, 

Poem: Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o zi / şi ţi-aş săruta talpa piciorului, / nu-i aşa că 

ai şchiopăta puţin, după aceea, / de teamă să nu-mi striveşti sărutul? Interogaţia propriu-

zisă ce a cuprins toată poezia lui Nichita Stănescu transmite, de fapt, emoţiile eului liric, 

dorinţa acestuia de a se convinge că încă este iubit şi nu e dat uitării. Prin intermediul 

acestei interogaţii retorice se exprimă mai puternic, mai pregnant ideile şi sentimentele 

eului liric, beneficiind de o mai mare expresivitate. 

Interogaţiile autoriceşti (IRA) sunt alcătuite după modelul întrebare-răspuns, 

lucru uşor explicabil prin faptul că autorul ca şi cum ar iniţia un dialog cu cititorii, pe 

care îl „reprezintă‖ tot el prin răspunsurile sale: Ce amorul? / E un lung / Prilej pentru 

durere, / Căci mii de lacrimi nu-i ajung / Şi tot mai multe cere. (Mihai Eminescu, Ce e 

amorul?). Întrebarea, de data aceasta, e doar un impuls, un pretext pentru comunicarea 

clară, neîntârziată a unui adevăr. Autorul se simte obligat să-şi exprime explicit, onest 

atitudinea sa faţă de realităţile discutate. În această oridine de idei, putem afirma că 

răspunsul nu e formal, ci are rolul de a potenţa ideea de bază, de a face simţită prezenţa 

autorului în mesajul transmis. 

Interogaţiile meditative (IRM) se prestează caracteristicii date de Al. Robot: 

„întrebările cele mai frumoase sunt cele care rămân fără răspuns‖. Autorul nu formulează 

întrebarea pentru a include în chiar structura sa răspunsul (ca în cazul IRP), nu anexează 

nici o variantă de răspuns (ca în cazul IRA) şi nici nu caută în persoana receptorului un 

potenţial furnizor de informaţii. Mărturie elocventă a setei de comunicare sunt 

următoarele versuri, intitulate sugestiv de D. Matcovschi, Întreabă-mă: Întreabă-mă: de 

ce nu vin, / dar plec mereu? / Întreabă-mă: de ce suspin, / de ce mi-e greu? (...) / 

Întreabă-mă: din ură vin / sau din blestem? / Întreabă-mă: de ce nu scriu, / de ce mai 

scriu? / Întreabă-mă, întreabă-mă, / întreabă-mă ceva... / Dar nu tăcea, dar nu tăcea, 

dar nu tăcea!  
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După cum bine se vede, pentru poet nu există întrebări minore, iar pentru a evita 

„primejdia tăcerii‖, aceasta echivalând, în alţi termeni, cu tragedia incomunicabilităţii, 

toate întrebările îşi au rostul şi raţiunea lor. Reluarea anaforică a verbului a întreba la 

imperativ (de 21 de ori) nu poate fi dată pe seama necesităţilor de ordin prozodic, ci este, 

mai degrabă, un procedeu de implicare directă, explicită a destinatarului în mesaj. 

Poetul se declară împotriva „inflaţiei verbale‖ (H.Wald) şi încearcă să iasă din 

mrejele interiorizării pentru a-şi împărtăşi complexitatea stărilor de conştiinţă, experienţa 

sa cognitivă, culturală şi afectivă. Faptul e confirmat şi prin repetiţia segmentului 

imperativ-negativ de la finele poeziei: dar nu tăcea, dar nu tăcea, dar nu tăcea ceea ce 

constituie, în definitiv, o invitaţie spre înţelegere şi coparticipare [1]. 

Uneori interogaţia retorică e în strânsă corelaţie cu invocaţia retorică şi exclamaţia 

retorică. Un exemplu elocvent în acest caz sunt versurile următoare, din Scrisoarea III, 

de M. Eminescu, în care întâlnim simultan o interogaţie retorică şi două exclamaţii 

retorice. „Interogaţia are rolul de a transpune poetic sentimentele puternice, pasiunile, dar 

mai ales indignarea, revolta‖: [4] Voi sunteti urmaşii Romei? Nişte răi şi niste fameni! 

I-e rusine omenirii să vă zică vouă oameni!  

În unele cazuri, interogaţiile retorice implică şi cuvinte, şi propoziţii, rostogolindu-

se într-o adevărată avalanşă emotivă, dominată de revoltă şi nedumerire: Talentul har? Şi 

harul crez?/Dar crezul? Rădăcină? Sens?/Şi sensul? Patimă? Sau dor?/Şi dorul? Înger 

păzitor?/ Crâmpei de vis cu paradis?/Nicicând cădere în abis?/Nicicând alunecare-n 

vid?/Şi niciodată bun oprit?/Altar cu jertfe pentru zei?/Şi totuşi /Totuşi dorul ce-i? 

(Dumitru Matcovschi, Tiranis) 

În versurile: Unde mi-i flăcăul, / cine mi l-a frânt? / Ochii lui cât hăul s-au făcut 

pământ (Andrei Ciurunga, Cântec pentru moarte), alături de ecoul de bocet care e sugerat 

prin aliteraţia din cuvintele rimate frânt şi pământ, amintind de unduirile de bocet ale 

„măicuţei bătrâne‖ din balada Mioriţa prin monorima gerunziilor lăcrimând, alergând, 

întrebând, zicând, interogaţia retorică exprimă jalea şi zbuciumul fetei pornite în căutarea 

flăcăului drag [2]. 

În Scrisoarea III de Mihai Eminescu interogaţiile retorice – Cum? Când lumea mi-

e deschisă, a privi gândeşti că pot / Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?, Şi 

de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag? / Şi purtat de biruinţă, să mă-mpiedic de-un 

moşneag? au rolul de a exprima mirarea lui Baiazid când vede că domnul unei ţărişoare 

îndrăzneşte să-l înfrunte [4]. 

În concluzie menţionăm că interogaţia retorică este utilizată în poezii cu rolul de a 

exterioriza un registru foarte amplu de idei, de a reda un amalgam de sentimente, trăiri, 

atitudini. „Interogaţia este folosită ca o modalitate retorică de propulsare a unui enunţ ce 

transmite informaţii în maniera expresivă, poate produce efecte stilistice şi estetice 

irepetabile‖ [1] care dau nuanţă textului poetic prin acele note meditative. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Scrisoarea_III
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domn
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Rezumat. Lucrarea analizează avantajele utilizării limbajului de stiluri LESS în programarea web, care 

este un domeniu destul de solicitat pentru programatori. De asemenea, se aduc indicații practice ce țin de 

cerințele tehnice de instalare și utilizare a acestui limbaj.  
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Abstract. The paper analyzes the advantages of using the LESS style language in web programming, 

which is a fairly demanding domain for programmers. Practical instructions are also provided regarding 

the technical requirements for installing and using this language. 

Keywords: web programming, browser, code, language, command. 

Cel mai popular limbaj folosit pentru crearea paginilor web este limbajul de 

marcare HTML (HiperText Markup Language) cu ajutorul căruia se elaborează 

conținutul unei pagini web. Elementele de conținut se vor aranja în pagina web cu 

ajutorul limbajului de stilizare CSS-ul (Cascading Style Sheets), care contribuie la 

definirea aspectului vizual modern și plăcut al site-urilor web. Versiunile moderne ale 

CSS-ul permit crearea elementelor animate din pagină, a transformărilor 2D și 3D, a 

diverselor efecte etc. 

Un preprocesator CSS este un program care permite generarea CSS-ului din 

propria sintaxă unică a preprocesorului [1]. Acesta reprezintă un instrument destinat 

dezvoltatorilor/ programatorilor web cu ajutorul căruia se creează stilizări CSS într-un 

mod dinamic, utilizând aspecte tipice limbajelor de programare. Preprocesatorul CSS 

extinde caracteristicile CSS-ului, axându-se pe un cod simplu, valabil doar în cadrul 

procesului de dezvoltare web. Stilizările care extind limbajul CSS pot fi folosite în 

browser doar după compilare în codul CSS (preprocesate). Fișierele obținute după 

preprocesare nu au extensia .css, prin urmare nu pot fi folosite direct de către browser. 

Ceea ce-i important de menționat, este că codul care nu a fost preprocesat și care extinde 

limbajul CSS nu este suportat de către browser [2]. Preprocesarea codului se face cu 

ajutorul programelor speciale, care există atât în versiuni gratuite, cât și contra plată, iar 

compilarea în cadrul acestora are loc din linia de comandă, sau prin intermediul 

programelor cu interfață grafică. Prin urmare, un preprocesator CSS extinde modul în 

care sunt create stilizările CSS, la nivelul dezvoltatorului, dar nu extinde caracteristicile 
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proprii ale CSS-ului, ci lărgește flexibilitatea prin care codul CSS este aplicat. Acest fapt 

facilitează programarea în CSS și îmbunătățește scalabilitate (se comportă similar, fără 

defecțiuni, atunci când volumul de date pe care le prelucrează devine mai mare, sau dacă 

este capabil să ofere rezultate îmbunătățite în condițiile în care îi sunt adăugate resurse 

hardware adiționale [3]) a codului. 

Elementele principale ale preprocesatorul CSS permit: 

 definirea variabilelor care pot fi folosite ulterior oriunde în codul CSS de 

preprocesat – eliminând astfel necesitatea de a reintroduce de mai multe ori același 

set de valori pentru variate proprietăți CSS și, mai ales, de a actualiza aceste valori 

în multiple zone din cod; 

 încapsularea codului CSS pentru selectori ierarhici, fapt ce permite crearea facilă 

de stiluri cu comportamente diferite în variate contexte, într-o zonă compactă, 

ramificată în funcție de context și ușor de determinat; 

 divizarea codul în multiple fișiere, astfel facilitând structurarea logică a codului 

CSS și mai ales, separarea codului dinamic, unde se declară variabile și funcții, de 

codul static, codul CSS standard. Toate aceste fișiere vor fi îmbinate într-un singur 

fișier CSS odată cu realizarea preprocesării; 

 elaborarea funcțiilor asemănătoare celor din limbajele de programare PHP, 

JavaScript, Java, C/C++ ș.a., numite aici mixin-uri, care să generează automat cod 

CSS în funcție de parametrii reali; 

 folosirea prin importare a tuturor proprietăților unei selector CSS, ceea ce ellimină 

necesitatea redefinirii codului; 

 executarea operațiilor matematice (+, -, *, /, %), atât aplicabile numerelor, 

conform unităților de măsură care au fost folosite, cât și aplicabile culorilor [2]. 

Valorificarea acestor avantaje se face diferit de la un preprocesator CSS la altul, 

păstrându-se aceleași concepte de bază. 

Cele mai populare preprocesatoare disponibile sunt: SASS (Syntactically 

Awesome Style Sheets), LESS (Leaner Style Sheets), Stylus, PostCSS, SwitchCSS etc. 

Între primele două dintre acestea, SASS și LESS, există diferențe minore, ambele fiind 

preprocesatoare CSS performante.  

SASS este complet compatibil cu toate versiunile CSS-ului, dezvoltat și susținut 

de un consorțiu de câteva companii de tehnologii și sute de programatori. Așa cum 

declară autorii, SASS este cea mai matură, stabilă și puternică extensie profesională CSS 

din lume [4].  

LESS este dezvoltat în JavaScript și compatibil cu toate versiunile precedente lui 

de CSS. Acesta arată ca CSS și face doar câteva adăugiri convenabile, ceea ce conduce la 

învățarea lui foarte ușoară [5].  

http://sass-lang.com/
http://lesscss.org/
http://stylus-lang.com/
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Ambele preprocesatoare CSS au fost portate și pe alte limbaje de programare, așa 

ca Java, C/C++, PHP, JavaScript (pentru SASS) ș.a., ceea ce permite folosirea acestora 

de pe orice mediu de lucru. Numărul mare de programe ce permit compilarea codului în 

CSS elimină necesitatea  instalării lui Ruby, în cazul SASS-ului, sau utilizării bibiotecii 

Javascript LESS, în cazul LESS-ului, simplificând astfel utilizarea preprocesorului.  

În concluzie, folosirea unui preprocesator CSS ar trebui să fie o necesitate ori de 

câte ori ai de a face cu CSS, indiferent de tipul website-urilor elaborate.  

Ce reprezintă LESS? 

LESS este un preprocesor CSS care permite scrierea codului CSS clar utilizând 

construcții în loc de reguli statice. El a fost conceput pentru a simplifica și extinde CSS. 

 Acest limbaj dinamic a fost elaborat de către Alexis Sellier și a fost construit sub 

influența limbajului SASS, în care la fel este folosită sintaxa CSS. 

 LESS – este un produs cu cod deschis. Prima versiune a fost dezvoltată pe Ruby. 

 LESS – oferă următoarele extensii CSS: variabile, mixin-uri (similare cu 

„funcțiile‖ și pot fi folosite pentru a seta diferite atribute ce necesită mai multe prefixe 

pentru diverse browsere, iar pentru a le refolosi se pot da parametri), operatori, funcții și 

ierarhie de blocuri.  

Prioritățile preprocesorului LESS sunt: 

• Cross browser pentru CSS;  

• Comprimarea fișierului CSS la ieșire;  

• Includere mai multor fișiere LESS într-un singur fișier CSS;  

• LiveReload pentru Browser;  

• Comprimarea pozelor.  

LESS – permite utilizarea variabililor. Numele variabilei se transmite cu ajutorul 

simbolului @. 

 

Figura 1. Variabile LESS 

Utilizarea frecventă a codului dat se folosește atunci când dorim să schimbăm în întregul 

document culoarea existentă:  

@color: #4D926F; 

Pentru a ne adresa unui anumit teg cu un indice mai înalt folosim regula de ierarhie. 

LESS, care ne va ajuta să prescurtăm procesul dat. 
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Figura 2. Regula de ierarhie. LESS 

LESS poate fi utilizat pe site în diferite moduri. Una din metode este conectarea 

unui document JavaScript less.js pentru decodificarea fișierului .less cu ajutorul 

browserului. Procesul de instalare a preprocesatorului LESS este ilustrat cu ajutorul liniei 

de comandă în figura 3. 

 

Figura 3. Comanda de instalare a preprocesatorului LESS 

La fel se poate de compilat cu ajutorul serverului, utilizând Node.js.  

Pentru aducerea în funcțiune, LESS necesită instalarea unor programe speciale. Cea mai 

rezonabilă metodă este folosirea Node.js. Procesul de instalare și funcționare a acestuia 

conține următoarele etape: 

• Instalarea programei node.js în calculator;  

• Deschiderea terminalului;  

• Instalarea unui redactor de cod (de ex: sublime text 3). 

Instalare GULP și LESS 

După instalarea Node.js este nevoie de instalat compilatorul GULP. Cu ajutorul acestui 

instrument limbajul LESS capătă cele mai mari oportunități față de CSS.  

 GULP și LESS vor fi instalate global în calculator. Comenzile pentru instalare 

sunt următoarele. 

• npm install --global gulp (Instalare GULP global); 

• npm install --global less (Instalare LESS global). 

Executarea comenzii npm install --global gulp se face conform figurii 4. 

 

Figura 4. Instalarea GULP global 
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Deși în figura 4 apare o eroare de învechire a comenzii, totuși aplicația se instalează în 

continuare, cu excepția unor fișiere. Acest fapt nu diminuează funcționalitatea 

compilatorului GULP. 

Instalare GULP si LESS în directoriu 

Următorul pas va fi instalarea LESS si GULP în directoriul în care se află proiectul de 

pagină web elaborat. Se crează directoriul unde vor fi plasate toate fișierele, se deschide 

terminalul și se trece în directoriu cu ajutorul comenzii ‚cd‘. Apoi se execută următoarele 

comenzi:  

• npm init – va instala un fisier .json care va contine numele proiectului  

• npm install gulp --save-dev – instalare GULP in directoriu  

Mai este nevoie de câteva subprograme mici, care ajută la compilarea fișierelor LESS în 

CSS. Pentru aceasta în terminal se introduc următoarele comenzile: 

npm i --save-dev gulp-less gulp-concat gulp-autoprefixer gulp-sourcemaps gulp-

clean-css browser-sync gulp-imagemin 

 

Figura 5. Finalizarea procesului de instalare 

Compilarea primul fișier LESS cu ajutorul compilatorului Gulp se face conform 

instrucțiunilor din figura 6. 

 

Figura 6. Compilarea primul fișier LESS 
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Fișierul final CSS se obține urmând comenzile din figura 7. 

 

Figura 7. Obținerea fișierului final CSS 

În figura 8 este ilustrată o pagină web, care a fost elaborată utilizând preprocesatorul de 

stiluri LESS. 

 

Figura 8. Pagină web elaborată cu ajutorul preprocesatorului LESS 
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EVALUAREA ȘI APRECIEREA CAPACITĂȚII ANTIOXIDANTE A 

SUBSTANȚELOR BIOACTIVE DIN CĂTINA-ALBĂ 

(HIPPOPHAE RHAMNOIDES) 

Natalia CEBAN, masterand 
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Rezumat. Din marea varietate a substanțelor bioactive un rol deosebit le revin flavanoidelor. În lucrare 

este propus un punct de vedere referitor la cercetarea capacității antioxidante a flavanoidelor din fructele 

de Cătină-Albă. Rezultatele obținute indică importanța deosebită a consumului fructelor de Cătină-Albă 

atât în stare proaspătă, congelată și uscată, pentru menținerea și creșterea imunității organismului uman. 

Abstract. Of the great variety of bioactive substances, flavanoids have a special role to play. In the paper 

is proposed a point of view regarding the research of the antioxidant capacity of flavanoids from sea buc-
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kthorn fruits.The results show the great importance of the consumption of sea buckthorn, both fresh, fro-

zen and dry, to maintain and increase the immunity of the human body. 

Cuvinte-cheie: substanțe bioactive, flavanoide, capacitate antioxidantă, acid ascorbic, antioxidant, 

vitamine, indicele total de polifenoli. 

Keywords: biologically active compounds, flavanoids, antioxidant capacity, ascorbic acid, antioxidant, 

vitamins, total polyphenol index. 

1. Introducere 

 Progresul tehnico-științific a condus la expunerea societății umane la anumite 

perturbări economice, sociale și ecologice. Înrăutățirea situației ecologice acționează 

negativ asupra celulelor vii, care se distrug în urma proceselor de oxidare, cauzate de 

forme active ale oxigenului numite și radicali liberi( HO, HO2, O2) [1]. 

  Efectul terapeutic al multor specii de plante medicinale, utilizate în prezent în 

practica medicală se datorează prezenței substanțelor biologic active,care în cantități 

neânsemnate manifestă activitate fiziologică esențială în celula vie, măresc capacitatea de 

rezistență a organismului [2]. Din marea varietate a substanțelor biologic active cu capa-

cități antioxidante un rol deosebit le revin flavanoidelor. 

 Scopul lucrării constă în evaluarea conținutului de flavanoide și aprecierea capaci-

tății antioxidante ale lor în fructele de Cătină-Albă [3]. 

2. Metode și materiale aplicate 

 În calitate de obiect de studiu am ales fructele proaspete, uscate și congelate de 

Cătină-Albă, selectate din flora spontană a Republicii Moldova. Cătina-Albă ( Hippophae 

Rhamnoides), conține mai mult de 200 substanțe bioactive printre care pot fi menționate: 

vitaminele, (C ,E ,D ,K ,H ,A ,PP ,B1 ,B2 ), pigmenți vegetali,uleiuri eterice, fitohormoni, 

acizi organici, zăharuri, proteine, betacaroten, taninuri, microelemente (Ca, P, Mg, K, 

Fe, Na), compuși polifenolici etc. [4]. 

 Flavanoidele reprezintă o clasă de compuși polifenolici, metabolizați secundari ai 

plantelor, cunoscuți ca substanțe biologic active, cu proprietăți antioxidante foarte 

puternic pronunțate. 

 Flavanoidele prezente în fructele de cătină după gradul de oxidare se clasifică în 

următoarele clase: 

 -Flavone (lutcolina, tangeritina, apigenina); 

 -Flavanoli (catchina); 

 -Isoflavone (daidzeina, formononetina); 

 -Flavanoli (quercetina, rutina, kempferol); 

Pentru cercetare inițial a fost necesar de a efectua extracția hidroalcoolică a substanțelor 

bioactive din probele supuse cercetării. 

 Evaluarea conținutului de flavanoide ca substanțe biologic active a fost efectuată 

cu ajutorul spectrofotometrului T 60 UV-Visible spectrophotometer la lungimea de undă 

408 nm. 
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 Reacție specifică tuturor flavanoidelor nu există. Pentru cercetarea organoleptică a 

flavanoidelor au fost folosite mai multe metode: proba cianidică, proba Briant, reacția cu 

săruri ale Fe(III), reacția cu soluția alcoolică de AlCl3, reacția cu reactivul Vilison etc. 

 Capacitatea antioxidantă a flavanoidelor prezente în fructele de cătină se cerce-

tează cu ajutorul spectrofotometrului. Principiul metodei de determinare a capacită-ții 

antioxidante se axează pe acțiunea reducătorilor asupra sistemului indicator Fe(III)-o-

fenantrolină în care Fe(III), se reduce până la Fe(II), care formează cu o-fenantrolina un 

compus complexstabil. În calitate de substanță –standard se folosește acidul ascorbic. 

Asupra capacității antioxidante influențează și alte substanțe biologic active, deacea s-a 

recurs la determinarea conținutului vitaminei C și a indicelui total de polifenoli din fruc-

tele de cătină. 

 Pentru determinarea conținutului total de polifenoli în extractele naturale din 

fructele de cătină, s-a luat ca bază metoda spectrofotometrică cu ajutorul reactivului Folin 

-Ciocâlteu. Absorbanța a fost măsurată la lungimea de undă de 750 nm.În conformitate 

cu curba de calibrare după acidul galic s-a determinat conținutul total al polifenolilor în 

probele cercetate. 

3. Rezultate obținute și discuții 

 Cercetarea organoleptică a prezenței flavanoidelor a fost confirmată de majoritatea 

probelor cercetate. Culoarea galben-cărămizie în reacția cu HCl concentrat în prezența 

Mg dovedește prezența flavanolilor, și anume, prezența în cantitate semnificativă ce 

înseamnă orientare corectă spre determinarea conținutului de flavanoide după rutină. 

Conținutul flavanoidelor din fructele de cătină sunt prezente în tabelul 1. 

Tabelul 1. Conținutul de flavanoide în fructele de Cătină-Albă  

 

 Se menționează faptul ca conținutul flavanoidelor din fructele proaspete, cele 

uscate și congelate nu variază prea mult. Aceasta ne promite că, fructele pot fi consumate 

în orice stare, prin înghețare flavanoidele s-au păstrat 6 luni, iar la uscare în fructe crește 

foarte mult conținutul apigeninei care menține flavanoidele la același nivel, cu cele proas-

pete[5]. Acest lucru confirmă analiza spectrelor a extractelor în alcool obținute din 

Cătina-Albă, deoarece schimbări mari nu intervin, voi prezenta numai spectrul extractului 

alcoolic din fructele de Cătină-Albă proaspătă. 

Produsul cercetat  

(cătină) 
Densitatea optică 

Umiditatea,% 
Conținutul de 

flavanoide ,mg Valori 

reale 

CMA 

Cătină uscată  3,550 11,3  10-

12 

21,87 

Cătină proaspătă  3,137 14,0 20,173 

Cătină congelată  3,559 18,0 18,38 
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Figura 1.Spectrul UV-Vis al extractuluial în alcool din fructele de Cătina-Albă praspete 

 

 În spectrul obținut observăm un pic care corespunde flavanoidelor.Flavanoidele se 

disting în regiunea UV la lungimea de undă între 266,2 și 266,6 ceea ce corespunde 

pentru compuși polifenolici. 

 Capacitatea antioxidantă în fructele de Cătină sunt exprimate de mai multe clase 

de substanțe apreciate ca substanțe biologic active deaceea va fi apreciată ca capacitate 

antioxidantă totală (constituită din capacitățile antioxidante a tuturor substanțelor 

bioactive). 

 Capacitatea antioxidantă totală obținută în coraport cu conținutul flavanoide-

lor,conținutul vitaminei C,și a indicelui total de polifenoli este prezentat în tabelul 2. 

 

Tabelul 2. Capacitatea antioxidantă a substanțelor biologic active din Cătina-Albă 

Produsul 

cercetat 

Conținutul 

flavanoidelor,mg 
IPT,mg/ml 

Vitamina  

C,mg 
Umeditatea,% mAA,g CA,mgAA/g 

Fructele 

de cătină 

proaspătă 

  

 20,173 

 

48,0 

 

480 

 

11,3 

 

30 

 

100 

Fructele 

de cătină 

congelată 

 

 21,87 

 

36,0 

 

390 

 

18,0 

 

28 

 

93,33 

Fructele 

de cătină 

uscată 

 

 18,38 

 

30,0 

 

430 

 

14,0 

 

26 

 

86,66 

 

 Corelația între conținutul substanțelor biologic active din fructele de Cătină-Albă 

și capacitatea lor antioxidantă este redată în figura 2. 
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Figura 2. Corelația dintre substanțele biologic active din fructele de Cătină-Albă și 

capacitatea antioxidantă. 

 Asupra capacității antioxidante totale au influențat toate substanțele biologic active 

din Cătina-Albă,atât vitaminele minerale,cât și flavanoide. 

4. Concluzii 

 Cercetarea substanțelor biologic active din Cătina-Albă confirmă, că ea este un 

produs minune cu conținut înalt de vitamine, minerale, flavanoide și alți compuși fenolici 

care favorizează o capacitate antioxidantă deosebită.Sistemul Fe(III)/Fe(II)-o-fenantro-

lină, pentru identificarea și determinarea capacității antioxidante a substanțelor biologic 

active din Cătină-Albă este unul potrivit și ar putea fi folosit în determinarea calității 

multor produse alimentare de origine vegetală. 

 Cătină-Albă este un produs minune, substanțele biologic active din fructele uscate 

și cele congelate se păstrează o perioadă îndelungată de timp. 

 Plantarea și creșterea cătinei pe teritoriul Republicii Moldova nu necesită mari 

investiții, clima este preelnică favorizând astfel dezvoltarea sa pe teritoriul nostru. 
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LE RÔLE DE L’ABRÉVIATION DANS LE DEVÉLOPPEMEMT  

DU VOCABULAIRE FRANÇAIS 

Natalia CEBANU, student gr.302a, UST 

Vera ZDRAGUS, lector superior,UST 

Rezumat. În acest articol se analizează conceptul de ―abreviere‖ca mijloc de formare şi dezvoltare a 

vocabularului limbii franceze. Se face o retrospectivă în istorie pentru a afla de unde provin abrevierile şi 

de către cine au fost folosite pentru prima dată. Deasemenea prin intermediul acestui articol distingem în 

ce domenii se folosesc abrevierile şi rolul lor în dezvoltarea vocabularului limbii franceze. 

Cuvinte cheie: abréviation; raccourcissement; abréger; l‘utilisation; l‘emploi; l‘apocope; vocabulaire; 

suppression; abréviations militaires. 

Chaque langue évolue au cours de temps. Elle s'enrichit constamment des 

nouveaux mots, des nouvelles expressions et formes. La langue française n'est pas une 

exception. Il existe un certain nombre de procédés de formation, c'est-à- dire de néologie, 

qui contribuent à l'enrichissement du lexique français. Les types de création lexicale sont 

suivants: la dérivation, la composition, les sigles et les abréviations, les emprunts. Le 

procédé de formation de sigles et d'abréviations est un type de création lexicale qui porte 

sur le fait d'abréger les mots ou les expressions. 

L'abréviation représente un des procédés qui contribue à la création lexicale. Les 

locuteurs ont parfois tendance à raccourcir ou à abréger les mots qu'ils estiment trop 

longs. Le but de cette activité est d'économiser leur dépense articulatoire et mémorielle 

et, en même temps, de maintenir la compréhensibilité du signe. 

Une abréviation (du latin brevis, en français: « court » est le raccourcissement 

d'un mot ou d'un groupe de mots, représentés alors par un caractère ou un groupe de 

caractères issus de ce mot. Selon A. Dauzat un mot abrégé signifie: «Abréviation c’est 

raccourcissement des mots et, éventuellement, suppression de voyelles. [2. p.38] 

L'abréviation consiste donc toujours en une suppression, plus ou moins 

importante. Par exemple: «C’est-à-dire» peut s'abréger en «c.-à-d.», qqch («quelque 

chose »), qqn («quelqu'un») [3, p.75]. 

On peut dire que les abréviations ont une influence importante dans le vocabulaire 

français depuis longtemps. Dès l‘invention de l‘écriture a germé l‘idée d‘utiliser des 

raccourcis visuels pour accélérer le processus de rédaction et de lecture des signes 

représentés sur des supports divers. Sans parler des idéogrammes représentant chaque 

objet par une image spécifique, rappelons que les abréviations par initiales étaient déjà 

couramment utilisées par les Romains : ainsi, la locution «Senatus Populus Que Romanus 

(le Sénat et le peuple romain)» était abrégée grâce à l‘emploi des quatre lettres: 
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Le principe d'abréviation est d'exprimer une unité linguistique par un signifiant 

qui, tronqué d'un ou de plusieurs éléments, conserve le signifié de l'unité de départ. On 

distingue plusieurs formes différentes d'abréviation: 

a) La première forme touche des objets, des êtres ou des processus désignés par une 

fusion de deux ou plusieurs unités lexicales. Car ils sont trop encombrant, ils sont 

habituellement réduits à un terme plus caractéristique. Les exemples de ce genre 

d'abréger sont nombreux. On peut en citer : 

 quotidien au lieu de journal quotidien,  

 hebdomadaire au lieu de périodique hebdomadaire, 

 pull au lieu de pull-over [5, p.80]. 

Ces abréviations concernent souvent des mots composés savantes, par exemple : 

 cinéma ou ciné pour cinématographe, 

 photo pour photographie,  

 stylo pour stylographe, 

 micro pour microphone [ibidem]. 

b) La deuxième forme concerne les unités lexicales graphiquement ininterrompues 

qui sont jugées trop longues (souvent à partir de trois syllabes.) Quelques exemples de 

cette abréviation sont suivants:  

 métro pour métropolitain, 

 fac pour faculté, 

 prof pour professeur,  

 imper pour imperméable [ibidem]. 

c) La dernière forme porte sur la langue écrite. Il est typique pour elle qu'elle utilise 

des abréviations qui réduisent un mot à une ou plusieurs lettre(s) :  

 M pour Monsieur, 

 Mme pour Madame, 

 Dr pour Docteur,  

 F pour franc(s),  

 P. pour pages, 

 Mgr pour Monseigneur [ibidem]. 

L'abréviation qui efface les dernières syllabes du mot s'appelle l'apocope. Autrement 

dit, il s'agit d'une troncation à droite ce qui est plus fréquent. Ce genre d'abréviation est à 

l'origine de nombreuses dénominations courantes. On en peut citer par exemple: 
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«fac (ulté), prof (fesseur), amphi (théâtre)». 

La troncation à gauche s'appelle l'aphérèse. Elle consiste en la réduction de la partie 

initiale du mot ce qui est plus rare. Elle concerne des unités en nombre réduit, par 

exemple: 

«(auto)bus, (ca) pitaine, (prin) cipal» [5, p 90]. 

La règle pour abréger est que deux ou trois syllabes sont conservées, parfois une seule : « 

stylo (-bille), ciné (ma). » Néanmoins, on ne respecte pas toujours cette règle. Les mots 

comme « manif (estation), fac (ulté), prof (fesseur) » sont terminés par la consonne 

initiale de la deuxième ou de la troisième syllabe du mot entier. Le résultat de 

l'abréviation est souvent une réduction d'un mot préfixé à son préfixe qui prend les sens 

de l'ensemble. Les composés savants représentent généralement le premier élément qui 

est conservé, par exemple : 

«télé (vision), homo (sexuel)» [ibidem]. 

Un phénomène, le pseudo-suffixe « o » s'est développé au sujet de l'abréviation. 

On a généralisé le timbre de la voyelle qui apparaît dans:  

 promo, interro, compo, expo, vélo, labo, mélo, etc. 

Les autres exemples de ces formations sont :  

 mécano (mécanicien) 

 apéro (apéritif), 

 prolo (prolétaire) 

 hosto (hôpital). [ibidem] 

Car ces abréviations sont homophones avec les mots populaires terminés par le suffixe 

nominal « -ot, » elles possèdent une coloration plus ou moins familière. Il existe aussi 

d'autres pseudo-suffixes, par exemple: 

 cinoche (cinéma) 

  juteux (adjudant)[ibidem]. 

Même les abréviations peuvent fonctionner comme la base pour la formation de 

nouveaux mots. Par exemple l'abréviation «bus». Elle est l'élément final dans: autobus, 

trolleybus, abribus, bibliobus. Une autre, «auto» sert d'élément initial à de nombreux 

mots nouveaux: auto-école, autoradio, autoroute, auto-stop. 

Les abréviations sont utilisées par des registres de langue différents. Elles font 

partie du langage familier des écoliers et des étudiants. Le jargon de chaque groupe 

socioprofessionnel dispose également de ses mots tronqués. Du point de vue historique, 

c'est-à-dire diachronique, les formes abrégées ont toujours joué un rôle considérable dans 

l'édification du lexique français [[ibidem]]. 

Certaines abréviations (de différents types) sont limitées dans leur utilisation à la langue 

écrite – les abréviations graphiques (par écrit), par exemple: 
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 Rd, St, Oct. Certaines d'elles ont pénétré dans la parole orale - MP, SOS, PhD, 

MA [6, p.39-41]. 

L‘utilisation des abréviations a survécu à la chute de l‘Empire romain mais elle ne 

s‘est véritablement développée qu‘au XXe siècle. Les abréviations tiennent une place de 

choix dans le paysage terminologique militaire international en général, et au sein de 

l‘Alliance atlantique en particulier. Par exemple:  

 abréviations militaires: AA pour Anti-Aérien; AA pour Armée de l'Air. 

Les abréviations développent le vocabulaire français car elles sont utilisées dans tous les 

domaines de la langue: 

 en littérature : litt. pour littéraire ; métaph. pour métaphore ; bibliogr. ou biblio 

pour bibliographie; ch. ou chap. pour chapitre. 

 en économie: Socté pour société; BDF pour banque de France; FBCF pour 

formation brute du capital fixe. 

 en politique: pol ou pô pour Politique. 

 en médecine: ACM pour artère cérébrale moyenne; IVG pour insuffisance 

ventriculaire gauche. 

 en transport ferroviaire: TGV pour train à grand vitesse; ou le RER ; SNCF, 

RATP. 

En utilisant les abréviations, nous avons la possibilité d'apprendre plus rapidement et 

plus efficacement plusieurs mots, un discours et bien sur la langue. Les abréviations sont 

souvent utilisées par le langage familier. Le jargon de chaque groupe socioprofessionnel 

semble également posséder ses mots tronqués.
 
Exemple:

 

a. « Je suis dég » pour dire: « Je suis dégoûté».  

Lorsqu‘on dit « je me suis réveillé à dix heures du mat’ », dix heures du mat‘, ça signifie 

que l‘on s‘est réveillé à dix heures du matin. 

b. On dit : On va aller au code ça signifie qu‘on va assister à des séances du code de 

la route et en général, on s‘y rend dans les auto-écoles. 

c. Un autre mot comme la cafet, pour cafétéria, donc c‘est un endroit où on se rend 

en général pour se restaurer. 

d. On a aussi «à toute» pour«à tout à l’heure»: on emploie ce terme pour dire que 

l‘on va se revoir plus tard dans la journée. 

e. Une autre expression aussi qu‘on emploie souvent pour les transports en commun:  

« prendre le tram », pour «prendre le tramway». C‘est une abréviation courante 

dans d‘autres pays qui est aussi utilisée en France.  

Pour finir on peut dire que dans nos jours les abréviations jouent un rôle aussi 

important dans le développement de la langue française. Les abréviations peuvent server 

a leur tour la base pour la formation de nouveaux mots. Les abréviations enrichissent le 

vocabulaire français car elles sont utilisées dans tous les domaines de la langue. Utilisées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l'air_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l'air_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_l'air_(France)
https://meltingmots.com/abreviations/litteraire/1010
https://meltingmots.com/significations/SOCTE/5197
https://meltingmots.com/abreviations/societe/181
https://meltingmots.com/significations/BDF/5132
https://meltingmots.com/abreviations/banque-de-france/4651
https://meltingmots.com/abreviations/banque-de-france/4651
https://meltingmots.com/abreviations/banque-de-france/4651
https://meltingmots.com/significations/FBCF/4977
https://meltingmots.com/abreviations/formation-brute-du-capital-fixe/4513
https://meltingmots.com/abreviations/formation-brute-du-capital-fixe/4513
https://meltingmots.com/significations/PO/4627
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_c%C3%A9r%C3%A9brale_moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_c%C3%A9r%C3%A9brale_moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_c%C3%A9r%C3%A9brale_moyenne
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à bon escient, les abréviations permettent aux initiés de gagner un temps précieux lors de 

la rédaction et de la lecture des textes ainsi que dans les conversations ou les échanges de 

messages de toute nature. 
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EVOLUŢIA NUMERALELOR ÎN LIMBILE ROMANICE 
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Rezumat. Numeralul este partea de vorbire flexibilă care are înţeles lexical deplin şi exprimă un număr 

sau ordinea numerică a obiectelor. Limbile romanice au pierdut unele forme ale numeralelor latineşti. 

Transformările din structura morfologică a latinei se datorează, pe de o parte, analogiei morfologice, iar 

pe de altă parte, unor modificări pur fonetice, datorită schimbării caracterului accentului. 

Cuvinte cheie: numeral, categorie gramaticală, modificări fonetice, limbi romanice. 

Abstract. The numeral is the flexible speech part that has full lexical meaning and expresses a numeric or 

numerical order of objects. Romance languages have lost some forms of the Latin numerals. The 

transformations in the morphological structure of Latin are due, on the one hand, to the morphological 

analogy and, on the other hand, to purely phonetic changes, due to the change in the character of the 

accent. 

Keywords: numeric, grammatical, phonetic, romanic. 

Numeralul este partea de vorbire flexibilă care are înţeles lexical deplin şi 

exprimă un număr sau ordinea numerică a obiectelor. 

Numeralul se distinge de celelalte părţi de vorbire prin faptul ca nu poate intra în 

raport de combinare cu morfemele de număr ale cuvintelor pe care le însoţesc. Astfel, 1 şi 

numeralele ordinale se unesc numai cu forma de singular a substantivelor, de la 2 în sus 

numeralele cardinale, ca şi cele distributive, cer numai morfeme la plural. Numeralul 

seamănă cu pronumele, prin faptul ca poate fi folosit singur, fără substantive (şi fără 

articol) în poziţii în care este substituibil printr-un nume (trei pleacă - ei pleaca - oamenii 
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pleaca), dar şi cu unele adjective nedefinite, întrucât se aşază înaintea numelor pe care le 

determină. Aceste asemănări au favorizat extinderea unor desinenţe din categoria 

numelor sau pronumelor la cea a numeralului [1, p.62]. 

Numeralele cardinale - exprimă un număr abstract sau concret. Dintre 

numeralele cardinal se declinau în latineşte numai unus, una, unum; duo, duae, duo; tres, 

tres, tria; mille (sub forma pluralului millia) şi formele de plural ale lui centum.  

Limbile romanice au pierdut unele forme ale acestor numerale latineşti. Singur 

unus păstrează până astăzi pretutindeni un feminin alături de masculine şi aceasta 

datorită influenţei exercitate de adjectivele cu trei terminaţii (ex: bonus, bona, bonum), în 

flexiunea cărora a fost înglobat unus, una, um, iar în română: unu, una. Primul numeral 

putea fi folosit şi la plural, când însoţea substantive, care aveau numai formă de plural: 

una castra (o tabără), în expresia uni ... alii (unii alţii) şi în alte câteva cazuri [1, p.62]. 

Doi şi-a modificat forma încă din latina târzie adaptându-se la flexiunea 

adjectivală: dui ( în locul clasicului duo) duae, dua. 

Pentru doi, considerat o colectivitate, unele limbi romanice posedă un numeral 

special compus din latină: ambo, ambae, ambo şi dui, duae, duo: română - amândoi, 

amândouă, italiană – ambidue. 

Trei - prezintă astăzi o singură formă pretutindeni (cu excepţia unor graiuri 

populare), română (trei), italiană (tre), franceză (trois) portugheză (tres).  

În loc de quattuor se folosea în limba vorbită quattro, în loc de quinque, se 

folosea cinque. Formele septem, novem, dece au pierdut în limba vorbită pe m final: 

septe, nove, dece. 

Numeralele 11 si 17 prezentau neregularităţi în modul de formare: de la 11 la 17 

erau compuse ale lui decim cu unităţile corespunzatoare: undecim, duodecim, etc. Acest 

sistem era înlocuit însă în cazul lui 19 şi 18 prin operaţia de scădere a unităţilor din zeci: 

undeviginti = 20-1=19 [2, p.156]. 

De la 20 la 90 italiana, spaniola şi portugheza au păstrat numeralele latineşti 

corepunzatoare (viginti, triginta, etc.) cu modificările fonetice proprii fiecărei limbi şi cu 

dispariţia în toate a lui g, pe când franceza şi provensala au dezvoltat alături de formele 

latineşti un sistem vigestimal (de numărătoare din 20 în 20 ), existent până astăzi în 

franceză: quatrevingt, qatre-vingt-dix [2, p.156]. 

Numeralele ordinale - exprimă ordinea prin numărare a obiectelor. În ce priveşte 

numeralele ordinale, deosebirile dintre limbile romanice sunt şi mai mari decât cele 

constatate la numeralele cardinale. Faptul nu trebuie sa ne mire. Celelalte numerale, în 

afară de cardinale, exprimă ideea de număr numai în subsidiar, şi aceasta le face sa fie 

mai puţin concrete decât cele cardinale, care servesc exlusiv la numaratoarea obiectelor 

de tot felul şi apar în vorbirea populară, necesare dacă nu de prisos. Aceasta mai ales în 

cazul numeralelor de la 11 în sus care prezintă şi dificultăţi de ordin formal greu de 
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învins, deoarece sunt alcatuite din numeralele cardinale corespunzatoare plus diverse 

adaose ceia ce dă naştere altor cuvinte neobişnuit de lungi. 

Numeralele adverbiale - indică de câte ori însuşirea sau caracteristica exprimată 

de adjectiv sau de adverb este superioară sau inferioară altei însuşiri sau caracteristici. 

Aceste numerale se numesc adverbiale, deoarece ca şi adverbele determină un 

verb, un adjectiv sau un alt adverb. 

Limbile romanice au creat noi numerale adverbiale dintr-un substantiv, care nu 

este acelaşi pretutindeni, precedat de numeralul cardinal (ex: română o data, de la doi 

încolo apare ori pluralul lui oara din latină hora, italiană una volta. 

Numeralele distributive - exprimă gruparea şi repartizarea numerică a obiectelor. 

Numeralele multiplicative - exprimă creşterea cantitativă proportională şi precisă 

a unui obiect sau a unei acţiuni. 

Din latină s-au transmis în limbile romanice, cu totul exceptional: singulus, în 

română singur, provansală singles, spaniolă sendos, toate cu valori diferite de ale 

cuvintelor latineşti corespunzătoare. 

Numeralele nedefinite. În unele limbi romanice urmaşii lui unus de la sensul 

unu, adică un oarecare individ dintre mai mulţi, au ajuns să însemne oricine, cineva. 

Faptul a avut şi urmări morfologice căci se poate vorbi şi despre mai mulţi indivizi 

oarecare, nu numai despre unul, ceea ce a dat naştere formei de plural (rom. unii, 

franceză un). 

În concluzie putem spune că numeralul este foarte important în vorbire, deoarece 

cu ajutorul lui spunem o anumita cantitate. Fără el vorbirea ar fi altfel. Numeralul este 

folosit şi în determinarea obiectelor pe baze numerice, de ex: nota patru, etajul şase etc. 

S-a pastrat în limbile romanice pentrucă are roluri semantice (adica de sens) pentru 

numerotare şi este un element constitutiv, indispensabil (de neînlocuit) al limbilor 

romanice.  

Transformările din structura morfologică a latinei se datorează, pe de o parte, 

analogiei morfologice, iar pe de altă parte, unor modificări pur fonetice, datorită 

schimbării caracterului accentului [1, p. 57]. 
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RELAŢIA DINTRE MOTTO ŞI OPERA LITERARĂ 
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Summary. The theme proves the connection of the motto to the literary opera. The motto of each opera 

briefly retails message. One example is the poem „Enghidu‖ by N. Stănescu „My friend Enghidu died...‖, 

from there we deduce the idea and theme of the poem „The death of his friend, which brings suffering‖. 

Poem „Călin (File din poveste)‖ by M. Eminescu through the short motto reveals the whole idea of the 

opera „first love, first feelings‖. By illustrating these works,and by other is demonstrated the tight 

relationship between „moto and literary opera‖.  

Mottoul – „Oglinda textului întreg” 

Mottoul a apărut în epoca modernă a literaturii, când subiectele sau individualizat, 

s-au liberalizat, faţă de clasicismul vechi. Însă a fost folosit din cele mai vechi timpuri. 

Vechii greci îl numeau epigraf (epigraphe), scriind iniţial pe pietrele funerare sau pe 

pereţii clădirilor. 

Mottoul este un text scurt, în versuri sau în proză, plasat la începutul operei 

literare, ştiinţifice sau la începutul unei subdiviziuni ale ei pentru a sugera ideea, a crea 

tonalitatea dominantă şi chiar pentru a oglindi conţinutul. 

În literatura româna sunt o mulţime de opere cu motto, atât în proză, cât şi în 

versuri. Un exemplu este romanul Baltagul scris de Mihail Sadoveanu şi publicat prima 

oară în volum în 1930. Baltagul are ca motto două versuri populare din balada Mioriţa. 

„Stăpâne,stăpâne/Mai cheamă ş-un câine‖, anunţă fabula romanului, care păstrează tema 

celor trei ciobani. Unul are oi mai multe, mândre şi cornute/şi câini mai bărbaţi. Din 

cauza invidiei şi a dorinţei de a pune mâna pe oi, Nichifor Lipan este omorât. Câinele 

Lupu, care era devotat stăpânului, încearcă să-l salveze, dar nu reuşeşte. Până la urmă, tot 

câinele este cel care descoperă într-o prăpastie osemintele stăpânului şi-l recunoaşte pe 

Calistrat Bogza, ucigaşul. 

Deci Sadoveanu a plasat acest motto sugestiv, care-l scoate în evidenţă, pe câinele 

devotat stăpânului său, care contribuie la descoperirea ucigaşului şi restabilirea dreptăţii. 

Un alt exemplu este nuvela istorică „Alexandru Lăpușneanul‖ de Costache 

Negruzzi, de factură clasică: sobră, echilibrată, într-o arhitectonică organizată în patru 

capitole, fiecare purtând un motto care exprimă ideea substanţei epice. Mottourile 

reproduc, într-o formă uşor modificată, cronica lui Grigore Ureche, anume capitolul „De 

la a doua domnie a lui Alexandru-Vodă-Lăpuşneanul, ajutat de turci să-şi întoarcă 

tronul‖. 

Mottoul primului capitol este „Dacă voi nu mă vreţi,eu vă vreu...‖ – cuvintele 

aparţin lui Lăpuşneanul, ca răspuns la îndemnul de a renunţa la tronul Moldovei, adresat 

lui de către vornicul Moţoc, paharnicul Veveriţă, Spancioc şi Stroici, veniţi să-l 

întâmpine. Aceste cuvinte se referă la conflictul, anunţat încă din expoziţiune, dintre 

Lăpuşneanu şi boierii susţinători ai lui Ştefan Tomşa. C. Negruzzi se slujeşte de textul lui 
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Gr. Ureche reproducând răspunsul lui Alexandru-Vodă solilor lui Tomşa: „De nu mă 

iubesc, cum eu iubesc pre dânşii, de nu mă vrea ţara, eu voiu pre dânsa; şi tot voi merge 

ori cu voie, ori fără voie‘‘. Opoziţia dintre cele două pronume „eu‖-„voi‖ anunţă 

conflictul nuvelei. Aceste cuvinte arată hotărârea lui Lapuşneanul de a ocupa tronul 

împotriva boierilor-constituie intriga. 

Capitolul doi începe cu mottoul „Ai să dai sama,doamnă!..., replica văduvei unui 

boier ucis de Lăpuşneanul, ameninţare adresată doamnei Ruxandra, soţia domnitorului, 

pentru crimele înfăptuite de el. Acesta reprezintă un tablou ce pare a fi mai mult 

rezultatul fanteziei scriitorului, creat cu scopul de a pătrunde în adâncimea personajului 

principal. 

Capitolul III reprezintă punctul culminant al acţiunii. Acesta începe cu mottoul 

„Capul lui Moţoc vrem...‖ - cuvintele mulţimii de ţărani nemulţumiţi (le lua birurile), 

veniţi la curte să se plângă de viaţa lor devenită insuportabilă. Mottoul anunţă cea mai 

dramatică parte a nuvelei epizod antologic din punctul de vedere al gradării, echilibrului 

situaţiilor şi ingeniozităţii lui Negruzzi să aşeze faţă în faţă domnul, boierii si poporul. 

Ultimul mottou: „De mă voi scula,pre mulţi am să popesc şi eu‖ – cuvintele rostite 

de domnitor când se afla pe patul de boală, cu haine de călugăr şi deposedat de domnie. 

Aceste cuvinte arată intenţia de a continua viaţa sa de ucigaş, deşi fusese călugărit. Deci 

prin aceasta se scoate în evidenţă cruzimea lui, care persistă şi nici boala nu o înlătură, iar 

el rămâne un domnitor nemilos care a adus o pată de sânge Moldovei. 

Operele scrise în versuri conţin mottouri sugestive, care redau mesajul în câteva 

rânduri. 

Poemul „Călin (File din poveste) de Eminescu este bazat pe tema folclorică a 

zburătorului, temă întâlnită şi la Alecsandri, Heliade Rădulescu. Ei îl descriau pe 

Zburător ca şi Cantemir: „Un Satan lucid, care cearcă femeile proaspăt luate‖. 

Spre deosebire de aceşti scriitori, Eminescu îl descrie voinic, frumos, capabil de 

sentimente puternice şi statornic. 

Poemul începe cu un gazel ce aminteşte atmosfera proprie sonetelor. Gazelul 

serveşte şi ca motto, fiindcă exprimă în câteva rânduri ideea poemului: „Toamna frunzele 

colindă/Sun-un greier sub o grindă,/Vântul jalnic bate-n geamuri/Cu o mâna 

tremurândă,/Iară tu la gura sobei/Stai ca somnul să te prindă./Ce tresai din vis 

deodată?/Tu auzi păşind în tindă-/E iubitul care vine/De mijloc să te cuprindă/Şi în faţa 

ta frumoasă/O să-ţi ţie o oglindă./Să te vezi pe tine însăţi/Visătoare,surâzândă.‖ 

La început este scos în evidenţă anotimpul în care se desfăşoară acţiunea „Toamna 

frunzele colindă‖, iar în continuare arată fata de împărat, care stă la gura sobei mai să 

adoarmă: „La gura sobei/Stai ca somnul să te prindă‖. Urmează zgomotul paşilor, care 

anunţă apariţia frumosului iubit Călin: „E iubitul care vine de mijloc să te cuprindă…/iar 

secvenţa „Să te vezi pe tine visătoare, surâzândă‖ anunţă sentimentele de dragoste. 
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Deci, în gazel clar, scurt şi explicit, eul liric descrie întregul poem. Apariţia 

tânărului Călin, care prin frumuseţe îi provoacă fetei sentimente de dragoste, iar ea 

devine „visătoare surâzândă‖. Putem afirma că e un poem despre primele sentimente de 

dragoste, frumoase şi neclare. 

„Elegia a zecea‖ este o plângere pe tema limitelor fizice şi cognitive ale fiinţei 

umane, care face parte din volumul „11 Elegii‖ al lui Nichita Stănescu, apărut în (1966). 

Prin mottoul sau subtitlul „Sunt‖ eul liric mărturiseşte starea în care se află, 

observăm la începutul poemului tonul confesiv: „Sunt bolnav‖. Boala sa este pricinuită 

de „o rană / călcată-n copite de cai fugind, de dispariţia organelor fără nume (neauzul, 

nevăzul, nemirosul, negustul, nepipăitul) . Apoi (o alta cauză) sunt simţurile, care 

acţionează separat şi oferă informaţii incomplete: 

„Vine mirosul, apoi gustul‖. Eul liric spune că: „Sunt bolnav‖, „mă doare‖, dar el 

aspiră metaforic la un trup perfect: „ochi-timpan, papilă-mirositoare‖ şi nu unul „cerbos, 

ramură fără frunze‖. 

Poetul se aseamănă cu Iov. În absolut el îşi cunoaşte boala de care nu e vinovat. 

Lăsat, ca şi poetul la voia divină, nu-i rămâne decât să-şi cunoască condiţia şi prin aceasta 

să fie.  

Şi eul liric se înţelege pe sine cum spune „Sunt‖ limitat prin organele de simţ 

imperfecte, adică o cunoştinţă limitată,iar prin cuvintele: îmbolnăvit, gem, răni, mă doare 

- scoate în evidenţă suferinţa lui, dar înţelege că trebuie doar să se conformeze , dar ceea 

ce-i atenuează durerea e conştiinţa infinită care nu seamănă cu niciun lucru, nu poate trăi, 

comunica alt lucru decât pe sine.  

Poemul „Enghidu‖ de N. Stănescu conţine un motto profund, care la fel oglindeşte 

textul: „A murit Enghidu, prietenul meu, care ucise lei cu mine‖. (Din poemul 

Ghilgameş). Enghidu, personaj mitic din Poemul lui Ghilgameş, personifică umanitatea 

în semnificaţiile ei cele mai profunde. El devine prieten cu Ghigameş cu care înfăptuieşte 

isprăvi însemnate. Poemul „Enghidu‖ este despre moarte. Pierzându-l pe Enghidu, 

Ghilgameş descoperă sentimentul morţii, necunoscut până atunci. Poetul, din perspectiva 

abstractă a durerii, dă o definire afectivă a timpului: „trecerea durerii în trecerile 

timpului‖. Într-un fel el nu se defineşte: „ceea ce nu e, fără de margini este/Pretutindenea 

călătoreşte, pete mari întâlnind/Cărora Timp le spun...‖ 

Moartea prietenului său Enghidu cu care făcuse multe isprăvi: „ucise lei‖ – îi 

provoacă durere lui Ghilgameş şi începe să gândească cum este moartea: „Fiecare lucru îl 

privesc cum aş privi moartea‖. Ghilgameş îşi doreşte cu ardoare ca prietenul său să nu fi 

murit, să-i fie prieten în continuare: 

„Ieşi din cort, prietene, să stăm faţă în faţă.../Să tăcem împreună,mereu 

întrebându-ne‖. În final este exprimată o neputinţă de a comunica, fiindcă Enghidu a 
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murit, s-a stins (idee subliniată şi în motto), iar Ghilgameş nu primeşte răspuns de la 

prietenul său: „Joc de-a rostogolul cu pietrele, de undeva stârnite spre undeva‖. 

În concluzie, acest poem şi epigraful comunică durerea generată scurgere 

ireversibilă a timpului, scurgere ce înseamnă moarte. 

Poet lunedist, Mircea Cărtărescu, aplică „spiritul parodic şi jucăuş sferei eroticului, 

într-un discurs ce desfăşoară o întreagă comedie a literaturii.‖ 

„O seară la operă‖ din volumul „Poeme de amor‖ (1983) începe cu un „Argument‖ 

explicând în ce mod a fost creat acest poem, iar acesta serveşte şi ca motto: „Este 

cunoscută speculaţia conform căreia o maimuţă dresată să bată la maşină şi având la 

dispoziţie infinitatea timpului va reuşi, la capătul a multe trilioane de ani,să reproducă 

un sonet de Shakespeare. Poemul de faţă se referă tocmai la momentul în care maimuţa 

noastră, concentrându-şi eforturile, reuşeşte, de bine, de rău, să înjghebe acest sonet.‖ 

Prin aceste cuvinte se exprimă o ipoteză ştiinţifică conform căreia un maimuţoi 

(observăm pe parcursul operei că e vorba de maimuţoi) care bate la maşină ar putea în 

câteva trilioane de ani „să înjghebe s-au să nimerească‖ un sonet shakespearian. În acest 

fel autorul propune ipoteza existenţei unui poet ce-şi cunoaşte profesia, care nu 

inventează cuvinte, ci le utilizează cu mai puţină inspiraţie, cum se afirmă în citatul: 

„reuşeşte de bine,de rău,înjghebă sonetul‖. Chiar dacă opera sa nu e prea inspirată, 

perfectă, totuşi exprimă o idee clară şi sugestivă. 

Maimuţoiul, după cum observăm în continuare este un „alter-ego‖ al poetului, care 

fiind mai îndrăzneţ „maimuţoiul fu mai rapid decât mine: sări şi îi sărută mânușița‖ şi 

reuşeşte să-i facă o declaraţie originală de dragoste femeii „gingaşe vergină, cu pasul uşor 

de gânduri duioase mintea-mi e plină‖. De aici se deduce firea dezgheţată a maimuțoiului 

şi celălalt ego al autorului îndrăzneţ, care-i deschide mai uşor calea spre dragoste. 

Deci chiar dacă autorul foloseşte cuvinte cu puţină inspiraţie, el reuşeşte cu eforturi 

să creeze o operă originală, iar aceasta doar datorită temei practice ce o abordează 

„dragostea‖ într-un stil nonconformist. 

În concluzie, mottourile evidenţiază miezul operei sau ideea fundamentală, acestea 

fac lucrările mai accesibile cititorului, şi-l ajută să pătrundă în esenţa operelor încă de la 

început. Datorită originalităţii şi profunzimii, motoul devine tot atât de celebru ca şi 

opera. Cât de incredibil este că doar în câteva rânduri se relevă întreaga lucrare, lucru pe 

care-l datorăm scriitorilor „nişte meşteri iscusiţi‖. 
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Rezumat. În lucrare se prezintă unele reflecții din istoricul cercetării Aflorimentului de argile etuliene, 

specificând valoarea și semnificația științifico-practică, cultural-instructivă și educativă a acestuia. 

Importanța acestui monument al naturii (geologic și paleontologic) prezintă interes pentru geologi, 

paleontologi, pentru corelări biostratigrafice și reconstituiri paleogeografice ale condițiilor de mediu 

caracteristice regiunii circa 4-5 milioane de ani în urmă. 

Introducere  

În partea de sud a Republicii Moldova este situat monumentul geologic și 

paleontologic -Aflorimentul de argile etuliene care prezintă un deosebit interes științific, 

practic, instructiv, educațional, ecoturistic și peisagistic (Fig. 1). 

 

Fig.1. Amplasarea Aflorimentului de argile etuliene 

 Acest monument al naturii a fost cercetat de către geologi, paleontologi și 

paleozoologi de la Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova 

(David A., Pascari Viorica, Redcozubov Oleg ș. a.), de către paleontologi de la Institutul 

de Paleontologie din orașul Moscova, de către geologi și paleontologi de la instituțiile 

academice din Sankt-Petersburg , Kiev, Odessa și din alte centre științifice. Materialele 

faunistice și paleobotanice descoperite și colectate din situl respectiv prezintă un deosebit 

interes și au o mare valoare științifică la nivel național și internațional. Aceste materiale 

contribuie la soluționarea unor probleme privitor la istoria și evoluția lumii organice și a 

condițiilor mediului de viață din Epoca Pliocenă de pe teritoriul Republicii Moldova și a 

regiunilor limitrofe, la stabilirea căilor de migrație a animalelor, la elaborarea și corelarea 

schemelor biostratigrafice interregionale, la soluționarea problemei referitor la aprecierea 

limitei biostratigrafice dintre Neogen și Cuaternar [3, 4]. 

În cadrul acestui monument al naturii este necesar de a ține în ordine teritoriul, de 

a instala panouri informative și de a le proteja continuu.  
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Aflorimentul de argile etuliene este situat între satele Etulia si Elulia Noua, 

raionul Vulcănești, pe versantul stâng al văii râului Cahul. Acest afloriment pentru prima 

dată a fost cercetat încă de la începutul sec. al XX-lea de către geologul rus Grigorovici-

Berezovski, N. A., numindu-le „luturile de Etulia‖, care au devenit etalon pentru 

depozitele similare din alte regiuni ale țărmului de nord-vest al Mării Negre [1, 2, 3, 5]. 

Mai târziu, în situl de la Etulia au fost realizate detaliate investigații geologice, 

paleontologice și paleobotanice în baza cărora a fost propusă stratigrafia generală a 

depozitelor Aflorimentului de la Etulia [4].  

La baza aflorimentului se află un strat de argilă de culoare cenușiu-închis, cu 

lentile de cărbune, cu vârsta de circa 5 milioane de ani (Ponțian). Mai sus urmează un 

pachet de aluviuni care conțin fragmente de cochilii ale moluștelor de apă dulce și 

reminiscențe scheletice de mamifere terestre, fragmente de oase de păsări, reptile, 

amfibieni care au viețuit în zonă circa     4,5 – 3,0 milioane de ani în urmă. Deasupra 

acestora se află un strat de aluviuni atribuit terasei a IX-a a văii râului Prut, cu 

reminiscențe scheletice de vertebrate terestre (vârsta circa 2,8 – 1,7 milioane de ani). 

Acestea sunt acoperite de depozite deluviale constituite din argile loessoidale și loessuri, 

intercalate cu soluri fosile, de culoare roșie-brună, de vârstă pleistocenă [2, 4]. 

Resturi scheletice reprezentative, descoperite în depozitele de la Etulia sunt de: 

elefant Archidiscodon cf. ,,gromovi‖ (cei mai vechi),  cal Equus (Aloohippus) cf. 

stenonis,  rinocer Stephanorhinus cf. etruscus, cerb de talie mare Eucladoceros, 

fragmente de carapace și plastron de broască-țestoasă Melanochelys sakyaformis (Fig.2), 

coajă de ou de struț Struthio chersonensis.  

 

Fig. 2. Carapace de broască-țestoasă 

Aflorimentul geologic și paleontologic de la Etulia prezintă un deosebit interes 

științifico-practic de ordin faunistic, biostratigrafic, geocronologic, paleogeografic despre 

ce mărturisește organizarea și desfășurarea excursiilor științifice și aplicațiilor practice de 

teren ale participanților la simpozioane și conferințe naționale și internaționale de profil. 

Aflorimentul  de la Etulia are valoare cogitivă și instructivă, contribuind la educația 

ecologică a populației și a protejării de ansamblu a mediului local [1, 2, 4]. 
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Concluzie  

Semnificația cognitivă, științifico-practică, instructivă și educativă a materialului 

geologic, paleontologic și paleobotanic pe care îl conține  Aflorimentul de la Etulia 

trebue să se afle în atenția savanților paleontologi și geologi, administrației publice locale 

și raionale, inspectoratului pentru protecția mediului ambiant și, de ce nu - a instituțiilor 

de învățământ din localitate în scopul educației ambientale a elevilor și a populației 

mature. 
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Аннотация. в данной статье речь идѐт о преподавании литературы современного периода в 

лицейском цикле. В работе рассматривается дидактический аспект работы учителя над 

произведениями современных авторов. На примере изучения творчества Виктора Пелевина 

продемонстрированы инновационные формы и методы работы над анализом художественного 

текста. В статье отмечены отличительные особенности литературы постмодернизма, дан краткий 

обзор романа В. Пелевина „ОМОН РА‖. Определены основные проблемы романа, отражены его 

идейно-композиционные особенности, а также затронуты воспитательные и нравственные аспекты 

романа. 

Ключевые слова: современная литература, постмодернизм, инновационные формы и методы 

образования, воспитание, нравственность. 

Annotation. this article is about the teaching of literature of the modern period in the Lyceum cycle. The 

paper deals with the didactic aspect of the teacher's work on the works of modern authors. Innovative 

forms and methods of work on the analysis of the literary text are demonstrated on the example of 

studying the creativity of Victor Pelevin. The article notes the distinctive features of postmodern 

literature, gives a brief overview of the novel by V. Pelevin „OMON RA‖. The main problems of the 
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novel are defined, its ideological and compositional features are reflected, and also educational and moral 

aspects of the novel are touched upon. 

Keywords:  modern literature, postmodernism, innovative forms and methods of education, education, 

morality. 

Любому современному педагогу известно, что в связи с переходом на 

стандарты нового поколения особую актуальность приобретает формирование 

учебной деятельности, обеспечивающей не только усвоение знаний, но и овладение 

способами учебной работы, умением самостоятельно строить свою деятельность, 

искать и находить более рациональные способы, переносить их в условия реальной 

жизни. Главной задачей сегодня для учителя является не просто обучение, а 

формирование у учащихся умений и навыков, необходимых для жизни. Какие же 

компетенции, необходимые в жизни любому человеку, формирует и развивает 

такой школьный предмет как литература? Педагогам XXI века, хорошо известно, 

что главной проблемой всего современного общества является проблема духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. Вопросы 

нравственного развития и воспитания волновали общество всегда и во все времена. 

Сегодня проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания 

становится в образовании ведущей. Нравственное воспитание подрастающего 

поколения - главная и первостепенная задача преподавателя литературы. 

Уроки литературы - это особые уроки, потому что они побуждают вести 

взволнованный разговор о непростых проблемах нашей жизни, о бездуховности, об 

утрате нравственных идеалов, о добре и зле, о роли семьи в воспитании человека. 

Шедевры русской литературы таких мастеров слова как М. Булгаков, М. Шолохов, 

Б. Васильев, В. Астафьев, В. Распутин, Ю. Бондарев, Ч. Айтматов способны, по 

мнению литературных критиков, предотвратить нравственную деградацию 

молодого поколения. Однако произведения эти, как известно, нередко остаются без 

внимания современных школьников. Большой объем, трудности восприятия, 

сложный язык классиков – все это пугает современного школьника. Перед 

преподавателем становиться закономерный вопрос, как убедить учащихся 

приступить к чтению и анализу таких произведений. Безусловно, в такой ситуации 

на помощь приходят различные инновационные методы обучения, нестандартные 

уроки и новизна содержания образовательных программ. Говоря об обновлении 

содержания программ, следует пояснить, существует ещѐ одна проблема, с которой 

сталкивается сегодня преподаватель литературы – это интерпретация 

художественных текстов, непонимание учащимися тематики и проблематики 

классических произведений. Часто герои, их поступки и проблемы остаются без 

внимания учащихся, так как персонажи кажутся людьми старых устоев, порядков и 

правил. Как часто мы слышим вопрос о том, почему Катерина из произведения 

Александра Островского просто не ушла от ненавистной свекрови? Или, например, 
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современному школьнику тяжело объяснить мотив самоубийства Желткова из 

рассказа Александра Куприна. Неоднозначно оценивается и поведение Аксиньи из 

романа Михаила Шолохова. Современный школьник живѐт в совершенно другой 

эпохе, в эпохе нового времени, в новых условиях. Однако есть возможность 

показать учащимся «вечность» и актуальность проблем в литературе. Для 

реализации этой задачи на помощь приходит современная литература.  

Характер русской литературы современного периода, открытой другим 

культурам, естественно вовлекает в сферу рассмотрения произведения и 

творчество писателей разных эпох и литератур. В этой связи наиболее 

продуктивным в школьном курсе, адекватным специфике современной литературы 

и максимально учитывающим особенности литературного развития 

старшеклассников является принцип актуализации преемственных связей. 

Изучение явлений и фактов современного литературного процесса в их 

соотнесенности с литературой предшествующих эпох знакомит учащихся с одним 

из важнейших свойств литературы этого периода. Характеризуясь включенностью 

в парадигму культуры, диалогом со множеством художественных текстов, 

интертекстуальностью, современная литература требует от читателя активизации 

ассоциативного мышления, сотворчества и эрудиции. 

Школьная программа по литературе предусматривает изучение реалистических 

и модернистских течений начала и середины XX века. Литература постмодернизма, 

которая является логическим завершением изучения современного литературного 

процесса конца века, пока не имеет достойного места в школьной программе, хотя 

есть общая тенденция увеличения «информационного поля» литературы 

постмодернизма. В связи с этим, мы считаем необходимым включение в школьную 

программу не только обзорных уроков по литературе последних десятилетий, но и 

знакомство с творчеством отдельных писателей-постмодернистов. 

Сегодня много спорят: стоит ли изучать в школе произведения Петрушевской, 

Улицкой, Толстой, Пелевина? У каждой стороны свои доводы и аргументы, однако 

нельзя не согласиться, что если мы хотим видеть детей, выпускающихся из школы 

после 11-12 лет, образованными на среднеевропейском уровне и разносторонне 

развитыми, то представление о современной литературе у них должно быть 

непременно.  

Почему мы останавливаем их внимание на модернистской литературе и не 

говорим о постмодернизме? Разве можно воспитать чувство гордости за 

достижение русской литературы, останавливаясь на середине 20 века? Разве 

больше нет авторов, способных заставить наших выпускников задуматься об 

актуальных проблемах современности, способных развивать в них нравственность 

и духовность? 
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Интерес к литературе постмодернизма невольно вызывают критики, с мнением 

которых выпускники знакомятся в периодической печати, в Интернете, в 

телевизионных программах канала «Культура». Негативные отзывы о литературе 

постмодернизма вызывают интерес юношества к «скандальной» литературе.  

Поэт Илья Эренбург в начале XX века говорил о том, что он вырос с понятием 

свободы, которое досталось его поколению от прошлого XIX века. Он уважал 

неуважение, ценил ослушничество и читал только те книги, которые ему 

запрещали читать [10, с. 30-31]. При помощи этого высказывания можно понять, 

что привлекает современного школьника в литературе постмодернизма. Наконец, 

желание школьников идти в ногу со временем делает литературу постмодернизма 

читаемой. 

Знакомить учащихся с произведениями современных писателей можно, 

используя те же инновационные формы и методы. Одним из нетрадиционных 

занятий по внеклассному чтению может быть занятие под названием «Дегустация 

литературных новинок». 

Творческой группе школьников даѐтся задание познакомиться с творчеством 

современного прозаика, прочитать по выбору произведение современного автора, 

например, В. Пелевина. Виктор Пелевин за достаточно короткий промежуток 

времени успел стать культовой фигурой для совершенно разных слоев российского 

общества. Его читают и тинэйджеры, утонувшие в мировой паутине, и 

сорокалетние менеджеры, едва пережившие кризис среднего возраста, и даже 

литераторы, находящие, правда, многое спорным, но все равно исправно идущие в 

книжный магазин за его новым романом. Интересным для них является уже тот 

факт, что писатель является их современником. Далее работу можно построить в 

виде проектной деятельности. Учащиеся делятся на группы: литературоведы, 

библиографы, лексикографы и читатели.  

 Задача первых рассказать классу об особенностях направления 

постмодернизма. Школьники могут подготовить краткую презентацию по теории 

литературы и познакомить учащихся с особенностями данного направления. 

 Задача второй группы рассказать о жизни писателя. Интересным всегда 

становится этот этап урока, если учащиеся, проявляя творчество, ведут рассказ от 

первого лица, или в виде пресс-конференции, интервью и т.д. 

 Третья группа говорит об особенностях языка и стиля повествования 

писателя. Эта часть урока может стать интересной, если предложить школьникам 

проанализировать отрывок из произведения с точки зрения лексики и синтаксиса. 

Учащиеся всегда отмечают, что стиль современного писателя очень отличается от 

стиля классиков. На примере произведений Пелевина можно также познакомить 

учащихся с понятиями аллюзии и реминисценции. Здесь можно использовать 



70

вопросно-ответную викторину и проверить, таким образом, знания по прошедшему 

материалу. 

 Задача четвѐртой группы презентовать произведение Пелевина таким 

образом, чтобы остальным захотелось его прочитать. Как привило, ребята 

выбирают самый острый момент произведения, пересказывают его и 

останавливаются на самом интересном месте. Также учащиеся могут 

инсценировать интересный момент из произведения, диалог, монолог, 

приветствуются творческая подача материала. Например, рекламируя 

произведение Виктора Пелевина «Числа» творческая группа всегда акцентирует 

внимание на том, что проблемы, затронутые в романе, напрямую связаны с 

современностью, с жизнью человека в мегаполисе, с проблемами преступности, но 

самое главное – с проблемой бездуховности современного человека. В какой-то 

степени – это сатира на то, что мы видим на экране телевизора, это оборотная 

сторона бизнеса. Все, что описывает Пелевин, смешно и абсурдно, и в конце 

остается ощущение, что недалек конец этой пустой, примитивной и суетливой 

жизни, что очередной всемирный потоп смоет с лица земли накопившуюся грязь, и 

следующее поколение людей все-таки будет жить иначе. 

Часто учащиеся выбирают для прочтения и презентации роман «ОМОН РА», 

однако, перед прочтением данного произведения учитель обязательно сделать 

несколько пояснений. Необходимо объяснить школьникам, что творческую манеру 

Виктора Пелевина можно назвать постсоциалистическим сюрреализмом. Упор на 

воспроизведение сознания и особенно подсознания, порождающий причудливо-

искаженные сочетания реальных и нереальных предметов, делается во всех его 

произведениях. Поэтому впервые взяв книгу Пелевина в руки, лучше сразу 

отказаться от всех стереотипов, глубоко засевших в душе в результате детального 

разбора классической литературы. 

«Омон Ра» вобрал в себя все достоинства, присущие произведениям 

Пелевина: непредсказуемый сюжет, глубокий смысл и оригинальность символики. 

Эта повесть, как большинство пелевинских книг, оставляет читателю широкое поле 

для поиска трактовок. В данном произведении автор рассказывает историю о 

советском мальчике Омоне Кривомазове, который с детства мечтал о небе. Он 

поступил в летное училище, потом попал в отряд космонавтов, готовящихся к 

полету на луну. Но не стоит забывать, что автором этого произведения является 

концептуалист и постмодернист Виктор Пелевин, а это означает, что все не так 

просто. Более того, все очень и очень сложно. В повести причудливо совмещается 

мир фантазии и реальность, книжные штампы прошлого и сегодняшняя 

действительность, правда и ложь. Пелевин рассказывает о фальши системы, 

фальши, проникающей даже в космос. 

http://pelevin.nov.ru/romans/pe-omon/
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 Произведение можно разделить на четыре части, а конец каждой из них 

ознаменован появлением супа с макаронными звездочками, курицы с рисом и 

компота. Автор на протяжении всей повести показывает взросление главного 

героя. Инициация Омона завершается тем, что он выбирается из лунохода 

(отказывается от мечты о коммунизме), поняв сущность тоталитарной системы. Но 

финал все-таки остается открытым, что характерно для творчества Пелевина: 

„Однако надо было решать, куда ехать. Я поднял глаза на схему маршрутов, 

висящую на стене рядом со стоп-краном, и стал смотреть, где именно на красной 

линии я нахожусь‖ [7, с. 127]. 

Демонстрируя школьникам актуальность современной литературы, 

обязательно на уроках в ходе анализа произведений Пелевина необходимо 

определять тематику и проблематику его романов, повестей и рассказов. Делать 

это можно как по всей повести, так и по анализу отдельных эпизодов. Так, 

например, можно предложить учащимся прочесть или прослушать, прямо на уроке 

1 и 2 главу произведения «ОМОН РА». Перед прочтением необходимо поставить 

задачу: определить поднимаемые автором проблемы. Учащиеся без труда 

определят следующие:  

1) Проблему становления личности 

2) Роль детства в формировании личности 

3) Проблему детского восприятия жизни и детских впечатлений 

4) Проблему целеустремлѐнного движения к своей мечте и цели 

5) Проблему дружбы и предательства 

6) Проблему влияния окружающей среды на поведение и воспитание 

человека. 

Комментируя данные проблемы, учащиеся могут подтверждать свою точку 

зрения аргументами из других литературных произведений 18, 19, 20 веков. Таким 

образом, ими самостоятельно делается вывод об актуальности вечных тем в 

литературе, формируется их сознательное отношение к проблеме. 

Можно предложить учащимся провести дискуссию по высказываниям автора, 

например:  

1) Если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты 

должен идти к нему, вместо того чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или 

нет. 

2) Кому-нибудь другому очень просто рассказать, как надо жить и что делать. 

Я бы любому все объяснил. И даже показал бы, к каким огням лететь и как. А если 

то же самое надо делать самому, сидишь на месте или летишь совсем в другую 

сторону. 
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3) Достаточно было спокойно подумать три секунды, чтобы все понять. Вот 

только где их взять, эти три спокойных секунды? У кого в жизни они есть? Мы не 

только живем, но и умираем на бегу – и слишком возбуждены собственными 

фантазиями, чтобы остановиться хоть на миг. По этим же высказываниям можно 

предложить учащимся написать творческую работу в виде сочинения-эссе. 

В ходе дискуссий, школьники всегда отмечают, что подобные темы уже 

обсуждались ими на примерах классических произведений. В этой связи можно 

проводить урок в виде сопоставительного анализа произведений классической 

литературы и современной. Например, можно предложить учащимся провести 

сопоставительный анализ произведений «Лѐгкое дыхание» И.А. Бунина и «Ника» 

В.О. Пелевина. Их многое объединяет: и тема непреодолимости человеческого 

одиночества, и историзм мироощущения, и любование миром, и непостижимая 

тайна женской души, и претензия на разгадку этой сущности, и вечное стремление 

искусства разгадать тайну женской души. 

Урок с использованием сопоставительного анализа можно провести на 

заключительном этапе изучения творчества Бунина. Построить такое занятие 

можно на основе групповой работы или с использованием метода интеграции или 

погружения в произведение. Формы и методы могут быть самыми 

разнообразными. 

Подведение итогов урока можно оформить в сопоставительную таблицу. На 

этом этапе учащиеся высказывают мнения о двух рассказах. Выделяют 

произведение, которое понравилось больше? Почему? 

Таким интересным образом можно познакомить учащихся с произведением 

современного писателя, наглядно показать, что и в современной литературе 

поднимаются вечные темы общества, что и современные произведения и в том 

числе произведения постмодернизма носят воспитательный характер, учат нас 

жизни. 

Специфика нашей работы такова, что мы на своих уроках сеем зѐрна разума и 

доброты, сеем эти зѐрна с самого детства, и пусть прорастут они ещѐ не скоро, не 

вдруг, но мы верим, обязательно прорастут. И произойдет это только в том случае, 

если каждый учитель-филолог будет работать на уроках над реализацией самой 

главной, первостепенной задачей образовательного процесса, каждый учитель - 

словесник будет помнить, что урок литературы сегодня – это 

 человекоформирующий процесс;  

 урок – общение, а не просто работа;  

 искусство, а не только учебное занятие;  

 жизнь, а не часы в расписании; 

 своеобразный одноактный спектакль с несколькими явлениями; 
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 сотворчество двух моралистов – писателя и учителя; 

 не аргументы и факты, а открытия; 

 совместная деятельность учителя и ученика на творческой основе. 

В обучении предмету литературы формула развития выглядит так: от опыта 

личности – к анализу художественного произведения и от него - к Книге.  
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ABATEREA DEVENITĂ NORMĂ LITERARĂ 

Ludmila DOLGU, studentă, Facultatea de Filologie, UST 

Natalia STRATAN, doctor, conf. univ., UST 

Abstract. The literary version of each language is defined by its normed character, which ensures, in fact, 

the phonetic-phonological, orthographic, orthoepic, lexical, semantic, etymological, morphological, and 

syntactical correctness. The knowledge and application of the linguistic and literary norms set conditions 

on the correct, careful, unitary oral and written communication. The lack of compliance with the 

linguistic norms results in deviation/ mistake. Over time, some deviations can become norms. 
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Keywords: the linguistic and literary norms, correctness, deviation/mistake, grammatical and/or usage 

error. 

Rezumat.Varianta literară a fiecărei limbi este definită de caracterul său normat, care asigură, de fapt, 

corectitudinea de natura: fonologică, ortografică, ortopedică, lexicală, semantică, etimologică, 

morfologică şi sintactică. Cunoaşterea şi aplicarea normelor lingvistice şi literare stabileşte condiţiile 

pentru o comunicare corectă, atentă, unitară, orală şi scrisă. Lipsa respectării normelor lingvistice duce la 

abateri /greseli. De-a lungul timpului, unele abateri pot deveni norme. 

Cuvinte cheie: normele lingvistice şi literare, corectitudinea, abaterea / greseala, greseli gramaticale 

şi/sau de utilizare. 

Limba se face prin permanenta schimbare, afirma Eugen Coşeriu, şi moare atunci 

cînd încetează să se schimbe. Varianta literara a oricarei limbi este definita prin 

caracterul ei normat, care asigura, corectitudinea de natura: fonetica, ortografica, 

ortoepica, lexicala, morfologica, sintactica. Varianta literara - orala sau scrisa - este 

aspectul cel mai îngrijit al limbii naţionale. Are caracter normat, elaborat şi stabil. 

Gramatica normativă este cea care impune normele variantei literare a limbii. Ea se 

bazează pe conceptul de abatere şi norma [1. p 35]. Cu alte cuvinte, limba se schimbă 

tocmai că ,,nu este facută, ci se face’’. Ea se supune unor reguli, schimbări din cauza 

insuficienţei anterioare faţă de noile necesităţi de expresie ale vorbitorului. 

Pentru a vedea schimbările care au loc în limbă trebuie să ţinem cont de anumite 

reguli, numite norme [2, p 5]. 

Pentru a înţelege conceptul de normă trebuie să avem în vedere o serie de 

distincţii. O distincţie ce se impune este aceea între norma literară şi norma lingvistică   

[3, p31]. 

Norma lingvistica reprezintă un sistem de reguli, restricţii sau constrîngeri 

generalizate, fixate în timp, pe parcursul evoluţiei şi perfecţionării limbii. Aceste norme 

sunt stabilite de gramatici, dicţionare, îndreptări ortografice, ortoepice şi de punctuaţie. 

Norma literara fixează reguli de exprimare orală sau de scriere corectă, cultivată 

într-o anumită etapă a evoluţiei unei limbi, fiind promovată în prezent de Academia 

Romana [3, p31]. 

Eugen Coşeriu arată că: „norma impune eliminarea a tot ceea ce în vorbire este 

aspect total inedit, variantă individuală, ocazională sau momentană, conservând numai 

aspecte comune care sunt cuprinse în actele lingvistice considerate ca modele‖ [4]. 

E. Coşeriu situează norma între limbă şi vorbire (uzaj), la primul nivel de 

abstractizare. Norma lingvistică arată „cum se spune‖, având caracter „natural‖ şi 

abstract, iar norma literară, „cum trebuie să se spună‖, fiind concretă şi convenţională [5]. 

Modul în care aceste norme sunt aplicate sau nu în exprimare ţine de stilul individual 

şi/sau de un anume stil funcţional, astfel că se impune să se aibă în vedere şi norme de 

natură stilistică. Stilul, deşi a fost definit ca abatere, deviere de la normă, include şi se 

conturează din toate caracteristicile unui mesaj, atât din cele conforme normelor variantei 

literare, cât şi din cele care se constituie în inovaţii sau abateri (intenţionate sau 
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neintenţionate) de la aceste rigori, acceptate doar în stilurile neliterare şi în stilul 

beletristic (unde devin resurse ale expresivităţii artistice). 

Abatere/greşeală: încălcare, nerespectare a regulilor impuse. Abaterile de la normă 

prezintă însă importanţă în procesul evolutiv al limbii (abaterea poate deveni, în timp, 

normă), norma fiind deseori rezultatul generalizării unor greşeli: „(…) normele trebuie 

din când în când modificate pentru a le adapta la realitate.‖  

Abaterea de natură lingvistică înseamnă, deci, îndepărtare de la norma limbii. Ea 

se poate constitui în greşeală (neintenţionată) sau licenţă poetică (intenţionată, 

justificată stilistic). Principalele cauze ale incorectitudinii sunt: necunoaşterea sau 

cunoaşterea insuficientă a limbii respective, ignoranţa, neglijenţa, 

comoditatea/legea minimului efort, analogia. 

Exemple: ferăstrău > fierăstrău (termeni aflaţi în variaţie liberă, DOOM2); (fem., pl.) 

căpşune > căpşuni (termeni aflaţi în variaţie liberă, DOOM2); (eu) continuu > continui 

(formă unică, DOOM2) etc. 

Abaterea de natură lingvistică înseamnă, deci, îndepărtare de la norma limbii. Ea 

se poate constitui în greşeală (neintenţionată) sau licenţă poetică (intenţionată, justificată 

stilistic). Se susţine că principalele cauze ale incorectitudinii sunt: necunoaşterea sau 

cunoaşterea insuficientă a limbii respective, ignoranţa, neglijenţa, comoditatea/legea 

minimului efort, analogia, confuzia lingvistică. Deci, problema abaterilor se pune într-un 

fel în cazul stilului individual şi în alt fel în cazul stilurilor funcţionale ale variantei 

literare. Diferenţierile continuă şi în sistemul stilurilor funcţionale (colective), întrucât 

ceea ce este acceptat şi necesar estetic în stilul beletristic, de exemplu, nu este admis în 

stilul ştiinţific şi nici în cel juridic-administrativ (oficial). Situaţiile contextuale sunt foarte 

variate şi impun evitarea absolutizărilor. 

Norma se poate schimba în timp întrucât limba este un fenomen viu, presupunând 

schmbări uneori radicale: Ceea ce la un moment dat este deviere, poate deveni la un 

moment dat, impusă de uz, normă sau formă tolerată. Se pot schimba principiile celor care 

decid norma: adepţii sistemului fonetic propun alte norme de pronunţie decât adepţii 

scrierii etimologice. În 1904, formele pronominale cari şi carele erau normative; cele 

verbale sau substantivale voiu, puiu erau de asemenea normative, în timp ce azi normative 

sunt care, voi sau pui. Ortografia cuvântului n‘au plecat era considerată normativă în loc 

de n-au plecat, cum este considerat astăzi ca fiind corect. În 1940, cuvintele dela, nici un, 

nicio se scriau legat. 

Începând cu 1900, cercetătorii au constatat existenţa unor greşeli în utilizarea 

prepoziţiilor de şi cu. Compararea opiniilor din secţiunea nr. 2 care se referă la utilizarea 

celor două prepoziţii face posibilă pe baza teoriei coşeriene să se constate următoarele 

tipuri de greşeli: 
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a) Abateri privind congruenţa. Este vorba de o categorie de abateri care se 

realizează la nivelul competenţei lingvistice generale / universale. O vorbire „congruentă‖ 

respectă normele de comportament aşteptat. În structurile analizate congruenţa nu se află 

în prim-plan, dar poate fi găsită într-un exemplu dat de Alexandru Graur. În opinia sa, 

construcţiile cu prepoziţia cu nu sunt posibile, deoarece ar reieşi din enunţul el bea un 

pahar cu apă că se bea atât apa, cât şi paharul. O asemenea judecată denotă incongruenţă, 

pentru că este împotriva principiilor gândirii logice: se aşteaptă întotdeauna să se bea doar 

conţinutul, nu şi paharul. 

b) Abateri privind corectitudinea. Ele formează majoritatea abaterilor care se 

constată în raport cu folosirea prepoziţiilor şi se referă la competenţa lingvistică la nivelul 

unei anumite limbi. 

În ceea ce priveşte structurile discutate, se pot afirma următoarele: 

– construcţia de genul pahar de apă este apreciată de majoritatea lingviştilor 

corectă în raport cu normele limbii. În acest fel, greşelile sunt fixate la nivelul limbii şi se 

referă la structurile cu prepoziţia cu, apreciate ca nefiind conforme cu norma. 

– tot la nivelul cunoaşterii idiomatice pot fi încadrate şi greşelile menţionate de 

Coşeriu: în analiza sa, el observă că de poate indica numai măsura şi scopul utilizării. 

Capacitatea de a utiliza corect limba română nu ar permite, în opinia sa, folosirea lui de 

pentru conţinut. Acest caz ar fi o abatere de la norma limbii şi, după teoria coşeriană, o 

încălcare a corectitudinii. 

c) Abateri privind adecvarea. Acestea se referă la al treilea nivel al competenţei şi 

anume la competenţa textuală sau discursivă. Deoarece structura pahar de apă poate 

însemna atât pahar pentru apă, cât şi pahar cu apă, opoziţia supusă discuţiei pahar de 

apă vs. pahar cu apă nu corespunde opoziţiei din limba germană Glas Wasser vs. 

Wasserglas, căci pahar de apă cuprinde ambele semnificaţii. La acest lucru se referă 

Coşeriu, dar şi alţi lingvişti, de pildă, Breban (vezi aici 2.3 şi 2.4). Dacă într-un local 

cineva cere un pahar de vin, i se aduce un pahar cu vin, pentru că nu ar fi adecvat să i se 

aducă un pahar gol pentru vin. Un pahar gol ar fi o abatere, adică o încălcare a adecvării, 

şi gestul poate fi înţeles doar ca o glumă. În funcţie de circumstanţe, s-ar putea, însă, 

totuşi ca un client să dorească un pahar gol de vin sau de bere, apreciază lingvistul. 

Unele abateri de la norma literară tind sa devina norme, dar nu orice            

abatere! [6]. 

Potrivit mai multor gramatici romane, principalul document unde sunt indicate 

abaterile literare devenite norme este DOOM-ul, în special a doua editie. În DOOM1 si 

DOOM2 sunt introduse modificările ortografice, ortoepice, morfologice. Modificarile 

introduse în DOOM2 privesc situaţiile în care există forme paralele în variaţie libera, şi 

constatăm frecvent în schimbarea ordinii variantelor pluralului: recomandînd pluralele 

chibrituri, hoteluri în afara normei variantele: hotele si chibrite, înregistrate în DOOM1. 
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În numeroase alte cazuri, variantele din DOOM1 se pastrează inversîndu-se ordinea de 

preferinţă: substantivul nivel este acceptat cu variantele de plural: niveluri/nivele, 

coperţi/coperte [7]. 

Exemple de termeni aflaţi în variaţie libera în DOOM2:  

 ferastrău>fierastrău  

 căpşune>căpşuni (fem. pl) 

 cearşaf / cearceaf 

corijent / corigent 

diseară / deseară  

filosof /filozof 

muschetar / muşchetar 

tobogan/topogan  

luminiscent / luminescent  

eu continuu>continui (forma unica DOOM2)  

Se păstrează din DOOM 1 prescurtările uzuale:  

1. cuvinte simple: bd. (bulevard), d./dl. (domnul), dna. (doamna), dra. 

(domnişoara), dlui. (domnului), dnei. (doamnei), drei. (domnişoarei)  

2. cuvinte compuse: d-ta (dumneata), d-voastră (dumneavoastră), d-lui 

(dumnealui)  

Împrumuturi din latină şi din diverse limbi moderne, (re)intrate în uz, majoritatea din 

engleză, dar şi din franceză, spaniolă etc., marcate ca angl(icisme), fr(anţuzisme) etc.:  

2. Ex: airbag, brand, cool, curriculum, fitness, fotomodel, hard, hacker, item, 

internet, jacuzzi, link, market, macho, master, printare, paparazzi, pictorial, 

rating, scanare, site, telenovelă, termopan, TVA, trend….  

Se revine la scrierea într-un cuvînt a tuturor pronumelor negative compuse: niciunul, 

niciuna niciunii, niciunele -,,nimeni‘‘ şi ale adjectivului pronominal : niciun, nicio ,care se 

încadreaza într-un întreg sistem la care se aplica de mult aceleasi reguli, după modelul 

vreuna, vreunul, vreo, vreun. 

Nu şi în cazul în care nici are valoare de adverb sau conjuncţie: 

Ex: Nici măcar unul nu a fost prezent.  

 Nici unul, nici altul n-a răspuns.  

Se scriu legat si: adverbul odată- cîndva (din trecut si viitor) A fost odata ca 

niciodata; Am sa-ti spun odata ce s-a întimplat.  

Se scriu în doua cuvinte o dată ca numeral adverbial (Aşa ceva ţi se întimplă doar 

o data în viata Te mai rog o dată ).  

Se scriu cu cratima:  

-adjectivele compuse cu sctructura adverb-adjectiv: bine-crescut, bine-cunoscut, 

bine-venit.  
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-tipuri izolate: cuvant-înainte (prefata), mai-mult-ca-perfectul (timp verbal) . 

Unul dintre marii noştri lingvişti, Iorgu Iordan, afirma, într-una dintre lucrările 

sale, că „oricât s-ar încăpăţâna unii oameni să ţină pe loc aşa-zisa limbă literară prin 

păstrarea formelor şi cuvintelor tradiţionale şi prin atitudine ostilă faţă de inovaţii, limba 

scrisă urmează, vrând-nevrând, soarta celei vorbite, primind de la aceasta, încet-încet, 

toate modificările care corespund sistemului lingvistic‖ [9]. 

Astfel, normele trebuie respectate pentru a nu comite greseli excesive. 

În concluzie, se poate afirma ca orice inovatie trebuie combatuta din principiu, dar nici nu 

se poate admite ca tot ce e ,,nou‘‘ e bun! [9]. 
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Abstract. Postmodernism refers to all the currents of thought, the social and philosophical realities of the 

late twentieth century. Eclecticism and polemics are the pillars of the postmodern literature, for the idea of 

postmodernism is also abstract – the question of knowledge is outside the individual. Contradictions are 

noticeable at the definition level, as there are as many definitions of current as there are theoreticians. 

Even the postmodernist's condition presents us original visions such as the fact that a work is 

postmodernist only because its creator has the consciousness of his „belonging‖ to postmodernism. These 

controversies contribute to the formation of a multilateral vision of postmodernism and should not be 

misleading. 

Key words: postmodernism, the question of knowledge, contradictions, theories. 

Rezumat. Postmodernismul desemnează cam toate curentele de gândire, realitățile sociale şi filosofice de 

la sfârșitul secolului al XX-lea. Eclectismul și polemica sunt pilonii postmodernismului literar, căci ideea 

postmodernismului este şi ea abstractă – problema cunoașterii e exterioară individului. Contradicţii se 

remarcă la nivel de definire, căci sunt tot atâtea definiții ale curentului câți teoreticieni există. Viziuni 
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originale ne oferă chiar condiţia postmodernistului şi anume faptul că opera e postmodernistă doar din 

cauza că creatorul ei are conştiinţa «apartenenţei» sale la postmodernism. Controversele date contribuie la 

formarea unei viziuni multilaterale asupra postmodernismului şi nu trebuie să ne inducă în eroare. 

Cuvinte-cheie: postmodernism, problema cunoașterii, controverse, teorii. 

Înainte de a călători în lumea literaturii, am face, pentru început, abstracție de la 

orice domeniu pentru a analiza termenul de postmodernism sau postmodernitate, 

postmodern. Sunt noțiuni tot atât de înrudite, pe cât de diferite la nivel definitoriu. 

Postmodernitatea pune accent pe „condiția sociologică, tehnologică sau celelalte 

condiții care disting Epoca Modernă de tot ce a urmat după ea, adică toate fenomenele 

care au succedat modernității‖ [1]. 

Postmodernismul însă reprezintă „un set de răspunsuri de ordin intelectual, 

cultural, artistic, academic sau filosofic la condiția postmodernitatii‖ [1]. Deci, când 

vorbim de postmodernism ne referim la o „tendință culturală, apărută în deceniul 6 al sec. 

al XX-lea, care indică o îndepărtare de cultura elitistă a modernismului, în direcția unei 

abordări eclectice si populiste‖ [2]. 

Cât despre adjectivul postmodern (deseori folosit incorect sub forma 

postmodernist) – e utilizat pentru a descrie condiția sau răspunsul la postmodernitate. 

Astfel avem: arhitectură postmodernă, literatură postmodernă, cultură postmodernă, 

filosofie postmodernă etc. 

Postmodernismul este folosit şi în sens foarte larg, desemnând cam „toate 

curentele de gândire de la sfârșitul secolului al XX-lea, dar si realitățile sociale și 

filosofice ale perioadei‖ [1]. Deci, nu pare sofisticat și complex dacă e să ne limităm la 

această generalizare. Dar nu e deloc aşa. Este, de fapt, ceva firesc pentru un curent 

orientat spre ceva atât de abstract şi metafizic – cunoaşterea. 

Ideea centrală a postmodernismului este că problema cunoașterii se bazează pe tot 

ce este exterior individului. Postmodernismul, chiar dacă este diversificat și polimorfic, 

începe invariabil din chestiunea cunoașterii, care este deopotrivă larg diseminată în forma 

sa, dar nu este limitată în interpretare. Postmodernismul care și-a dezvoltat rapid un 

vocabular cu o retorică anti-iluministă, a argumentat că raționalitatea nu a fost niciodată 

atât de sigură pe cât susțineau raționaliștii și că însăși cunoașterea era legată de loc, timp, 

poziție socială sau alți factori cu ajutorul cărora un individ își construiește punctele de 

vedere necesare cunoașterii. 

Eclectismul și polemica sunt pilonii pe care se construiește postmodernismul 

literar. Însuși faptul că sunt tot atâtea definiții ale curentului câți teoreticieni există, ne 

argumentează eclectismul și controversa dată, unele definiții chiar și se contrazic. Chiar 

daca cineva i-ar formula o definiție, un filosof postmodern ar dori să o deconstruiască și 

pe aceea. 

Criticul american de origine egipteană Ihab Hassan, în lucrarea sa From 

Postmodernism to Postmodernity, menționează câteva nume care au utilizat termenul 
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postmodernism încă înainte ca acesta să fi intrat în lexicon: „John Watkins Chapman 

(pictor de salon englez), între anii 1870-1880, cu sensul de postimpresionism; Federico 

de Onís, în 1934, cu sensul de reacţie împotriva poeziei moderniste; Arnold J. 

Toynbee, în 1939, cu sensul de sfârşit al ordinii burgheziei vestice; Bernard Smith, în 

1945, cu sensul de mişcare a realismului socialist în pictură; Charles Olso, între anii 

1950-1960; Irving Hiwe şi Harry Levin, în 1959 şi 1960, cu semnificaţia de declin al 

culturii moderniste înalte‖ [3]. 

În opera sa monumentală Studiul istoriei, Arnold Toynbee dă o definiţie 

termenului postmodern, ce înseamnă pentru el „iraţionalitate, anarhie şi o nedeterminare 

ameninţătoare‖ [3]. Ceea ce ţine de postmodernismul literar, numele de literatură 

postmodernistă i-a revenit, mai întâi, literaturii americane de după al Doilea Război 

Mondial, dar şi literaturii occidentale europene, îndeosebi literaturii engleze şi irlandeze. 

Însă de-a lungul anilor viziunea asupra postmodernismului a întâmpinat 

numeroase divergenţe şi contradicţii. De exemplu, în anii 1959 şi 1960, în America se 

vorbea despre postmodernism ca despre „o deviere minoră de la marea mişcare 

modernistă‖, iar în anii ‘80 postmodernismul literar este numit, pe rând, avant-gardism, 

neo-avant-gardism şi chiar modernism, precum ne spune Ihab Hassan. Hayden White, 

profesor de literatură comparată la Stanford University, ne asigură că „postmodernismul 

literar american s-a impus în anii ‘60 –‘80‖ [4]. 

Controversa postmodernismului literar nu se limitează doar la definirea lui, dar o 

depistăm şi la nivel cronologic sau de trăsături, al raportului cu predecesorul său – 

modernismul, la nivel de rolul său estetic în literatură, al poziţiei scriitorului 

postmodernist faţă de lume, societate sau de curentul propriu-zis al cărui adept se declară, 

ba chiar a aparut şi problema dacă mai este viu acest curent literar sau este o literatură a 

trecutului deja. 

Deci, urmează sa oferim explicaţii succinte acestor controverse. 

Cu referire la condiţia unui postmodernist, de exemplu, în anul 1986, Breon 

Mitchell, profesor de literatură comparată şi germanistică la Indiana University, 

menţionează: „Singura condiţie fermă de înregimentare printre postmodernişti rămâne 

conştiinţa unui autor că este postmodern şi dorinţa sa de a se situa şi a produce sub acest 

semn‖ [4]. Pornind de la afirmaţia lui Mitchell, ajungem la concluzia că, de exemplu, 

romanul Numele Trandafirului sau Pendulul lui Foucault nu e considerat postmodernist 

pentru că demonstrează anumite trăsături specifice literaturii postmoderniste, ci pentru că 

„ştim bine că Eco îşi deapănă povestea în deplină conştiinţă a «apartenenţei» sale la 

postmodernism‖ [4]. Dar, după părerea noastră, nimeni nu ştie în ce constă conştiinţa 

apartenenţei lui Eco şi a altor postmoderniști, pentru că, pornind de aici, să aflăm ce 

anume ar putea să însemne literatura postmodernistă, în cazul în care menţinem ideea lui 

Mitchell. Am deduce din aceste relatări că el priveşte sceptic existenţa unor trăsături 
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definitorii pentru literatura postmodernistă. 

Tot el menţionează despre o anumită schimbare majoră şi spune că „dacă a sosit o 

eră nouă, postmodernistă, atunci toată lumea ar trebui să spună, totuşi, în ce anume 

constă, din punct de vedere literar, estetic, schimbarea majoră adusă de postmodernism‖ 

[4]. Constatăm că pentru Mitchell anume dovada unor schimbări enorme ar pune zid între 

modernism şi postmodernism literar. Dar în ceea ce ţine de aceste două curente 

consecutive, am menţionat existenţa altei serii de controverse legată de raportul dintre 

ele. 

În timp ce unii critici consideră că postmodernismul succedã modernismului şi că 

el are, în consecinţă, un alt canon/concept decât acesta, Matei Călinescu apreciază în anul 

1987 că postmodernismul este o faţă a modernităţii, că este o faţă a literaturii moderne, 

iar nu o literatură întemeiată pe un alt canon. Deşi „s-a format un corpus de scrieri 

receptate de obicei ca postmoderne‖, acesta „nu se constituie totuşi într-un nou       

canon‖ [4]. 

Prefixul post- ar însemna după sau dincolo de modernitate? Vrea să însemne 

continuare, depăşire, ruptură a modernului? Postmodernitatea desemnează cu adevărat o 

epocă istorică separată? Sau nu este decât o modă, una în plus, care nu ar face decât să 

repete o mişcare esenţial modernă? Anume aceste întrebări ne domină meditaţiile, dacă 

ne gândim la locul în timp şi spaţiu al acestui curent literar. 

Dar nu e de mirare că răspunsurile contradictorii şi dezbaterile în jurul acestor 

întrebări sunt nenumărate. Totodată, dincolo de „divergenţe‖, există un argument comun: 

„Existenţa unei practici artistice postmoderne nu este niciodată pusă la îndoială. Nu este 

foarte important vagul care pluteşte în jurul acestei noţiuni de postmodernitate; se 

distinge totuşi specificitatea unei astfel de practici‖ [5]. Deci, anume criticii şi 

teoreticienii literari sunt creatorii de eclectisme, şi după ce am aflat, parcurgând aceste 

eclectisme, că anume încrederea scriitorului că e postmodernist include opera sa în acest 

curent, după ce am acceptat, într-o oarecare măsură, specificul acestui curent în raport cu 

modernitatea, totuşi, considerăm obligatoriu să nu ne abstractizăm de la nimic şi să 

păstrăm obiectivitatea (faţă de toate aceste opinii), a cărei necesitate este primordială 

cand ajungem la controverse. 

De ce apar, totuşi, atâtea controverse? De fapt, anume diferenţele substanţiale 

dintre operele postmoderniste conduc la teorii / divergenţe asupra acestei literaturi şi a 

canonului ei. Lipsa de consens a definiţiilor sau a aproximărilor conceptuale date în 

general literaturii postmoderniste de către cercetători ca Mitchell, Atler, Graff, Linda 

Hutcheon, Ihab Hassan, Barth, Gass, Federman, Bradbury, Terry Eagleton, Caramello, 

Newman, Scarpetta, Brian McHale, Matei Călinescu etc. nu ar trebui să ne îngrijoreze, 

pentru că între cei care înţeleg diferit există atât critici care înţeleg deformat literatura 

postmodernă, cât şi critici care o înţeleg aşa cum este ea într-adevăr. Dar, fireşte, că 



82

judecata pe care o facem depinde de propria competenţă şi că, în lipsa competenţei, 

putem ajunge şi noi la puncte de vedere eronate. 

Dar să ne întoarcem la controversele propriu-zise, şi anume, am scoate în lumină 

problema longevităţii acestui curent literar, care, conform unelor surse, deja a cedat locul 

unor tendinţe literare mai actuale. Întrebarea este dacă literatura postmodernistă mai 

poate fi numită literatura acestor zile, aşadar contemporană sau deja nu. 

Dacă în anul 1991, la Seminarul Stuttgart, se vorbea deja despre „sfârşitul 

postmodernismului‖ şi chiar despre noile direcţii literare ivite după el, înseamnă că 

literatura postmodernistă ar putea fi dispăruta din peisajul literar contemporan, înseamnă 

că există posibilitatea ca literatura postmodernistă, cu care mulţi scriitori şi critici din 

afara Americii de Nord – români de pildă – se consideră încă contemporani, să fi devenit 

între timp un fel de „literatură a trecutului‖, iar practicanţii şi teoreticienii ei de azi să fie 

depăşiţi de evenimente [4]. 

Moartea postmodernismului pare să fie dovedită şi de apariţia, pe scena culturală, 

a altor literaturi care îşi caută fiinţa şi îşi dispută întâietatea. În partea introductivă a 

volumului Transmodernismul, Theodor Codreanu înregistrează, alături de 

transmodernism, o serie de concepte precum hipermodernism, paramodernism, new 

modernity, globmodernism, geomodernism, post-postmodernism, postmodernism 

premodern etc., care ar reprezenta tot atâtea direcţii culturale sau moduri de a surprinde 

realitatea culturală contemporană. Din toată această „bâiguială conceptuală post-

postmodernă, doar conceptul de transmodernism are şansele de a se impune‖, ne asigură 

Codreanu. „Numele noii epoci culturale este cel de transmodernism‖ [4]. 

Contradicţiile cu referinta la gama trăsăturilor le putem identifica la același 

teoretician. Ihab Hassan defineşte unsprezece trăsături ale postmodernismului, cu care îşi 

construieşte propria viziune asupra acestui curent, trăsături ce au un „caracter difuz şi 

eratic‖. După cum s-a observat, nu toate sunt specifice curentului, unele se suprapun şi se 

întrepătrund, altele se pot afla pur şi simplu în contradicţie şi oricând se pot adăuga şi alte 

caracteristici la fel de pertinente: indeterminarea, fragmentarea, decanonizarea, lipsa-de-

sine, lipsa-de-adâncime, neprezentabilul, ironia (sau perspectivismul), hibridizarea, 

carnavalizarea, performanţa, participarea, construcţionismul, imanenţa [3]. 

În eseul său, From Postmodernism to Postmodernity, Ihab Hassan mai identifică 

încă şapte trăsături ale fenomenului, care îşi au originea în modernism şi pe care le 

numeşte categorii negative: urbanismul (caracterizat de fragmentare, diversitate, 

ecologie, crimă, holocaust); tehnologismul (dominat de genetică, informatică, tehnologii 

spaţiale); dezumanizarea (care provoacă anarhie, antielitism, absurd, umor negru, 

parodie, negare); negativismul (care duce la fenomene New Age: magie, animism, 

mişcări de tip beat, hippy etc.); erotismul (care se îmbogăţeşte cu noi specii: romanul 

homosexual, poezia lesbiană, pornografia cosmică); antinomianismul (prezenţa simultană 
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a unor tendinţe contradictorii, care explodează în contracultură, mişcări de emancipare, 

Blak Power, feminism, filozofii orientale, misticism, vrăjitorie); experimentalismul (care 

generează forme deschise, discontinue, aleatorii, improvizate, nedeterminate, 

simultaneism, tranzienţă, joc, fantezie, parodie, multimedia, fuziunea formelor şi a 

limbajelor) [3]. 

Înainte de a rezuma esenţa textelor literare postmoderniste, ar trebui să urmărim 

premisele acestui fenomen. Cum de a reuşit să acopere o lume întreagă? Ideea e că la 

sfârşitul mileniului trecut, umanitatea apare ca dezamăgită, dezabuzată. Emoţiile şi 

limbajul sunt uzate, în timp ce energiile şi speranţele sunt consumate. Totul a fost spus si 

totul a fost deja trăit. Originalitatea şi-a pierdut puterea provocatoare şi avangarda şi-a 

pierdut puterea. Nu mai rămâne decât straniul derizoriu al unei lumi în care totul este 

permis: „Dacă ar fi să caracterizez starea actuală a lucrurilor, aş spune că este aceea de 

după orgie. Orgia este momentul exploziv al modernităţii, cel al eliberării în toate 

domeniile. Astăzi, totul este eliberat, jocurile sunt făcute şi noi toţi ne regăsim în faţa 

întrebării cruciale: Ce facem după orgie?‖ [5]. 

 În aceste condiţii, individul rătăceşte într-o lume de semne goale, dominată de 

non-locuri. Este vorba de spaţii non-identitare, non-relaţionale şi non-istorice, care nu 

mai integrează locurile vechi. Idealurile şi valorile nu pot decât să decadă. Structurile 

tradiţionale de sens şi discursurile ideologice devin obiecte ale consumului de masă, 

supuse hazardului modei. În consecinţă, lumea postmodernă apare ca lipsită de substanţă 

şi deziluzionată. Aceasta înglobează destabilizarea eului şi sentimentul unei insecurităţi 

permanente.  

 Dat fiind faptul că ambiguitatea este una dintre trăsăturile postmodernismului, 

este normal ca acest concept să îşi caute încă un sens precis. Postmodernismul literar nu 

ar fi postmodernism în lipsa elclectismului. De aceea nu ar trebui în nici un caz să ne 

inducă în eroare controversele, ci dimpotrivă, ele contribuie la formarea unei viziuni 

asupra acestui fenomen literar atât de complex, şi cu toate că reprezintă o viziune 

dihotomică, este totuşi una suficient de autentică. 
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Introducere  

Problema conservării pădurii a fost actuală de-a lungul timpului şi a avut ca reper 

şi nivelul de dezvoltare a societăţii umane. Evident, o asemenea problemă nu putea 

apărea la etapa când însuşi omul era o specie componentă din ecosistemele forestiere, 

când încă nu dispunea de mijloace de distrugere. Evoluţia civilizaţiei umane prin 

tehnologizare a determinat şi dispariţia suprafeţelor imense de păduri, reducându-le în 

unele regiuni şi ţări sub limita asigurării unui echilibru ecologic. Prin urmare, dacă în 

faza de culegător şi cea de vânător influenţa omului era mică, iar etapa de păstor şi 

agricultor, imense suprafeţe de păduri au fost defrişate şi transformate în păşuni şi 

terenuri agricole. Procesul a culminat în perioada industrializării şi cea a urbanizării, când 

se înlătură aproape definitiv, pe vaste întinderi, componentele vegetale naturale. 

Argumente referitor la aceste modificări a pădurilor sunt variatele forme negative de 

impact, precum defrişarea, incendierea, exploatarea industrială, etc.  

Metode de cercetare  

Cercetările s-au realizat pa parcursul anilor 2016-2018 prin valorificarea fondului 

bibliografic, cartogarfic şi statistic al Direcţiei fond forestier, arii protejate, pază şi 

protecție din cadrul Agenţiei de Stat ―Moldsilva‖ şi al Institutului de Cercetări şi 

Amenajări Silvice din Republica Moldova. 

Metoda geogarfică reprezinta calea (procedeul sau succesiunea de procedee 

structurata intr-un mod organizat si sistematic de lucru, prin care se ajunge la cunoasterea 

obiectului de studiu [4, 7]. 

Dupa locul in care se aplica, metodele geografice pot fi de teren, de laborator şi 

de birou. Principalele metode stiintifice utilizate în geografie, sunt: metoda observatiei, 

metoda cartografica, metoda inductiva si deductiva, metoda analizei si sintezei, metoda 

comparatiei, metoda istorica si metoda dinamica, metoda experimentala, metoda 

modelarii, metode informational-geografice. 

Pentru realizarea obiectivelor cercetării privind evoluţia şi dinamica pădurilor de 

pe teritoriul Basarabiei şi până în prezent, au fost utilizate următoarele metode de 

cercetare: 

- Metoda observatiei este metoda de baza si, totodata, cea mai veche, in orice 

disciplina stiintifica. Ea consta in urmarirea intentionata si inregistrarea exacta, 

sistematica, a diferitelor obiecte şi fenomene de cercetat, cat si a contextului in care 

acestea se produc; 
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- Metoda cartografica se referă la reprezentarea grafica la o scara redusa a 

elementelor, fenomenelor şi a proceselor geografice de la suprafata terestra (de 

exemplu, Harta repartiţiei resurselor forestiere pe raioanele administrative din 

cadrul Republicii Moldova).  

- Metoda inductiva reprezinta drumul de la particular la general. Este metoda de 

inceput, cand este necesara acumularea materialului faptic, pe baza observatiei si a 

tatonarii empirice. Metoda inductiva a stat la baza conturarii unor notiuni, categorii 

si legi geografice, în urma eliminării, prin comparatie, a fenomenelor particulare si 

reţinerea prin abstractizare a trasaturilor generale cu privire la fondul forestier.  

- Metoda analizei indică rolul elementelor in structura intregului, statistica 

(raportand serii de date cu privire la păduri, pe baza carora sa poata fi formulate 

ipoteze probabilistice), armonica, aratand serii de variatii periodice ale 

componentelor din sistem (de exemplu variaţia speciilor de arbori din păduri) si 

cartografica, redand desfasurarea spatiala a obiectelor, proceselor şi fenomenelor. 

Analiza se refera in principal la compozitia, forma si dinamica obiectului de studiu. 

Ca metode analitice specifice in cercetarea geografica, amintim analiza hartilor 

generale si a celor tematice. 

- Metoda sintezei reprezinta veriga care reface unitatea intregului, sub doua aspecte: 

ca prezentare unitara a structurii spatiale a formelor si ca teorie despre legile 

proceselor ce dau dinamismul succesiunii formelor. Sinteza trebuie sa se regaseasca 

in oricare lucrare geografica. Acesta reface, pe o treapta superioara de cunoastere, 

unitatea obiectului cercetat. 

- Metoda comparativa consta in evaluarea datelor statistice, cartografice şi a 

diversităţii speciilor de pe teritoriul Republicii Moldova în diferite etape 

cronologice de evoluţie a pădurilor. 

-  Metoda istorica a fost adoptata de catre geografi incepand cu sec. al XVIII-lea, 

odata cu dezvoltarea conceptiei evolutioniste in stiinta. In sec. al XIX-lea, 

Humboldt scria ca „nu trebuia separată total descrierea naturii de istoria naturii. 

Metoda istorica a stat la baza cercetării pădurilor prin valorificarea datelor statistice, 

bibliografice şi cartografice din sec. XVII şi până în prezent. 

Rezultate și discuții 

Aspecte istorice ale evoluției pădurilor de pe teritoriul Basarabiei până în prezent. 

Una din cele mai evidente bogății naturale şi un patrimoniu natural extraordinar de 

care dispun multe țări, este pădurea. Cu regret, Republica Moldova, în teritoriul ei de 

astăzi nu poate fi apreciată ca ―bine asigurată‖ cu asemenea bogăție. Pădurile Moldovei 

medievale şi în special cele din Basarabia (regiunea dintre Prut şi Nistru) pe parcursul 

secolelor n-au rezistat la acțiunea distrugătoare a toporului. Prin urmare, find un teritoriu 

situat în calea intereselor străine, mereu era cotropit de imperiile vecine, iar pădurile au 
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fost valorificate la maximum, în special în scopuri militare. Cei care au exploatat cel mai 

mult padurile de pe acest teritoriu au fost tătarii, Imperiul Otoman și Imperiul Rus [6]. Pe 

parcursul multor secole Basarabia a fost un furnizor de lemn pentru reparaţia navelor 

militare din porturile de la Odesa şi Izmail, pentru pavajul drumurilor şi reparaţia 

podurilor pentru a uşura deplasarea oştirilor, preum şi pentru întărirea fortăreţelor [3]. 

Pădurile virgine din această parte a Moldovei medievale, încă de pe timpurile domniei 

voievodului Ştefan cel Mare, cu o populație de zeci de ori mai mică decât cea de astăzi, 

acopereau un teritoriu aproximativ de 25-30 %. Însă au urmat invaziile militare cu 

desfăşurarea unui masiv teatru de război din sec. al XVII-lea, care au redus suprafeţele de 

pădure pâna la 4-6%.  

Rezultatul lucrărilor de amenajare şi dinamica suprafețelor de pădure în ultimile 

decenii. 

Actualmente rolul principal în activităţile de împădurire a teritoriului Republicii 

Moldova îi revine Asociaţiei de Stat ―Moldsilva‖, care aplică măsuri în ce priveşte 

creşterea materialului de sădit din seminţele celor mai preţioase specii de plante 

arborescente, cât şi sădirea acestui material pe solurile degradate. În ultimii 15-18 ani s-a 

reuşit să se sădească noi suprafețe de păduri. Procentul de împădurire este în creştere, 

atingând cifra de 12,7 % din teritoriul Republicii Moldova (Figura 1). 

 

Figura 1. Evoluţia suprafeţelor acoperite cu păduri în Republica Moldova (mii ha) [1, 5] 

 În primele decenii ale secolului trecut, procesul de diminuare a suprafeţelor forestiere a 

continuat, fiind condiţionat de implementarea reformei agrare, iniţiată în anii 1920. 

Reforma prevedea lărgirea suprafeţelor agricole, în special din contul suprafeţelor 

ocupate de pajişti naturale şi păduri. Procesul de despădurire a contribuit şi la 

dezmembrarea trupurilor de pădure. De fapt, încă de la începutul secolului XIX, trupurile 

de pădure aveau în suprafaţă mii de hectare, fiind în număr de câteva zeci, iar către anul 

1900 numărul acestora a atins 690, iar în 1920 – 1215. Acest fenomen a afectat grav 

starea ecologică a peisajelor silvice. Totodată, în perioada respectivă se iniţiază lucrări de 

amenajare inginerească a suprafeţelor silvice şi racordarea exploatărilor forestiere cu 
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necesităţile populaţiei locale. În pofida iniţierii lucrărilor de împădurire, suprafaţa totală a 

fondului forestier a continuat să scadă, ajungând în 1940 la doar 197 mii ha sau 4,4% din 

teritoriul ţării. 

Tabelul 1. Dinamica suprafeţelor cu lucrări de amenajare a pădurilor [5] 

Anii de referinţă 
Suprafaţa amenajată, 

mii ha 
Entităţi silvice 

2010 34,1 Hînceşti-Silva 

2011 29,4 Străşeni, Chişinău 

2012 30,7 Tighina, Sil-Răzeni 

2013 34,8 Cimişlia, Iargara, Comrat 

2014 27,1 Silva-Sud, Manta-V, Prutul 

de Jos 

2015 36,1 Edineţ, Bălţi 

TOTAL 192,2 - 

  

 Analizând tabelul 1, observăm un echilibru uşor dinamic al suprafețelor împădurite 

de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în anul 2010 in entitatea silvica Hâncești-Silva 

au fost amenajate 34,1 mii ha, la fel cum a urmat in anul 2013 in entităţile silvice Cimişlia, 

Iargara şi Comrat, unde au fost amenajate 34,8 mii ha de plantaţii cu pădure. Putem 

evidenţia un progres şi în anul 2015, urmare a faptului că gospădăriile silvice Edineţ şi 

Bălţi au plantat circa 36,1 ha de pădure tânără. 

Teritoriul dintre Prut şi Nistru, istoric a fost marcat de un deficit de suprafeţe 

silvice, fapt determinat atât de condiţiile fizico-geografice specifice regiunii, cât şi de 

creşterea presiunii antropice asupra mediului şi pădurilor în special. Pe parcursul 

ultimelor două secole, suprafața pădurilor şi ponderea acestora în structura fondului 

funciar înregistrează o evoluţie oscilantă.  

Conform seriei de hărţi, care reflectă evoluția suprafețelor împădurite de pe 

teritoriul Republicii Moldova (Figura 2), observam o dinamică spaţială şi o repartiţie 

neuniformă a suprafețelor împădurite de pe teritoriul Republicii Moldova între anii 1910-

2004 şi 2016. Analizând aceste materiale cartografice, putem evidenţia o tendinţă de 

creştere a suprafețelor împadurite către anul 2004 în Podişul Codrilor, precum şi in 

nordul Republicii Moldova. Cu toate că în timp teritoriul ţării s-a redus considerabil, 

suprafețele împadurite puţin s-au majorat. Analizând comparativ harta ce reflectă situaţia 

în anul 2004 cu harta anului 2016, nu constatăm mari schimbări referitoare la suprafeţele 

împădurite, de cât o mică creştere caracteristică in partea de sud a Republicii Moldova, în 

special în raionul Comrat şi în partea de nord, în raioanele Şoldăneşti, Soroca şi Briceni. 
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Figura 2. Evoluția suprafețelor împădurite in Republica Moldova [2] 

Figura 3: Harta repartiței resurselor forestiere pe teritoriul Republicii Moldova (2016) 

(Garştea Andrei, 2018) 
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Analizând harta repartiţiei fondului forestier de pe teritoriul Republicii Moldova 

(Figura 3), cartată prin metoda catogramei, putem evidentia că în prezent, cele mai 

împadurite raioane sunt Călăraşi şi Străşeni, ambele amplasate pe Podişul Codrilor. Prin 

urmare constatăm, că Regiunea de Centru a fost cea mai îmădurită din toate timpurile, 

situaţia fiind condiţionată atât de condiţiile fizico-geografice, cât şi de rolul pozitiv al 

factorului uman, care a determinat crearea ariilor protejate de pădure din acest spaţiu.  

Cu un grad de împadurire mai redus urmează raioanele Ungheni, Nisporeni, 

Hâncești şi Ialoveni. În aceste unităţi administrative constatăm şi un grad uşor mai mare 

de valorificare a ternurilor, în special în scopuri agricole ca vii şi livezi. 

 Cu gradul cel mai scăzut de împădurire le putem menționa următoarele raioane 

din nordul Republicii Moldova, precum Râşcani, Drochia, Soroca şi Floreşti, iar din sud 

raioanele Comrat, Taraclia şi Basarabeasca.  

Caracterizarea pădurilor de pe teritoriul Republicii Moldova pe grupe de specii. 

Compoziţia pădurilor de pe teritoriul Republicii Moldova este dominată de grupul 

speciilor de foioase (97,8%), inclusiv cvercinee – 44,1%, frăsinete – 5,7%, cărpinete – 

4,3%, salcâmete – 33,1%, plopişuri – 3,0% etc., răşinoasele fiind prezentate doar în 

proporţie de 2,2%. Cvercineele sunt cele mai valoroase arborete ale fondului forestier. 

Din suprafaţa totală a acestora – circa 27% provin din sămânţă şi 73% din lăstari. Această 

repartiţie influenţează şi productivitatea cvercineelor, din care circa 43% sunt de 

productivitate superioară şi 57% de productivitate inferioară. 

Impactul dăunatorilor defoliatori a pădurilor și măsurile de combatere a acestora . 

Conform rezultatelor cercetărilor silvo-patologice detaliate, prezentate de către 

entităţile silvice subordonate Agenţiei „Moldsilva‖ şi prelucrate de specialiştii Centrului 

de Monitoring şi Protecţia Pădurilor (CMPP) din cadrul ICAS, în toamna anului 2015 se 

constată că suprafaţa focarelor de dăunători defoliatori este de 43,8 mii ha. Comparativ 

cu sfârşitul anului 2014 (63,5 ha) se observă o descreştere a suprafeţei focarelor de 

dăunători defoliatori cu 31%. Totodată, s-a micşorat considerabil şi suprafaţa care 

necesită măsuri de protecţie de la 39,2 ha la 10,9 ha (sau cu 72%). 

Monitorizarea evoluţiei focarelor de dăunători defoliatori denotă faptul că în anul 

2013 s-a înregistrat cea mai gravă situaţie în domeniul dat (Tabelul II). Efectuarea 

lucrărilor de combatere aeriană, combinate cu cele de profilaxie, precum şi evoluţia 

naturală a focarelor de dăunători a condus la diminuarea treptată a suprafeţei focarelor, 

inclusiv a celor care necesită măsuri de combatere aeriană. 
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Tabelul 2. Dinamica focarelor de dăunători defoliatori în arboretele din 

gestiunea Agenţiei „Moldsilva‖ şi combaterea aeriană  

în perioada anilor 2010-2015 [5] 

Anii 

La 

începutul 

anului, ha 

Apărute 

din nou, 

ha 

S-au 

stins, 

ha 

Lichidate prin 

măsuri de 

combatere, ha 

Focare la 

sfârşitul 

anului, ha 

Inclusiv necesită 

măsuri de 

combatere, ha 

2010 16375 52075 12119 297 56034 30955 

2011 56034 33141 24766 3408 61001 33200 

2012 61001 76941 29485 23157 85300 35752 

2013 85300 29477 22693 12300 79784 52878 

2014 79784 35032 20322 30993 63501 39202 

2015 63501 26778 21940 24544 43795 10871 

 

Prin realizarea acestui studu au fost constatate cele mai semnificative probleme 

cu care se confruntă sectorul forestier din Republica Moldova, precum: degradarea 

continuă a ecosistemelor forestiere; fragmentarea habitatelor silvice; diminuarea 

suprafeţelor ocupate şi agravarea situaţiei unor ecosisteme rare şi periclitate (făgete, 

stejărete pufoase, formaţiuni petrofite etc.); degradarea şi diminuarea bonităţii staţiunilor 

forestiere; aplicarea unor volume insuficiente de lucrări de regenerare şi reconstrucţie 

ecologică prin care să se urmărească ameliorarea compoziţiei prin promovarea 

biotipurilor mai rezistente la schimbările climatice, substituirea introducenţilor 

compromişi, restabilirea fitocenozelor fundamentale etc; lipsa coridoarelor de 

interconexiune între trupurile de păduri dispersate; pierderea continuă a biodiversităţii 

forestiere; eficacitatea redusă a metodelor şi tehnicilor utilizate în prezent la îngrijirea şi 

conducerea arboretelor, regenerarea, conservarea şi reconstrucţia pădurilor; integrarea 

ineficientă a realizărilor în domeniul conservării biodiversităţii forestiere în teoria şi 

practica amenajării pădurilor; degradarea continuă, fragmentarea, distrugerea, gestionarea 

spontană, fără planificarea impusă de regimul silvic, a pădurilor deţinute de primării. 

Concluzii 

Starea actuală şi perspectivele de dezvoltare a fondului forestier din Republica 

Moldova trezesc multe semne de întrebare. Valoarea sau rolul pădurilor pentru societatea 

noastră este unul complex şi se manifestă pe plan social, economic şi politic. În 

conformitate cu structura valorii integrale a pădurilor şi cu estimările specialiştilor din 

domeniul mediului, principala funcţie a pădurilor din ţară noastră este de ordin ecologic. 

Totodată, neglijarea rolului economic, incapacitatea autorităţilor de a formula şi 

implementa politici clare în acest sens, fără a dăuna funcţiei ecologice, în final duce la 

urmări foarte grave pentru echilibrul ecologic. Gestionarea durabilă a fondului forestier 

presupune utilizarea valorificării concomitente cu eficienţă maximă a tuturor funcţiilor 

pădurii: a celor ecologice, sociale şi economice. Prin urmare, autorităţile trebuie să 
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promoveze discuţii ample în societate cu implicarea specialiştilor din domeniile 

mediului, agriculturii, silviculturii, turismului şi altele, pentru a clarifica şi preciza 

stipulările din legislaţia silvică şi politicile privind dezvoltarea sectorului forestier. 
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ABBREVIATIONS AND THEIR COMMUNICATIONAL VALUES  

IN POSTMODERN ENGLISH 

Severina GHEORGHIU, student, UST 

Natalia COCIERU, dr. 

―Take advantage of every opportunity to practice your communication skills  

so that when important occasions arise, you will have the gift, the style, the sharpness, 

the clarity, and the emotions to affect other people‖ (Jim Rohn). 

Abbreviations have a long history, shortened words being used to represent words 

in specific applications. In classical Greece and Rome, the reduction of words to single 

letters was common. In Roman inscriptions, „Words were commonly abbreviated by 

using the initial letter or letters of words, and most inscriptions have at least one 

abbreviation‖. However, „some could have more than one meaning, depending on their 

context (for example,  A can be an abbreviation for many words, such as ager, amicus, 

as, Aulus, Aurelius, aurum and avus)‖ [1]. 

Abbreviations in English were frequently used from its earliest days. Manuscripts of 

copies of the old English poem Beowulf used many abbreviations, for example 7 or & for 

and, and y for since, so that "not much space is wasted". The standardisation of English 

in the 15th through 17th centuries included a growth in the use of abbreviations. At first, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Rome
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_English
https://en.wikipedia.org/wiki/Beowulf
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abbreviations were sometimes represented with various suspension signs, not only 

periods. For example, sequences like ‹er› were replaced with ‹ɔ›, as in ‹mastɔ› for master 

and ‹exacɔbate› for exacerbate. While this may seem trivial, it was symptomatic of an 

attempt by people manually reproducing academic texts to reduce the copy time [ibidem]. 

Nowadays abbreviations are in use in almost every discipline and area of life from 

commonly used abbreviations like names, for instance Mr. for Mister or Sgt. for 

Sergeant, to less commonly used abbreviations, such as the shortened version of 

abbreviation itself, which is abbr. The U.S. is itself a well-established abbreviation. 

Abbreviations exist in all areas of life from medicine to military and international 

relations to religion [6]. We use the next four types of abbreviations in our daily life: 

 Abbreviation proper, which is a shortened form of a word or phrase used mainly 

in writing to represent the complete form. It usually has a full-stop at the end (for 

example: lib. for library; abbr. for abbreviation etc.); 

 Acronym-a pronounceable word formed mostly (but not always) from the initial 

letters of words and phrases (for example: RADAR = Radio detecting and 

ranging, ASAP = as soon as possible, NATO-North Atlantic Treaty Organization, 

Graphics Interchange Format-GIF); 

 Initialism that uses a similar method, but the word is pronounced letter by letter. 

(BBC - British Broadcasting Corporation; USA - United States of America); 

 Symbols are the units of reference (for example min. for minute, kg for kilogram, 

km for kilometer) [5]. 

We expose below the differences between Acronyms and Abbreviations:  

Acronyms Abbreviations 

 Acronyms form new words from 

initial letters; 

 Abbreviations shorten the form of a 

word or phrase (in writing); 

 Acronyms are pronounced as 

separate words; 

 Abbreviations are articulated forms of 

the original word; 

 All acronyms are abbreviations.  Not every abbreviation is an acronym. 

Due to the growing use of internet, texting can be considered one of the latest 

forms that people use to communicate. Much like other new technologies at the time, 

texting has developed its own manner lingo including abbreviations, acronyms, 

shortenings and emoticons that are much different from other forms of written 

communication. Yet, not all abbreviations can be understood by the majorities of Internet 

or E-Mail users [2]. 

Among the most commonly used abbreviations, we can be cite: 

2  4   B C I O R U Y 

to/too  for be see eye owe are you why 

This can be explained by the corresponding pronunciation of the letter and digit. 

http://abbreviations.yourdictionary.com/articles/medical-abbrev.html
http://abbreviations.yourdictionary.com/articles/military-acronyms.html
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So, an emoticon is a representation of a facial expression such as a smile or frown, 

formed by various combinations of keyboard characters and used in electronic 

communications to convey the writer's feelings (for example:  - happy or smiling,  - 

unhappy or sad, etc.) [4]. Emoticons are normally to represent smiley, where only three 

to four punctuations are used to form an image as above. The punctuation (:) will be the 

eyes, whereas the hyphen (-) will be the nose and the next punctuation or letter used will 

represent the mouth. With their help you can say so much while using a few characters 

and it is a sign of our modern world.With reference to this, we could list some forms of 

text messaging: 

1. Use of abbreviations with numbers, simbols etc. (great = gr8) 

2. Use of acronyms. (SUS = see you soon) 

3. Non-standard spelling. (love = luv) 

4. Vowel/s areomissed.(welcome = wlcm) 

5. Writing all in caps lock (WAIT FOR ME) or all in lower case.(i go on the 

str. teilor) 

6. Employing emoticons. ( …) 

7. Some punctuations are omitted. (full stop. coma, hyphen -) 

But nevertheless, we could list some reasons in shortening text messages and they 

are: 

- The longer the message is, the higher it costs you to send it; 

- To avoid the character limits; 

- For faster texting, especially for those with alphanumeric keyboards; 

- It‘s a hurried world and SMS or messages are written in a hurry. 

According to this, we can enumerate some advantages and disadvantages of using 

abbreviations and acronyms. In the category of advantages can be included: using 

abbreviations helps us to save time, when we are really busy or in hurry, instead of using 

full sentences, short abbreviation are very comfortable and useful; when using 

abbreviation, people feel sense of belonging and a closer friendship, and the last one is, 

there are cases when abbreviations have to be used. Yet there are some disadvantages: 

this could cause a huge gap between generations; a lot of parents might not understand 

words that their children use when communicating with them; speaking to an audience, 

spell the term because the abbreviation may puzzle the listeners; it‘s a high chance to 

develop grammatical errors; abbreviations and acronyms spoils spelling and it is difficult 

for the foreign students to learn the English language [3]. So let's try to use abbreviations 

when only necessary! 

But if we want to use abbreviations and acronyms we can access different online 

dictionaries in which we can find the correct form of our word. There abbreviations and 
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acronyms are explained, divided by domains of activity and by letters (for example: 

Oxford English Dictionary, Your Dictionary etc.). 

Taking everything into account, we understand that abbreviations have a big 

communicational value in postmodern English. They can save time and space, and they 

can make our writing easier to read and, the most important, our memory much more 

developed. And as Antoine de Saint Exupery said: ―The greatest luxury in the world is 

the luxury of human communication.‖ So let it remain a luxury and not turn it into an 

everyday rapid-fire exchange of information. 

 

Bibliography 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Abbreviation 

2. http://www.smart-words.org/abbreviations/text.html 

3. https://www.abbreviations.com 

4. https://prezi.com/chppmpgo3ygy/advantages-and-disadvantages-of-using-

abbreviation/ 

5. http://www.differencebetween.net/language/difference-between-abbreviation-and-

acronym/ 

6. https://www.ukessays.com/essays/english-language/short-messaging-service-

otherwise-known-as-sms-english-language-essay.php 

 

CONTRIBUŢII LA STUDIUL DIVERSITATĂŢII MALACOLOGICE 

(MOLLUSCA, GASTROPODA, BIVALVIA)  

DIN SECTORUL MEDIAL AL RÂULUI PRUT 

Ana GÎŢU, studentă, Facultatea Biologie şi chimie 

Viorica COADĂ, conferenţiar universitar, doctor în biologie 

Introducere 

Omul a ajuns, prin activitatea sa, şi de cele mai multe ori, prin inconştienţa sa, să 

influenţeze negativ ecosistemele acvatice. Nici un curs de apă nu este doar un simplu 

canal de scurgere pentru izvoare sau pentru precipitaţii, ci este un sistem viu, alcătuit din 

numeroase specii de animale şi plante care depind unele de altele şi, toate, de condiţiile 

de mediu.  

Evoluţia în continuare a civilizaţiei, cu un potenţial tehnico-ştiinţific tot mai 

dezvoltat, nu exclude dependenţa omenirii de mediul ambiant. Preocuparea pentru 

elaborarea şi aplicarea unei strategii de dezvoltare durabilă a ţării a devenit de strictă 

actualitate, acordându-se cu aceeaşi tendinţă manifestată în acest sens în majoritatea 

ţărilor lumii. Propunerile de valorificare durabilă a ecosistemelor acvatice trebuie să se 

bazeze pe investigaţii detaliate asupra interacţiunii factorilor antropici cu mediul acvatic 

şi cu mecanisme avansate de reglementare economică, la aplicarea cărora protecţia 

http://www.smart-words.org/abbreviations/text.html
https://www.abbreviations.com/
https://prezi.com/chppmpgo3ygy/advantages-and-disadvantages-of-using-abbreviation/
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corespunzătoare a apelor naturale va fi mai puţin costisitoare decât măsurile de purificare 

a apelor poluate [1]. 

Materiale şi metode 

Materialul de bază pentru această lucrare au servit observaţiile, colectările 

efectuate pe parcursul anilor 2015-2017 din diferite staţii ale sectorului medial al râului 

Prut: s. Dumeni r-ul Rîşcani, Costeşti-Stânca r-ul Rîşcani, or. Lipcani, Drepcăuţi şi Criva. 

Determinarea speciilor de gastropode s-a făcut după lucrările de specialitate: 

Kerney et al., 1984; Grossu, 1986; Francisco Welter-Schultles 2012. Nomenclatura 

utilizată este în conformitate cu lucrările malacologice contemporane. 

Rezultate şi discuţii 

Analiza literaturii ne indică un număr de 34 specii indicate pentru fluviul Prut dintre 

care 19 gastropode şi 15 bivalve. Corbicula fluminea, Sinanodonta woodiana, Dreissena 

bugensis sunt trei specii noi din categoria speciilor invazive. Specii dominante pentru 

fluviul Prut sunt Unio pictorum, Crassiana crasa, Sphaerium corneum, Pisidium 

amnicum, Dreisseina polymorpha [6]. 

Studiul materialului faunistic de pe teritoriul cercetat a permis identificarea a 10 

specii de moluşte acvatice ce aparţin la 2 clase Bivalvia şi Gastropoda, încadrate în 3 

ordine, 6 familii şi 7 genuri. 

Diversitatea moluştelor depinde de un complex de factori, cum ar fi: relieful şi 

tipul faciesului, vegetaţia acvatică, adâncimile, chimismul apei, gradul de poluare a 

bazinului cu diferite substanţe. 

Printr-o diversitate specifică mai mare se caracterizează punctele de colectare de la s. 

Dumeni cu 11 specii urmată de Criva cu 6 specii, Costeşi-Ştânca cu 6 specii, Drepcăuţi 

cu 4 specii şi Lipcani 3 specii. 

În regiunea orăşelului Lipcani, în timpul revărsărilor Prut poate atinge o lăţime de 

1,2-1,5km. Viteza curentului de apă 1m/sec. În această regiune diversitatea specifică este 

reprezentată prin speciile Lithoglyphus naticoides, Unio pictorum, Sphaerium rivicola. 

Abudenţa este maxim 7 ex/m
2
. Acesta se explică prin faptul că substratul este pietros, 

fitoplanctonul foarte sărac. 

Staţia de colectare a moluştelor din Criva se caracterizează printr-o diversitate 

specifică mare, se explică acesta prin faptul că viteza curentului de apă scade, vegetaţia 

acvatică este bogata. Diversitatea specifică este reprezentată prin speciile: Theodoxus 

fluviatilis (40 ex/m
2
), Radix balthica (24 ex/m

2
), Theodoxus transversalis (15 ex/m

2
), 

Bythinia tentaculata (12 ex/m
2
), Theodoxus danubialis, (4ex/m

2
), Unio pictorum (3 

ex/m
2
). 

Evaluarea calităţii mediului acvatic, folosind hidrobionţii (biotestarea) este o parte 

importantă a controlul calităţii mediului. Condiţiile ecologice a bazinelor acvatice sunt 

unice, precum şi componenţa specifică a hidrobionţilor ce populează aceste ecosisteme. 
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Problema conservarea biodiversităţii lor este legată de influenţa umană crescut ă şi 

modificarea condiţiilor în care trăiesc. 

Calitatea apei r. Prut conform grupelor de elemente hidrobiologice este clasificată la 

clasa a III-a – „moderat poluată‖ [8]. 

În baza parametrilor cantitativi şi saprobici ai malacofaunei a fost evaluată calitatea 

apei în zona studiată. În componenţa specifică a malacofaunei a fost stabilită ponderea 

speciilor β – mezosaprobe - slab poluată, ce corespunde cu calificativul determinat pentru 

râul Prut. 

Pentru R. Moldova până în prezent au fost descrise de 6 specii de moluşte invazive: 

Potamopyrgus (Hydrobia) jenkinsi Smith, 1889 (Yaroshenko 1957); Theodoxus palassi 

Lindholm, 1924 (Dyagileva 1986); Dreissena bugensis Andrusov, 1897 (Filipenko şi 

Leiderman 2006); Ferrissia fragilis Tryon, 1863 (Son 2007a); Theodoxus euxinus 

Clessin, 1886 (Coada şi Popa, 2006); Sinanodonta woodiana Lea, 1834 (Munjiu şi 

Shubernetski, 2008), Corbicula fluminea Müller, 1774 şi Corbicula fluminalis (Munjiu şi 

Shubernetski, 2010), Dreissena polymorha Pallas, 1771 (Toderaş, 2006). Din acestă 

categorie de moluşte pentru rîul Prut au fost identificate speciile Corbicula fluminea, 

Sinanodonta woodiana, Dreissena bugensis, Dreissena polymorha [4,5]. 

Concluzii 

1. Studiul materialului faunistic de pe teritoriul cercetat a permis identificarea a 11 

specii de moluşte acvatice ce aparţin la 2 clase Bivalvia şi Gastropoda, încadrate 

în 3 ordine, 6 familii şi 7 genuri 

2. În baza parametrilor cantitativi şi saprobici ai malacofaunei a fost evaluată 

calitatea apei în zona studiată. În componenţa specifică a malacofaunei a fost 

stabilită ponderea speciilor β – mezosaprobe - slab poluată. 

3. Din categoria specilor invazive de moluşte pentru rîul Prut au fost identificate 

speciile Corbicula fluminea, Sinanodonta woodiana, Dreissena bugensis, 

Dreissena polymorha. 
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FENOMENUL CONSUMULUI DE ALCOOL ȘI DROGURI – AMENINȚARE 
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Dumitrița GOLBAN, masterandă  

Diana COȘCODAN, conducător științific 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Fenomenul consumului de alcool și droguri a devenit o problemă din ce în ce mai 

acută pentru societatea Moldovei. S-a constatat o creștere alarmantă a consumului în 

rândul populației tinere, pragul de vârstă la care începe consumul de alcool scăzînd din ce 

în ce mai mult, ajungând în jurul vârstei de 11-12 ani [1,7]. Toate aceste lucruri arată 

amploarea fenomenului ce se desfaşoară în Republica Moldova şi de aceea este foarte 

important să se actioneze cât mai rapid şi mai eficient posibil în găsirea şi implementarea 

unor acţiuni concrete împotriva consumului de alcool și substanțe narcotice. Aceste 

acțiuni trebuie îndreptate în special spre adolescenți, deoarece ei sunt cei mai vulnerabili 

și mai predispuși să experimenteze lucruri noi fără să cunoască consecințele acțiunilor lor 

[2,3,6]. 

Scopul lucrării constă în elucidarea amplorii fenomenului consumului de droguri în 

Republica Moldova. 

Obiectivele: 

1. Studierea distribuirii cazurilor de alcoolemie după grad.  

2. Analiza morbidităţii prin narcomanie în teritoriile administrative.  

În studiul s-au folosit metodele: Determinarea alcoolemiei la pacienții care s-au adresat la 

Centrul Medicină legală, intervievarea standard a persoanelor drog - dependente, aflate la 

evidenţa Dispensarului Republican de Narcologie. 

În figura 1 este prezentat raportul dintre gradul de alcoolemie și riscul de accidente 

rutiere. Astfel, riscul accidentelor crește progresiv cu cât alcoolemia este mai mare.  

 

  

http://www.meteo.md/
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Figura 1. Raportul dintre gradul de alcoolemie și riscul de acidente rutiere 

În figura 2 este prezentată distribuția cazurilor de alcoolemie în funcție de grad în 

anul 2016. 

Datele obținute denotă că cea mai răspândită a fost alcoolemia de gradul II – 840 

de cazuri, iar cea mai puțin întâlnită –alcoolemia de gradul IV – 32 de cazuri. 

Figura 2. Distribuirea cazurilor de alcoolemie după grad 

S-a analizat distribuția persoanelor dependente de droguri conform vârstei (fig.3). 

Figura 3. Distribuirea consumătorilor de droguri după vârstă 

Cea mai numeroasă pătură de vârstă în rândul persoanelor consumătoare de 

droguri este 15 – 18 ani - 61,5% din toți pacienții Dispensarului Narcologic. Însă, și în 

celelalte grupe de vârstă numărul narcomanilor e destul de mare, de exemplu, în grupul 

de vârstă 19 -24 ani sunt 36,7% din toți pacienții. 

Datele referitoare la distribuția cazurilor de narcomanie în funcție de locul de trai și 

vârstă denotă că mediul urban determină un număr mai mare de consumători - 81% 

comparative cu 19 % de narcomani din mediul rural. 
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 În rândul persoanelor dependente de droguri numărul de bărbați este dominant – 

92% (fig.4). 

Figura 4. Repartizarea persoanelor drog - dependente în după sex 

Studierea dinamicii consumului de droguri în anii 2010-2017 demonstrează o oarecare 

ameliorare în ceea ce privește numărul consumătorilor (fig.5). 

 

Figura 5. Dinamica consumului de droguri în rândul populației tinere 

Se observă o scădere a consumului de droguri în ultimii ani comparative cu anul 

2012. Aceasta probabil este determinat de măsurile de combatere a consumului de 

droguri în RM.  

În rezultatul intervievării persoanelor dependente de droguri s-a constatat că 

74,5% din ei nu cunosc cele mai răspândite droguri, ceea ce denotă vulnerabilitatea lor. 

Ei consumă substanțele stupefiante fără a le cunoaște efectele toxice asupra organismului 

(fig.6). 

Reieșind din cele relatate, problema educației populației tinere în ceea ce privește 

consumul de droguri este primordială. Numai prin implicarea instituțiilor abilitate, 

educarea tinerei generații în aspectul efectelor grave ale narcomaniei, consilierea 

adolescenților în instituțiile de învățământ va fi combatută dependent de droguri și adusă 

contribuția la menținerea modului sănătos de viață a populației. 
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Figura 6. Ponderea răspunsurilor la întrebarea deschisă  

―Cum credeți, care este cel mai răspîndit drog?„ 

Concluzii 

Cele mai frecvente cazuri de alcoolemie în 2017, după grad sînt înregistrate la 

persoanele aflate în stare de ebrietate de gradul II.  

În funcţie de grup de vârstă a respondenţilor care au relatat experienţa proprie în 

consumul de droguri pe parcursul vieţii, cea numeroasă este categoria de vârstă cuprinsă 

înre 15-18 ani. În sectorul urban ponderea este mai mare  
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Universitatea de Stat din Tiraspol 

Abstract. În acest articol se arată cum se aplică teoria congruențelor în sistemele de criptare a informație. 

Vom arăta în continuare cum se face criptarea și decriptarea informației în două sisteme de criptare, care 

au la bază congruențele după un modul: sistemul de criptare Cezar și sistemul de criptare Vigenere.  

1. Sistemul de criptare Cezar 

Sistemul de criptare Cezar este un sistem mono alfabetic: odată stabilită cheia de 

criptare 𝑒𝑘 , ※ecare caracter cod 𝑥 se înlocuiește prin caracterul cod  𝑥 +  𝑘  (𝑚𝑜𝑑 26). 

Decriptarea se realizează după formula 𝑑𝑘(𝑥)  =   𝑥 − 𝑘  (𝑚𝑜𝑑 26). Sistemul Cezar este 

un sistem de criptare generat de permutările ciclice din 𝑃26 .  

𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐼 𝐽 𝐾 𝐿 𝑀 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑅 𝑆 𝑇 𝑈 𝑉 𝑊 𝑋 𝑌 𝑍 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

În cartea sa „De bello gallico‖, Cezar amintește de un sistem de criptare, fără să dea 

detalii. Mai târziu, Suetoniu – în „Viața lui Iuliu Cezar‖ descrie sistemul. Cezar folosea 

sistemul înlocuind literele romane cu cele grecești și folosea deplasarea 𝑘 =  3. Nepotul 

lui Cezar, împăratul Augustus a utilizat același sistem, cu 𝑘 =  1. Sistemul Cezar a fost 

utilizat mult timp. Armata rusă apela frecvent la el în 1915, ca înlocuitor pentru sistemele 

sale proprii de criptare, prea sofisticate la nivelul trupelor de câmp. 

Criptarea 

Fie luăm ca text clar: 𝑪𝑶𝑵𝑮𝑹𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨 și ca cheie luăm 𝒌 = 𝟕. Conform 

corespondenței din tabelul de mai sus, vom rescrie textul clar de mai sus sub formă de un 

șir de numere: 

𝐶 𝑂 𝑁 𝐺 𝑅 𝑈 𝐸 𝑁 𝑇 𝐴 

2 14 13 6 17 20 4 13 19 0 

Conform formulei 𝑒𝑘 𝑥 =  𝑥 + 𝑘  𝑚𝑜𝑑 26 , vom cripta fiecare element, unde 𝑥 – 

numărul corespunzător elementului din textul clar și 𝑘 = 7 – cheia de criptare, iar 

rezultatul obținut îl vom rescrie sub formă de literă conform tabelei de mai sus: 

𝑒7 2 =  2 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 9 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐽 

𝑒7 14 =  14 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 21 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑉 

𝑒7 13 =  13 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 20 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑈 

𝑒7 6 =  6 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 13 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑁 

𝑒7 17 =  17 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 24 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑌 

𝑒7 20 =  20 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 27 𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐵 
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𝑒7 4 =  4 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 11 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐿 

𝑒7 13 =  13 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 20 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑈 

𝑒7 19 =  19 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 26 𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 0  𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐴 

𝑒7 0 =  0 + 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 7 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐻 

Deci, mesajul criptat este: 𝑱𝑽𝑼𝑵𝒀𝑩𝑳𝑼𝑨𝑯. 

Decriptarea 

Avem mesajul criptat: 𝑱𝑽𝑼𝑵𝒀𝑩𝑳𝑼𝑨𝑯 și cheia 𝒌 = 𝟕. Conform corespondenței din 

tabelul de mai sus, vom rescrie mesajul criptat sub formă de un șir de numere: 

𝐽 𝑉 𝑈 𝑁 𝑌 𝐵 𝐿 𝑈 𝐴 𝐻 

9 21 20 13 24 1 11 20 0 7 

Conform formulei 𝑑𝑘 𝑥 =  𝑥 − 𝑘  𝑚𝑜𝑑 26 , vom decripta fiecare element, unde 𝑥 – 

numărul corespunzător elementului din mesajul criptat și 𝑘 = 7 – cheia de decriptare, iar 

rezultatul obținut îl vom rescrie sub formă de literă conform tabelei de mai sus: 

𝑑7 9 =  9 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐶 

𝑑7 21 =  21 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 14 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑂 

𝑑7 20 =  20 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 13 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑁 

𝑑7 13 =  13 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 6 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐺 

𝑑7 24 =  24 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 17 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑅 

𝑑7 1 =  1 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡  −6  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 20 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑈 

𝑑7 11 =  11 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 4 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐸 

𝑑7 20 =  20 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 13 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑁 

𝑑7 0 =  0 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡  −7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 19 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝑇 

𝑑7 7 =  7 − 7  𝑚𝑜𝑑 26 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 26  → 𝐴 

Deci, mesajul decriptat este: 𝑪𝑶𝑵𝑮𝑹𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨. 

2. Sistemul de criptare Vigenere 

Numele sistemului vine de la baronul francez Blaise de Vigenere (1523 − 1596) 

diplomat la curtea regelui Henry III. A fost considerat mult timp unul din cele mai bune 

sisteme de criptare. 

Prezentarea sistemului 

Ca și în sistemul precedent de criptare, considerăm cele 26 litere ale alfabetului, 

numerotate de la  (pentru 𝐴) până la 25 (pentru 𝑍), aranjate conform tabelului:  

𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸 𝐹 𝐺 𝐻 𝐼 𝐽 𝐾 𝐿 𝑀 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝑁 𝑂 𝑃 𝑄 𝑅 𝑆 𝑇 𝑈 𝑉 𝑊 𝑋 𝑌 𝑍 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Definim 𝑃 = 𝐶 = 𝑍26 , 𝐾 = 𝑍26
+ . 
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O cheie 𝐾 ∈ 𝒦 este un cuvânt având codificarea numerică 𝑘0𝑘1 …𝑘𝑝−1. 

Fie 𝑎 = 𝑎0𝑎1 …𝑎𝑛  codificarea textului clar care trebuie transmis. Textul criptat va fi 

𝑒𝐾 𝑎 = 𝑥 = 𝑥0𝑥1 …𝑥𝑛 , unde 𝑥𝑖 =  𝑎𝑖 + 𝑘𝑖   𝑚𝑜𝑑  𝑝   𝑚𝑜𝑑 26 . 

Criptarea 

Sub ※ecare număr din 𝑎  se așează câte un număr din 𝐾; când cheia se termină, ea se 

reia ciclic, până se termină 𝑎 . Linia a treia va conține suma 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜  26 a numerelor 

de pe primele două linii, iar pe ultima linie va fi scris textul criptat rezultat. 

Exemplu: 

Fie luăm ca text clar: 𝑪𝑶𝑵𝑮𝑹𝑼𝑬𝑵𝑻𝑨  și cuvântul – cheie: 𝑨𝑳𝑮𝑬𝑩𝑹𝑨 . Conform 

corespondenței din tabelul de mai sus, vom rescrie textul clar și cuvântul – cheie sub 

formă de un șir de numere:  

𝐶  𝑂  𝑁 𝐺  𝑅  𝑈  𝐸  𝑁 𝑇  𝐴  

 2 14 13 6 17 20 4 13 19 0 

  Deci 𝑎 = 2 14 13 6 17 20 4 13 19 0, 𝑝 = 5 și 𝐾 = 0 11 6 4 1 17 0 .  

2 14 13 6 17 20 4 13 19 0 

0 11 6 4 1 17 0 0 11 6 

 2 25 19 10 18 11 4 13 4 6 

𝐶  𝑍  𝑇  𝐾  𝑆  𝐿  𝐸  𝑁 𝐸  𝐺  

În tabel primele două linii se adună după modulul 26 si se obține linia a treia.  

Deci, mesajul criptat este: 𝑪  𝒁  𝑻  𝑲 𝑺  𝑳  𝑬  𝑵 𝑬  𝑮 . 

Decriptarea 

Decriptarea se realizează similar, scăzând după 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜  26 din codul caracterului 

criptat, codul caracterului corespunzător din cheie.  

O variantă a sistemul Vigenere este sistemul Beaufort (amiral englez, autorul și a unei 

scale a vânturilor care îi poartă numele); aici relația de criptare este înlocuită cu: 

𝑥 𝑖 =  𝑘 𝑖   𝑚𝑜𝑑  𝑝  − 𝑎 𝑖    𝑚𝑜𝑑  26 ,  𝑖 ≥ 0  

Avantajul sistemului Beaufort constă în faptul că ecuația de criptare se aplică și la 

decriptare  𝑎 𝑖  =  𝑘 𝑖   𝑚𝑜𝑑  𝑝  − 𝑥 𝑖  . 

Altă variantă este sistemul Autoclave, atribuit matematicianului Cardano (autorul 

formulelor de rezolvare pentru ecuațiile de gradul  și ). Aici cheia se folosește o 

singură dată, la început, după care este utilizat drept cheie textul clar. 

Exemplu: Este dat textul criptat: 𝑪  𝒁  𝑻  𝑲 𝑺  𝑳  𝑬  𝑵 𝑬  𝑮  și cuvântul – cheie: 

𝑨𝑳𝑮𝑬𝑩𝑹𝑨 . Conform corespondenței din tabelul de mai sus, vom rescrie textul criptat 

și cuvântul – cheie sub formă de un șir de numere:  

C Z T K S K R N E C 

2 25 19 10 18 11 4 13 4 6 

 

𝐴  𝐿  𝐺  𝐸  𝐵  𝑅  𝐴  

0 11 6 4 1 17 0 
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𝐴  𝐿  𝐺  𝐸  𝐵  𝑅  𝐴  

0 11 6 4 1 17 0 

  

Deci 𝑎 = 2 25 19 10 18 11 4 13 4 6, 𝑝 = 5 și 𝐾 = 0 11 6 4 1 17 0 . 

 2 25 19 10 18 11 4 13 4 6 

0 11 6 4 1 17 0 0 11 6 

 2 14 13 6 17 20 4 13 19 0 

𝐶  𝑂  𝑁 𝐺  𝑅  𝑈  𝐸  𝑁 𝑇  𝐴  

Deci, mesajul decriptat este: 𝑪  𝑶 𝑵 𝑮  𝑹  𝑼 𝑬  𝑵 𝑻  𝑨 . 
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ОБУЧЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА В ГИМНАЗИЧЕСКОМ ЦИКЛЕ 

Ирина ГУСИН, студентка филологического факультета ТГУ 

Мария СЛЮСАРЕНКО, преподаватель, ТГУ 

Текст – сложное и многоаспектное явление. С этим связаны трудности, 

которые возникают в процессе его изучения, а также в ходе анализа конкретных 

прозаических и поэтических произведений. Лингвистический анализ 

художественного текста – это подробный и тщательный анализ роли и функций 

языковых средств разных уровней в организации и выражении идейно-

тематического содержания произведения. Поэтому лингвистическому анализу 

должно уделяться достаточно много времени на уроках русского языка и 

литературы. Однако предложенные тексты и задания к ним не всегда позволяют 

использовать разнообразные формы работы. Предполагается, что учитель должен 
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сам осознавать проблемы, которые возникают при анализе текста, видеть пути их 

решения и определять методику проведения лингвистического анализа. В 

необходимости формирования у будущего учителя компетенций лингвистического 

анализа текста мы видим актуальность нашего исследования. 

Целенаправленная работа по развитию компетенций лингвистического 

анализа текста, по мнению методистов Е.И. Литневской и В.А. Багрянцевой 

должна вестись по трем направлениям: 

1) анализ готового текста; 

2) воспроизведение, трансформация и информационная переработка 

готового текста; 

3) создание и совершенствование собственного текста. 

 Работа по анализу текста имеет важное практическое значение, так как 

является необходимой ступенью для создания собственных текстов. Анализ текста 

проводится для осмысления его содержания и структуры, что является условием 

его успешного воспроизведения.  

 Можно подвергать анализу как цельный текст, так и его элементы (часть 

текста, название текста, эпиграф и др.). Эти виды анализа текста дополняются 

сопоставительным анализом двух или даже нескольких текстов, обычно разного 

типа и стиля. Например, в учебнике для 5 класса в теме «Функционально-

смысловые типы речи» в упр. 136 ученикам предлагается сравнить три текста: В 

каком из текстов называются признаки лица, в каком его действия, в каком 

говорится о причине поступка? 

 Помимо образцовых текстов, к анализу необходимо привлекать и тексты, 

содержащие ошибки и недочеты. Ученики начинают видеть причины языковых 

неудач (например: несоответствие содержания теме, сужение или расширение 

темы, несоответствие стиля условиям общения, неубедительность аргументации и 

др.) и учатся рефлексии – анализу собственного текста. Анализ таких текстов 

сопровождается обычно их трансформацией – редактированием. 

 Воспроизведение, трансформация и информационная переработка имеют и 

самостоятельную ценность, и вспомогательную, как ступень формирования умения 

создавать собственные тексты. Основными видами информационной переработки 

текста являются составление плана, конспекта, тезисов текста.  

   Задача этих видов работы – выделение в тексте главного, того, что помогает 

видеть авторский замысел, логику автора, особенности структуры текста.  

 При конспектировании учащийся пользуется фразами готового текста, 

избирая наиболее важные из них, т.е. ученик должен отличить главное от 

второстепенного, сократить текст до минимального информативно значимого 

блока. 
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 При составлении тезисов степень компрессии текста и отхода от авторских 

формулировок выше, чем при конспектировании. 

 План является наиболее сжатой формой переработки текста и почти всегда 

содержит собственные формулировки его составителя, то есть наиболее далеко 

отстоит от исходного текста. Учащиеся составляют простой и сложный план 

текста.  

 Конечной задачей уроков по формированию коммуникативных компетенций 

является создание учащимися собственных устных и письменных высказываний – 

текстов. К самостоятельным высказываниям учащихся предъявляются требования 

тематического единства, стилевой адекватности и цельности. Для создания 

собственных высказываний учащийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

1) осмысливать тему, ее границы; понимать, к чему обязывает каждое слово в 

формулировке темы; раскрывать тему; 

2) подчинять свое высказывание определенной мысли; 

3) собирать материал для высказывания; 

4) систематизировать материал (группировать и систематизировать факты в 

соответствии с темой и основной мыслью); 

5) строить высказывание в определенном жанре и композиционной форме; 

6) правильно выражать свои мысли; 

7) совершенствовать созданный текст.  

Основным средством формирования компетенций учащихся являются 

упражнения. Они должны представлять собой систему, а не набор случайных 

элементов. 

При составлении системы упражнений, необходимо учитывать следующие 

аспекты: 

1. Прежде всего надо определить цель упражнения и сообщить ее 

школьникам.  

 Это можно сделать по-разному.  

В гимназических классах мы определяем следующую цель упражнения: 

научиться определять ФСТР, т.е. ученики должны научиться видеть 

отличительные признаки описания, повествования, рассуждения. Ученикам 

предлагается 3 небольших ССЦ. Используется прием групповой дискуссии. 

ССЦ-описание: Андрий уже издали видел дом, непохожий на другие и, как 

казалось, строенный каким-нибудь архитектором итальянским. Он был сложен из 

красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего этажа были заключены в 

высоко выдавшиеся гранитные карнизы; верхний этаж состоял весь из небольших 

арок, образовавших галерею; между ними видны были решетки с гербами. На углах 
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дома тоже были гербы. Наружная широкая лестница из крашеных кирпичей 

выходила на самую площадь. Внизу лестницы сидело по одному часовому, которые 

картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшие около них 

алебарды, а другою подпирали наклоненные свои головы, и, казалось, таким 

образом, более походили на изваяния, чем на живые существа. 

ССЦ-повествование: Ночь ещѐ только что обняла небо, но Бульба всегда 

ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что 

ночной воздух был довольно свеж и потому что Бульба любил укрыться потеплее, 

когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор; всѐ, что ни 

лежало в разных его углах, захрапело и запело; прежде всего заснул сторож, 

потому что более всех напился для приезда паничей. 

ССЦ-рассуждение: - Неразумная голова, - говорил ему Тарас. – Терпи, козак, 

- атаманом будешь! Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном 

деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит, и 

хоть ты ему что хочь, а он все-таки поставит на своем. 

2. Учет особенностей изучаемого материала: надо определить, какие 

виды упражнений будут преобладать: устные или письменные.  

Устно можно определить: Тему, основную мысль эпизода.  

Письменно: Какие художественные средства используются в эпизоде?  

 3. Варьирование языкового (дидактического) материала. Языковой 

материал, относящийся к одному и тому же правилу, неоднороден по своим 

семантическим, фонетическим, морфологическим и синтаксическим особенностям. 

Эти особенности, их различное сочетание и создают то, что называют вариантами 

языкового материала. 

Например: Указать средства межфразовой связи на лексическом, 

морфологическом и синтаксическом уровнях. 

4. Постепенное усложнение заданий к упражнениям. Каждое упражнение 

должно основываться на предыдущем, опираться на него и помогать двигаться 

вперед. Начинаем работу с упражнений только на новое правило; затем 

подключаем сходный материал, чтобы предупредить смешивание похожих явлений 

или правил. Далее используем предложения или текст, чтобы учить видеть 

изучаемые случаи среди других. После этого возможны упражнения с элементами 

творчества, затем творческие или самостоятельные работы. Усложнение заданий, 

таким образом, может проходить за счет введения все большего количества 

материала, изученного ранее, и за счет заданий по развитию речи. Нужна работа не 

только со словами, но и с предложениями, связным текстом. 

Например: Определить количество предложений и тип связи между ними: 

параллельная, цепная (последовательная); контактная или дистантная.  
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5. Постепенное возрастание самостоятельности в работе учащихся. 

Первые упражнения проводятся коллективно, с нулевой самостоятельностью. В 

последующих заданиях степень самостоятельности постепенно возрастает. 

Самостоятельная работа предлагается обычно в конце урока. 

Например: Произвести композиционно-тематический анализ ССЦ. Определить 

структуру ССЦ и функции его компонентов: зачин, средняя часть, концовка. 

На материале одного ССЦ мы формируем у учеников разные умения и 

навыки (специфические компетенции) 

6. Сочетание творческих и репродуктивных упражнений. Оно должно 

быть таким: на четыре репродуктивных одно творческое задание. При этом 

решается проблема формирования умений и навыков и развития творческих 

способностей школьников. В среднем за урок можно выполнить 3-4 упражнения. 

Чтобы решать также и задачи повторения, уместно давать комплексные задания к 

упражнению, тогда на одном материале можно решать разные задачи, что 

экономит время урока. 

7. Разнообразие упражнений необходимо, так как однообразная работа 

быстро утомляет детей и снижает их работоспособность. Современные 

инновационные технологии позволяют сделать урок интересным, ярким и увлечь 

ребят своим предметом. 

  Базовые сведения по теории текста даются в Молдове уже в начальной 

школе; в гимназических классах знания, умения и навыки углубляются и 

расширяются. Сведения о композиционно-тематическом, функциональном анализе 

и изобразительно-выразительных средствах даются в учебнике Русский язык и 

литература для 5 кл. (авторы: Горленко Ф.М, Сузанская Т. Н.,) Темы, 

представленные в учебнике, отражают содержание Модернизированного 

куррикулума (2010): «Текст: его основные признаки. Тема и основная мысль. 

Развитие мысли в тексте. Деление текста на абзацы и смысловые части, 

строение абзаца. Простой план текста»; «Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Особенности их строения». Текст 

определяется как ряд предложений, связанных по смыслу и расположенных в 

определенной последовательности. Изучение понятия текста, его темы и основной 

мысли происходит преимущественно через анализ текстов. Учащимся предлагается 

сравнить текст и набор предложений, не связанных по смыслу, или составить текст 

из связанных по смыслу, но бессистемно расположенных предложений. 

Определение темы и основной мысли текста происходит через его озаглавливание, 

поиск предложений, выражающих основную мысль, и анализ «неправильного» 

текста. 
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Понятия об описании, повествовании и рассуждении вводятся как через 

определения, так и через анализ текстов, причем внимание учащихся фиксируется 

на наиболее существенных для разных типов речи языковых средствах: глаголах со 

значением действия, стоящих в прошедшем времени – в повествовании; глаголах в 

настоящем времени – в описании. Описание изучается на основе текстов-описаний 

животных и предметов. Наиболее подробно теоретически дается определение 

рассуждения, структура и модель рассуждения, а также средства связи между 

основными элементами рассуждения. 

В 5 классе основной путь изучения теоретических понятий стилистики – 

дедуктивный, однако многие понятия вводятся через определения, ученикам 

предлагается схема речевой ситуации. В учебнике содержится информация о том, 

что в разных речевых ситуациях человек говорит и пишет по-разному, то есть 

пользуется разными стилями речи. Стили речи изучает наука стилистика. Каждый 

стиль речи характеризуется своими языковыми средствами и приемами их 

употребления. Принято различать разговорный стиль и книжные стили. К 

книжным стилям относятся: научный, деловой, публицистический и 

художественный. 

 В 5 классе начинается подготовительная работа с текстом, приучая 

пятиклассников к первичным основам лингвистического анализа. 

Л.Н. Толстой. Кавказский пленник (Быль) 

1. Хотел он (Жилин) подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, 

крутят ему руки назад. Рванул он, скинул с себя татар, - да еще соскакали с 

коней трое на него, начали бить его прикладами по голове. Помутилось у него в 

глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седел подпруги запасные, 

закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. 

Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье 

все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, 

так и лежит, только бьѐтся ногами, - до земли не достает; в голове дыра, а из 

дыры так и свищет кровь черная,- на аршин кругом пыль смочила [, 258]. 

Задания. 

1. Определите тему и основную мысль текста. Найдите ключевые слова. 

(О ком идет речь в этом отрывке и что говорится о герое?) 

(Жилин, татары, лошадь) 

2. Озаглавьте текст. (Пленение Жилина) 

3. Определите функционально-смысловой тип текста.  

(Повествование, потому что писатель говорит о последовательных действиях 

Жилина, татар и лошади) 

4. Какая часть речи служит для выражения повествования? 
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(Глаголы совершенного вида, употребленные в прошедшем времени ) 

5. Составьте простой план этого текста. 

1. Попытка Жилина сбежать. 

2. Поведение татар. 

3. Смерть лошади. 

6. Кратко расскажите содержание этого текста.  

7. Напишите краткий рассказ по иллюстрации в учебнике на стр.264. 

2. Прибежала девочка – тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом 

на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже – глаза черные, светлые и лицом 

красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На 

полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а 

на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто, все из русских 

полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте 

привешены бляхи и рубль серебряный. 

Задания. 

1. О ком идет речь в этом тексте? (О девочке Дине) 

2. Что говорит о ней писатель? (Л.Н. Толстой описывает внешность  девочки) 

3. Какие детали внешности девочки описывает писатель? 

(телосложение, возраст, родственные отношения, лицо, глаза, одежда,  украшения) 

4. При помощи каких частей речи описывает писатель девочку Дину? 

(при помощи прилагательных и существительных) 

5. Составьте простой план этого текста. 

6. Подробно расскажите о внешности девочки. 

3. Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу 

в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит – деревня татарская, домов десять, 

и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. 

Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, 

замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-

своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной 

гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят 

ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки – всѐ в серебре. В одной 

стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь 

передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые 

подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: черный, красный и 

трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на 

круглой дощечке блины просяные, и масло коровье распущено в чашке, и пиво 

татарское – буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле. 

Задания 
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1. Прочитайте внимательно текст и скажите, в какой части говорится о  признаках 

предмета, а в какой о последовательных действиях? 

2. Какие функционально-смысловые типы речи представлены в этом  отрывке? 

3. Какие части речи использует писатель для описания горницы? 

4. Какая часть речи используется для выражения действий?  

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и 

нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, 

закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, 

позволяют ребѐнку проявить самостоятельность, самому найти решение 

нестандартного вопроса, задания. 

Типы домашнего задания: творческая работа; лингвистическое исследование 

текста; подготовка иллюстраций к литературным произведениям, создание 

видеоклипов по литературным произведениям, рисование обложек, диафильмов к 

литературным произведениям; художественное чтение; инсценировка 

художественного произведения; исторический комментарий к произведениям 

(слайд-шоу); создание самостоятельных литературных произведений различных 

жанров; продолжение неоконченных произведений; наблюдение за природой (фото 

и видеосъемка); подготовка словарных диктантов; составление вопросника к зачету 

по теме; составление конспекта, опорных таблиц; презентации (обзор героев 

произведения, биография писателя); письмо по памяти. 

Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в 

обучении. Ребѐнок может почувствовать себя и в роли автора, и в роли 

иллюстратора, и в роли учителя. Необычные задания активизируют мышление, 

заставляют ребѐнка обобщать, систематизировать материал по теме. 
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RELAȚIA DINTRE COMPETENȚELE SOCIALE ȘI INTELIGENȚA 

EMOȚIONALĂ LA STUDENȚI 

Mihaela HAJDEU, studentă, ciclul II, Facultatea Pedagogie, UST 

Lilia PAVLENKO, dr., conf. univ., UST 

Rezumat. În acest articol se pune în evidență rolul competențelor sociale și emoționale în procesul de 

adaptare și de formare a personalității tinerilor, cât și importanţa acestui raport în procesul de formare 

inițială a viitorilor specialiști. 

Societatea de astăzi, care tinde spre cunoaştere şi schimbare, solicită dezvoltarea 

unor noi oportunităţi pentru intervenţia socială. Devenind o provocare a timpului, 

cercetarea competenţei sociale este orientată spre soluţionarea problemelor actuale legate 

de procesele de adaptare, integrare, socializare a personalităţii. Dezvoltarea la tânăra 

generaţie nu numai a capacităţilor, abilităţilor de a trăi în lumea contemporană, dar şi a 

unor comportamente performante în toate domeniile de activitate argumentează 

necesitatea studierii acestei competenţe, care fiind abordată în mai multe domenii 

ştiinţifice (ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe economice, sociologie etc.) oferă psihologiei 

sociale arii de cercetare mai puţin explorate.  

 Obiectivul primordial al învățământului superior modern constă în pregătirea 

resurselor umane armonios dezvoltate și performante din punct de vedere profesional, 

psihocomportamental, moral, relațional. Analiza competențelor sociale și inteligenței 

emoționale în raport cu personalitatea, au demonstrat rolul acestora în contextul 

dezvoltării individului uman. Pentru tânăra generație, acestor doi piloni, reprezintă 

componentele cheie a deprinderilor de viață, și aici ne referim la acele abilități care 

permit indivizilor să facă față cerințelor și provocărilor de zi cu zi.  

 Activitatea educațională se deosebește în mod esențial de alte activități 

profesionale și pretinde de la studenții din mediul academic, o dezvoltare optimă sub 

raport socio-afectiv cu posedarea unor competențe sociale și emoționale productive, care 

le-ar asigura un comportament echilibrat, motivat, orientat valoric, constructiv și sociabil. 

Înţelegerea din punct de vedere conceptual a „competenţei‖ diferă semnificativ la 

nivelul factorilor interesaţi şi implicaţi – cercetători, factori de decizie în domeniul 

politicilor educaţionale, cadre didactice din domeniu etc. Atât în literatura de specialitate, 

cât şi în mass-media, se pot găsi numeroase definiţii, interpretări şi descrieri ale celor mai 

bune practici care încearcă să explice ce înseamnă „competența‖ şi cum poate fi aceasta 

monitorizată. Răspunsurile la aceste întrebări diferă în funcţie de cine le formulează şi 

care este scopul urmărit. Una dintre cele mai scurte şi mai clare definiri ale competenţei, 

ce s-a consacrat şi la care aderăm, descriu competenţa în termeni de cunoştinţe dinamice 

sau cunoştinţe potenţiale mobilizabile într-un mare număr de situaţii diferite sau de 

acelaşi tip, mobilizând „savoir-dire, savoir-faire, savoir-être‖ [7, p. 29]. Într-o altă 

formulare, competenţa poate fi definită ca abilitatea de a acţiona responsabil şi adecvat 
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într-un context dat combinând cunoştinţe complexe, deprinderi, priceperi şi atitudini     

[6, p. 4]. 

Interacțiunile constructiviste cu cei din jur în diferite situații demonstrează relevanța 

socială a competenței, fapt ce marchează studierea acestui concept în domeniul 

psihologiei sociale, unde pentru prima dată s-a înrădăcinat datorită aportului de valoare al 

cercetătorului M. Argyle. Autorul a definit competenţa socială drept „pattern-uri ale 

comportamentului social care dau indivizi competenţi din punct de vedere social, capabili 

să producă efectele dorite asupra celorlalţi indivizi‖ [4, p. 63]. Fiind capacitatea 

individului de a stabili relații pozitive reciproce cu partenerii, competența socială, în 

opinia unui alt cercetător J. Dutrenit, vizează următoarele domenii ale vieții cotidiene, și 

anume: sănătatea, viaţa de familie, de formare, serviciu, domeniul finanţelor, petrecere 

timpului liber, preferinţelor, totodată accentuând factorii de succes cum ar fi motivaţia, 

anticiparea, imaginea de sine pozitivă, responsabilitatea, stăpânirea spaţiului şi utilizarea 

cunoştinţelor [apud. 7, p. 20].  

 Personalitatea, ca ființă socială prin excelență nu poate exista decât în cadrul 

relațiilor sociale, iar ansamblul acestor relații sociale, așa cum a fost preluat, interiorizat 

și sedimentat de către fiecare individ în parte, constituie însăși „esența personalității‖. 

Calitatea personalității depinde de cât de bine îi sunt dezvoltate competențele sociale, și 

aici ne referim la următoarele: responsabilitatea în relațiile cu ceilalți, gratificația și 

sprijinul, rezolvarea de probleme, angajamentul, abilitatea de a dezvolta relații 

interpersonale, asertivitatea, comunicarea, cooperarea, gestionarea conflictelor. Prin 

urmare, dacă dorim să formăm personalitatea, mai întâi trebuie să construim, să 

dezvoltăm, să amenajăm corespunzător aceste competențe.  

 Însă pentru o reușită de succes în viață, pe lângă posedarea acestor competențe, 

mai este nevoie și de latura emoțională, și aici facem referire la competențele emoționale 

și inteligența emoțională. Competențele emoționale au valoare de constructe structurale 

ale culturii emoționale. Ele se exprimă prin capacități de autodisciplinare a vieții afective. 

 M. Cojocaru - Borozan definește competența emoțională ca fiind rezultanta 

sporirii inteligenței emoționale, un sistem de convingeri/atitudini privind importanța 

disciplinării comportamentului afectiv, spectrul variat al cunoștințelor despre viața 

afectivă a individului, ansamblul de capacități ce permit gestionarea/canalizarea adecvată 

a energiei emoționale, integrarea de succes în orice domeniu social și crearea unei cariere 

de rezonanță [8, p.38]. 

 Competențele emoționale specifice oricărui individ sunt: conștientizarea, 

exprimarea, reglarea propriilor emoții; independența în exprimarea gândurilor și a 

emoțiilor; prezentarea de sine; flexibilitatea în emoții și comportamente; controlul 

impulsurilor; empatia. 
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D. Goleman consideră că în vreme ce inteligența emoțională determină potențialul 

nostru de a deprinde fundamentele stăpânirii de sine și celelalte, competența emoțională 

arată cât de mult din acel potențial am acumulat sub forme ce se pot traduce în abilități 

practice. 

 Competențele emoționale sunt niște însușiri dobândite, determinate de inteligența 

emoțională, și a cărei finalități este o performanță profesională ieșită din comun. Fiind 

consecință a inteligenței emoționale, care cuprinde capacități intra (personale) și 

interpersonale (sociale), competențele sociale se prezintă drept: 

 Sistem de convingeri privind importanța disciplinării comportamentului afectiv; 

 Spectru variat al cunoștințelor despre viața afectivă a individului; 

 Ansamblul de capacități ce permit gestionarea adecvată a energiei emoționale și 

integrarea cu succes în orice mediu social pentru crearea unei cariere reușite și nu 

numai [8, p.39].  

Este confirmat deja faptul că prezența competențelor emoționale asigură o bună 

funcționalitate a însușirilor comportamentale la nivelul constructelor autoreglării și a 

relațiilor intra-personale. Prezența competenței emoționale la studenți, determină 

profunzimea și temeinica integrității afective a individului, incluzând constituente de 

ordin emoțional, intelectual și reglatorii, convertite în procesul de realizare a scopurilor 

profesionale și aspirațiilor personale. 

Inteligența emoțională poate prezice o carieră satisfăcătoare și un lidership eficient. 

Astfel, aplicațiile specifice la baza cărora stă inteligența emoțională şi spre care s-ar 

cuveni să se aspire într-o activitate profesională trebuie să includă: 

- Dezvoltarea carierei - posedarea unei mentalități sănătoase, apreciere adecvată și 

echilibrată a acțiunilor și stărilor sale emoționale, exploatarea rezonabilă a 

cunoștințelor și statutului social. 

- Dezvoltarea abilităților manageriale –posedarea abilităților de control, corecție și 

persuasiune. 

- Dezvoltarea abilităților lucrului în echipă - posedarea conștiinței sociale, a 

responsabilității colective, empatiei etc. 

Toate acestea pot fi realizate numai cu o bună cunoaștere a emoțiilor personale și 

ale celorlalți sau, mai bine spus, cu o inteligență emoțională dezvoltată. 

Inteligența emoțională determină potențialul de a însuși capacități practice bazate pe 

cinci elemente: conștiința propriilor afecte, reacții și resurse, motivația, autocontrolul, 

empatia, sociabilitatea [2, p. 24]. Aceste elemente determină felul în care se poziționează 

persoana față de sine și față de ceilalți, precum și calitatea relațiilor interpersonale, prin 

urmare arată proporția în care s-a izbutit să se transfere potențialul afectiv al persoanei în 

randament personal și social. 
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Mulți cercetători susțin ideea că atât competențele sociale, cât și inteligența 

emoțională, ca fenomene sociale complexe joacă un rol semnificativ în reușita în viață, și 

anume, acești doi piloni permit dezvoltarea liberă, armonioasă a omului și formarea 

personalității creative, care se poate adapta la condițiile de schimbare ale vieții. 

În cercetarea experimentală, realizată cu studenții anului I și IV, de la facultatea 

Pedagogie, UST, a fost examinată relaţia dintre competențele sociale și nivelul 

inteligenței emoționale la studenți. Metodele de cercetare folosite în cadrul 

experimentului (Chestionarul multidimensional Profilul competenţelor sociale şi celor 

emoţionale (de V. Robu, M. Tufeanu, 2013); Testul pentru studierea inteligenţei 

emoţionale (adaptat de Mihaela Roco după Barn şi D. Goleman, pentru tineri şi adulţi)) 

au permis să constatăm: 

 Examinarea experimentală a dovedit că atât la studenţii anului I, cât şi la cei din 

anul IV are loc o dezvoltare neuniformă a competenţelor sociale şi emoţionale, fapt ce 

pune în valoare mai mulţi factori de influenţă asupra comportamentului acestora, cum ar 

fi mediul academic/profesional, trăsăturile de personalitate, motivaţia pentru învăţare etc. 

 Analiza frecvenţei manifestării în comportamentul studenţilor a competenţelor 

numite au scos în evidenţă unele fapte:  

a) distribuții scăzute pentru competențele sociale și emoționale referitoare la 

reglarea propriilor emoții, controlul impulsurilor, angajamentul, asertivitatea, 

gestionarea conflictelor și empatie, aceste date fiind caracteristice studenților anului I-îi. 

b) scoruri mai înalte s-au înregistrat la următoarele competențe: exprimarea 

emoțiilor, independență în exprimarea gândurilor și emoțiilor, prezentarea de sine, 

responsabilitatea în relațiile cu ceilalți, cooperarea, comunicarea, acestea fiind 

caracteristice atât pentru anul I cât și anul IV.  

Referitor la nivelul inteligenței emoționale, s-au constatat următoarele: 

Nivelul inteligenţei emoţionale la întreg lotul experimental înregistrează date la 

nivel mediu şi sub mediu (atât studenții anului I cât și studenții anului IV), excepţia a 

5,3% dintre studenţii anului IV ce trec peste nivelul mediu al inteligenţei emoţionale. 

Doar 23% dintre studenții anului I și 16 % dintre studenții anului IV, își conștientizează 

starea emoțională, pe când restul studenților se confruntă cu problema controlului 

emoțional și al autoreglării. 

Aceste date ne permit să vorbim despre faptul că subiecții investigați presupun că-

și pot controla echilibrul emoțional, însă totodată se confruntă cu anumite divergențe de 

percepere a măsurii propriei autoreglări. Prin urmare, să înţelegem că un număr destul de 

mare de studenți mai greu îşi gestionează impulsurile, să-și păstreze calmul și fermitatea 

în situații dificile. Cu toate acestea, se mai observă, că o data cu creșterea vârstei și 

acumulării experienței, tinerii învață să se autocontroleze și să-și regleze energiile 

emoționale, mai ales în condiții de stres. 



116

Reprezentând o componentă importantă în sistemul complex de aptitudini 

interdependente ale inteligenței emoționale, abilitățile sociale, asigură competențele 

socio-emoționale de cunoaștere, comunicare, analiză și control. S-a constat că studenții 

anului IV (68%) au capacitatea de a atrage persoanele timide în relaţii interpersonale, faţă 

de cei din anul I (46%), ceea ce se explică prin posedarea unor experienţe sociale mai 

bogate la studenţii anului IV, ei pot stabili relații interpersonale, eficient cooperează și 

chiar pot gestiona adecvat conflictele. La fel, studenții anului I, cât și cei din anul IV, 

manifestă capacitatea de a stabili cu simplitate relații interpersonale, eficient cooperează 

în cadrul lucrului în echipă, își pot exprima ideile personale într-un mod natural degajat și 

creativ. 

Rezultatele obținute la această probă ne-au permis să conchidem și alte fapte 

relevante și anume faptul că motivația are o influență și o contribuție importantă la 

orientarea comportamentului și dezvoltarea abilităților emoționale, de asemenea este 

semnificativă și conștientizarea de către fiecare subiect a faptului, că pentru a avea un 

comportament inteligent din punct de vedere emoțional, este necesar de identificat 

obiectivele stimulatoare și modalitatea în care, în anumite situații, comportamentul 

personal poate fi orientat sau direcționat. O bună parte din subiecții investigaţi, nu 

prezintă o reflecție asupra motivației, dar învață să fie pricepuți și competenți în a-și 

direcționa emoțiile și sentimentele personale către satisfacerea unor obiective sau pentru 

atingerea scopurilor. 

Cercetarea efectuată în rândul studenților din mediul universitar (susținută de 

rezultatele investigațiilor), demonstrează faptul că reușita personală și profesională 

depinde în mare măsură de prezența și nivelul dezvoltării competențelor sociale și 

inteligenței emoționale. 

Competenţa socială fiind un fenomen psihosocial, ce reflectă o achiziţie personală 

a individului îi permite acestuia să aleagă modele eficiente de comportament în situaţiile 

de interacţiune; să realizeze performanţe sociale; să-şi exprime individualitatea şi să 

producă influenţă social dezirabilă asupra altor persoane, toate acestea favorizând 

procesele de adaptare, individualizare, integrare.  

Cunoașterea inteligenței emoționale este revendicată de calitatea vieții, valorile 

sociale și educaționale, schimbările complexe în structura personalității, multitudinea 

conflictelor intra și interpersonale. Iar importanța aplicativă a studierii inteligenței 

emoționale rezidă în extinderea epistemologiei domeniului și utilizarea cunoștințelor în 

practica formării inițiale a cadrelor didactice și în alte activități educaționale.  

Prin urmare, considerăm dezvoltarea competențelor sociale și emoționale drept una 

din prioritățile educaționale moderne. Dezvoltarea competențelor sociale creează o 

imagine de sine pozitivă, fapt care se reflectă imediat în eficiența acțiunilor pe care le 

întreprindem în stabilirea relațiilor cu cei din jurul nostru. Efectul psihologic al unei 
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relații sociale, calitatea relaționării se va extinde asupra adaptării și va influența reușita 

academică. Cunoașterea propriilor competențe sociale favorizează încrederea în sine, în 

propriile forțe. Deseori avem impresia că știm să relaționăm cu ceilalți, de foarte multe 

ori aceasta este doar o impresie subiectivă și nu e bazată pe deprinderi reale. Riscul 

acestei impresii nu ar fi evident dacă am tinde spre dezvoltarea competențelor sociale. 

Unele simptome ale lipsei de competențe sociale pot fi urmărite direct. De exemplu, 

suntem emoționați atunci când vorbim în fața unui public numeros, cu persoane 

necunoscute sau importante, timizi și lipsiți de spirit de inițiativă, așteptând să facă altul 

primul pas. 

Analizând etapele de dezvoltare a personalității, M. Zlate [10] a remarcat prima fază 

drept o fază de adaptare, care presupune asimilarea de standarde comune și stăpânirea de 

forme și mijloace adecvate de acțiune. Cel care aderă la o comunitate socială nouă nu se 

poate remarca ca o personalitate înainte de a accepta normele existente. În cazul în care 

personalitatea nu este capabilă să depășească dificultățile de adaptare, aceasta își va 

dezvolta calități, care duc la tulburări de personalitate. Competența socială este posedarea 

și folosirea capacităților de integrare a gândirii, emoțiilor și comportamentului, cu scopul 

de a realiza sarcini și de a obține rezultate sociale valorizate în contextul și cultura de 

origine [9, p. 387]. 

Sintetizând cele spuse anterior, am putea defini competența socială ca fiind 

însușirea de a fi capabil să argumentezi ideile, deciziile, fără a folosi forța fizică, 

amenințări, șantaj, intimidare, etc. Dezvoltarea competențelor sociale facilitează gradul 

de înțelegere cu ceilalți, posibilitatea de a depăși nepotrivirile, calitatea de a stabili relații 

interpersonale. Absența competențelor sociale determină personalitatea să devină 

arogantă, distantă, insensibilă, iar un pseudo-intelectual să devină suspicios, brutal și 

tiranic. 

În concluzie, considerăm necesare cunoașterea și dezvoltarea următoarelor 

componente caracteristice competențelor sociale și inteligenței emoționale, relevante în 

procesul de dezvoltare a personalității și de adaptare la mediul academic: empatia 

(demonstrează înțelegere, prietenie, respect față de sentimentele celorlalți, manifestă 

interes față de cei din jur, intervine cu ajutor); cooperarea și lucrul în echipă; 

sociabilitatea (stabilește ușor relații de comunicare, ascultă anumite sarcini, încurajează 

membrii grupului); diversitatea culturală; toleranța (prezența bunului simț, lipsa 

egoismului). Dezvoltarea competențelor sociale este în corelație cu bunăstarea socială și 

personală, care în procesul de adaptare la mediul academic presupune înțelegerea și 

acceptarea situației, incluzând resurse pentru sine, precum și cunoștințe despre cum poate 

să contribuie la toate acestea un stil de viață sănătos. În acest sens este importantă 

înțelegerea codurilor de conduită și de comportament acceptate în diferite medii. La fel 

de importantă este și conștientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri, 
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organizații etc. Personalitatea trebuie să fie capabilă să gestioneze situațiile de stres și 

frustrare, să le exprime într-un mod constructiv și, de asemenea, trebuie să distingă între 

dimensiunile personale și interpersonale. 
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DESPRE IDEALELE INELULUI )( 22 ZT  

Mihaela HAJDEU, studentă, ciclul II – master 

Valeriu BORDAN, doctor, conf.univ., UST  

Abstract. În acest articol sunt determinate toate idealele bilaterale netriviale ale inelului matricelor 

triunghiulare de ordinul doi cu elemente din inelul claselor de resturi după modulo 2. 

Determinarea tuturor idealelor unui inel în genere nu este o problemă simplă. 

Cunoaștem de exemplu, că inelul matricelor pătrate de ordinul doi cu elemente din 

câmpul numerelor reale nu are ideale bilaterale netriviale. Pentru alte tipuri inele de 

matrice pătrate peste anumite câmpuri problema dată prezintă interes, fiindcă există inele 

de acest tip, care posedă ideale bilaterale netriviale.  
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În continuare vom arăta cum se află idealele inelului )( 22 ZT  al matricelor 

triunghiulare de ordinul 2, cu elemente în inelul claselor de resturi după modulo 2.  

 Inelul )( 22 ZTA   este alcătuit din elementele 
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, unde 2,, Zcba  . 

Cunoaştem că în inelul claselor de resturi după modulo numărului natural 2  avem 

doar două elemente şi anume clasele 1̂,0̂ . Din aceste considerente deducem că inelul 

)( 22 ZT  are 823   elemente. Deoarece grupul aditiv al inelului este izomorf cu 3)2/( ZZ , 

alcătuind matricele: 
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ale inelului )( 22 ZT  pot să fie scrise astfel:  
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Ţinând cont de proprietatea distributivităţii înmulţirii faţă de operaţia de adunare, 

înmulţirea elementelor X, Y și Z ale inelului poate fi efectuată astfel:  

  X Y Z 

X X Y 0 

Y 0 0 Y 

Z 0 0 Z 

 Observăm că elementele inversabile sunt ZX  şi ZYX  . Determinăm idealele 

principale de stânga. Observăm că elementul X  determină un ideal de stânga format doar 

din matricea nulă şi de el însuşi. În acelaşi mod şi elementele Y  şi YX   formează ideale 

la stânga formate doar din două elemente. Elementele Z  şi ZY   sunt asociate şi 

determină un ideal la stânga format din patru elemente: ZYZY ,,,0 . 

 Prin incluziune, idealele de stânga pot fi ordonate, în conformitate cu diagrama de 

mai jos:  

 

AZ 
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AX+AY 

A(X+Y) 

O 
AY 

AX 
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 Analizând această diagramă, observăm că 
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Determinăm idealele principale de dreapta. 

 Aceste ideale se obţin, observând dualitatea „stânga-dreapta‖ între elementele 
















0̂0̂

0̂1̂
X  şi 
















1̂0̂

0̂0̂
Z . Construim diagrama:  

 Din această diagramă constatăm că mai există un ideal bilateral netrivial şi anume 
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 În concluzie, am obținut că inelul )( 22 ZTA   are trei ideale bilaterale netriviale: 
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CERCETĂRI ÎN DOMENIUL NANOBACTERIILOR ȘI METODE DE 

IDENTIFICARE ÎN DIVERSE MEDII NATURALE 

Anastasia LEȘCO, licențiat anul IV 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Abstract. Nanobacteria with a very small size about 200-300 nm can be viewed only by means of an 

electronic microscope. Soil, water, dental stone, blood, urine and soft tissues have been identified. They 

were also found in kidney and biliary calculus, causing a number of diseases that cause death. 

Keywords: contaminated water, soil, nanobacteria, kidney and gallstones calculi, biomineralization. 

Rezumat. Nanobacteria cu dimensiuni foarte mici aproximativ 200-300 nm poate fi vizualizată doar cu 

ajutorul microscopului electronic. Au fost identificate în sol, apă, piatră dentară, sânge, urină și țesuturi 

moi. De asemenea s-au depistat și în calculi renali și biliari provocînd o serie de maladii care provoacă 

decesul. 

Cuvinte-cheie: apă contaminată, sol, nanobacterii, calculi biliar și renali, biomineralizare. 

Introducere 

Suntem înconjurați de miliarde de celule microbiene, chiar și în corpul uman 

există aproximativ 2000 de specii de bacterii. Printre bacterii, sunt utile și patogene, care 

se dezvoltă în diferite medii, inclusiv apă și sol, care au o mare importanță pentru 

sănătatea umană. Nanobacteria - noul factor în dezvoltarea unui număr mare de boli 

umane: de la urolitiază și boli de rinichi polichistice la boli cardiovasculare și a 

cancerului. Nanobacteriile sunt microscopice dedimensiuni mai mici 0,3 microni (300 

nm) descrise de Richard Morita microbiolog 1981, intitulate ca „ultramicrobacterii― sau 

„nannobacterii― [1].  

La sfârșitul secolului XX, în izvoarele termale de lângă Napoli geologul american 

de la Universitatea Austin din Texas, Robert Folk, a descoperit pe probe de carbonați un 

nou tip de bacterie care a fost numită nanobacteria. 

Nanobacteriile au fost descoperite într-un număr mare în ser şi urină a omului. 

Conform surselor bibliografice [2], nanobacteriile au fost izolate din sânge, urină, calculi 

dentari şi dintr-un şir de ţesuturi moi. 

Utilizând microscopul electronic s-a stabilit că nanobacteriile au o formă ovoidă şi 

prismatică (Figura 1 A, B).  

A   B 

 

Figura 1. A. Microfotografia electronică a nanobacteriilor  

cu un diametru de aproximativ2 µm. [3] 

B. Nanobacterie, depistată în interiorul unui calcul renal parţial dizolvat [3] 
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Nanobacteriile aveau învelişul format din apatite, care era un mediu favorabil de 

dezvoltare și de protecție a bacteriilor de mediul înconjurător un timp îndelungat.  

Pe parcurs au fost identificate și în sol, apă, piatră dentară, sânge, urină și țesuturi 

moi. Acestea provoacă unele maladii cum ar fi calculii renali și biliari.  

Recent, în legătură cu dezvoltarea microscopiei electronice și metodelor biologiei 

moleculare a devenit posibilă cercetarea nanobacteriilor, care au dimensiunea de 200-300 

nm, și au luat denumirea de „ultramicrobacterii― sau „nanoforme―. Aceste 

microorganisme sunt distribuite în natură, Pe parcurs au fost identificate și în sol, apă, 

piatră dentară, sânge, urină și țesuturi moi. Ele pot fi depistate doar cu microscopul 

electronic, cu ajutorul căruia au fost găsite pe apatite. Atribuirea nanobacteriilor la 

microorganisme se datorează faptului că ele sunt capabile de reproducere [3-5]. 

 Rezultatele specialiștilor din domeniul urologiei din China au arătat prezența mai 

multor celule de nanobacterii aderente la pietrele renale [6].     

 Nanobacteriile au fost depistate în apele potabile [7]. Cercetările recente au 

demonstrat că calitatea apei potabile în multe țări, inclusiv în Rusia, este determinată de 

prezența nanobacteriilor și că numărul lor în apa potabilă depinde de mineralizare, 

duritatea totală și conținutul de fier (Tabelul 1.)  

Tabelul 1. Efectivul numeric al nanobacteriilor în 1 ml de apă 

Nr. Probele examinate Cantitatea de nanobacterii în 1 ml, *10
4 

1 Apa cu cantitatea normală de fier 95 

2 Apa cu cantitatea mică de fier 23 

3 Apa cu cantitatea mare de fier 180 

4 Apa termală sulfuroasă 285 

5 Apă de iod-brom 188 

6 Apă din izvor 20 

După cum este redat în lucrările microbiologului Conova I., nanobacteriile se 

dezvoltă abundent și în soluri. Reprezentanții nanobacteriilor aparțin la mai multe 

structuri sistematice inclusiv Filumul Nanoarchaeota, despre ce ne vorbește și 

neidentificarea microscopică a acestor celule. Dar este indiscutabil faptul că anume 

nanobacteriile participă în procesele de transformare a fierului în sol precum și alte 

procese importante [3, 4].  

Materiale și metode 

Studiul nanobacteriilor în diferite soluri din R. Moldova. Investigațiile au fost 

efectuate pe materialul de studiu solul, din diferite regiuni ale Republicii. Pentru aceasta 

din probele de sol colectate, 1 g de sol (la care se determină umiditatea) se umezea până 

la starea de pastă şi se masa timp de 5 min pentru dezintegrarea particulelor de sol şi 

pentru obţinerea celulelor unitare în suspensia de sol. Apoi se pregătea diluarea conform 

metodelor clasice (Zveaghinţev, 1971). Aceasta din urmă se împarte în două părţi. Una 

dintre ele se filtrează prin filtrul membranic Sartorius cu diametrul de 0,2 mkm la 
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instalaţia de filtrare a lichidelor (instalaţia de filtrare este alcătuită dintr-un balon cu 

dispozitiv de filtrare, în care se introduce filtrul membranic. Ea este conectată la o trampă 

de creare a stării de vid, una din condiţie de realizare a filtrării. Iar cealaltă parte a 

suspensiei rămânea intactă. Principiul de lucru al acestei instalaţii este de a reţine toate 

bacteriile obişnuite (cu diametrul mai mare de 0,2 mkm) pe filtru, iar celelalte să trecă în 

filtrat.  

În rezultatul efectuării studiului asupra solurilor arabile și solurilor simple a 

Republicii au fost găsite bacterii filtratoare prin folosirea membranei de filtru Sartorius 

cu diametru porilor de 200 nm (Figura 2).  

 1 2 3  

4 5 6  

Figura 2. Nanobacterii în sol antropogen și natural observate la microscopul electronic. 

Probele au fost colectate din solul Staționarului Asociației ,, Biotron‖) dar și pe solurile 

unde se practică rotația cu lucernă. Rotația culturilor cu lucernă: 1- control; 2 – minerale; 

3 – cenoză organică naturală; 4 – pădure; 5 - cenoză forestieră; 6 – luncă. 

În preparate la microscopul electrono-transmițător au fost găsite celule cu 

diametru de la 50 până la 150 nm, care cu dimensiunile sale se poate de anexat la 

nanoforme. Printre ele s-au urmărit celule de formă ovală și bastonaș.    

 Сalculul preliminar colorat cu acridină portocalie a preparatului a arătat, că 

formele filtratoare sunt foarte multe și reprezintă de la 10% la 36 % (Figura 3) din 

numărul total de bacterii din suspensia nefiltrată. Rezultatele arată că în solurile arabile a 

Republicii, numărul de bacterii nanoforme este destul de mare și poate constitui de la zeci 

până la sute de milioane de celule într-un gram de sol.  
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Figura 3. Raportul dintre numărul de bacterii normale și cele filtratoare din ciornoziom. 

A- sol nefertilizat; B – sol mineral; C-sol organic; D –sol din câmp forestier. 

Investigațiile privitor la prezența nanobacteriilor pe formațiunile colectate de la 

diferiți pacienți (calculi biliari și renali) în care au fost studiate nanobacteriile. 

Investigațiile au fost efectuate conform metodei [8] materialul de studiu reprezintă 

formațiunile colectate de la diferiți pacienți (calculi biliari și renali ) Figura 4, în care au 

fost studiate nanobacteriile. 

 

A     B 

 

C     D 

Figura 4. Aspectul exterior al calculilor biliari (A, B, C) și renali (D) depistate în 

monstrele cercetate. 

Studiile au fost efectuate conform următoarei proceduri: calculii minerali au fost 

uscați la o temperatură de +18... +20 °C timp de 4 - 6 ore, apoi zdrobiți mecanic și 

solubilizați în H2SO4 0,1 N, HCl de 0,1 N, acidul acetic apoi probele au fost analizate la 

microscopul electronic JEM-100, JEOL, (Laboratorul Iași) la diferite mărimi.  

0
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100

A B C D
Bacterii obisnuite 100 100 100 100

Bacterii filtratoare 14 32 36 12

Rotația lucernei
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a  b  

Figura 5. Fotografii originale a nanobacteriilor din probele de calculi renali a, b 

Rezultate și discuții 

În rezultatul cercetărilor s-a demonstrat că formațiunile calcificate din vezica 

biliară și rinichi se dizolvă cel mai bine la adăugarea 0,1 N de acid acetic. În urma 

distrugerii calculilor și mărunțirii lor nanobacteriile au fost eliberate și vizualizate la 

microscopul electronic JEM-100, JEOL. Majoritatea nanoformelor bacteriene au fost 

localizate pe structurile calculilor.         

 Nanobacteriile din imagine sunt pe toate formațiunile minerale ale calculilor 

biliari. Numărul lor a variat de la 8 -100 în proba de viziune. Forma nanobacteriilor este 

de regulă bastonașă având dimensiuni până la 300 nm. 

Concluzii 

În urma rezultatelor experimentale sa constatat că calculii renali și biliari cercetați 

se dizolvă în acid acetic (CH3COOH) 0,1 N și pe formațiunile minerale au fost depistate 

bacteriile de dimensiuni foarte mici cu ajutorul microscopului electronic care pot fi 

nanobacterii.  Este de perspectivă studiul nanobacteriilor ce provoacă calcifierea diferitor 

organe. 

Este deja stabilit faptul că nanobacteriile sunt considerate provocatoare a 

maladiilor renale și biliare, precum și a calculelor dentare. În opinia noastră, studiul 

nanoformelor bacteriene poate fi privit ca o metodă de indicare a afecțiunilor renale și 

biliare. 
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Résumé. Vladimir Beşleagă est un écrivain qui a promu l'histoire de la nation dans ses romans. Dans son 

nouveau roman Cumplite vremi a façonné son style à travers le talent pour développer l'action avec l'aide 

du détail. D'une part à travers les personnages, d'autre part à travers la ligne de sujet, l'auteur a souligné 

pour le lecteur le monde du roman offrant des scènes naturalistes et des vraies images. L‘oeuvre de 

Beşleagă est importante dans la littérature romaine parce qu'il met en évidence d'où viennent nos ancêtres 

et la culture de ce peuple antique. 

Mot clés: histoire, action, detail, personnage, narration. 

Rezumat. Vladimir Beşleagă este un scriitor care a promovat istoria neamului în scrierile sale. În noul 

său roman Cumplite vremi şi-a conturat stilul prin talentul de a dezvolta acţiunea cu ajutorul detaliului. 

Atât prin prisma personajelor, cât şi prin cea a liniei de subiect, autorul conturează pentru cititor lumea 

romanului, oferindu-i scene naturaliste şi imagini reale. Opera lui Beşleagă este importantă în literatura 

română, deoarece subliniază de unde ni se trag strămoşii şi cultura acestui popor străvechi. 

Cuvinte-cheie: istorie, acţiune, detaliu, personaj, naraţiune. 

Vladimir Beşleagă este „un tragic maratonist al literelor noastre care tot aleargă de 

câteva decenii bune, mai exact – de peste o jumătate de secol, dar nu spre a vesti Victoria 

în cetate, ci pentru a da alarma!‖ [1]. Prin toate romanele sale, autorul se exteriorizează 

atât moral, cât şi spiritual. De la Zbor frânt, apoi la Viaţa şi moartea nefericitului Filimon 

şi, recent, în noul roman Cumplite vremi, Beşleagă transpune trăirile sale interioare prin 

intermediul personajelor, iar acestea, la rândul lor, captează cititorul într-un mod uimitor 

în mrejele lecturii. Domnia Sa nu şi-a scos niciodată zalele de luptător şi nici nu s-a 

încununat, ca atâţia alţii, cu laurii crescuţi în serele politichiei naţionale. „Dacă nu aş şti 

că orice comparaţie şchioapătă, l-aş numi un Socrate la scară locală; frică însă mi-i că se 
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vor găsi deîndată unii să-i întindă cupa cu otravă. Tocmai d‘aia şi nu-l compar cu nimeni 

– Vladimir Beşleagă este el însuşi o unitate de măsură‖ [1]. 

Modelat şi adunat pe hârtie de-a lungul a mai bine de treizeci de ani, „Cumplite 

vremi se constituie în una dintre cele mai ambiţioase şi valoroase realizări literare în 

spaţiul limbii române. Strict regional, la aceeaşi amplitudine, eposul lui Beşleagă a fost 

precedat doar de romanul În preajma revoluţiei de Constantin Stere‖ [2, p. 14]. Opera 

impresionează atât prin dimensiune (4 volume, cuprinzând 3 cărţi cu câte un prolog 

fiecare, 35 de capitole, un epilog, în total 2213 pagini în ediţia de la Cartier, 2017), cât şi 

prin capacitatea de a transpune artistic un moment istoric, reţinut de memoria noastră 

datorită, mai cu seamă, subitului incident cu urmări dramatice, inclusiv în plan simbolic: 

executarea fără judecată a eruditului cronicar şi om politic Miron Costin la porunca 

pripită a domnitorului Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie Cantemir.  

Linia de subiect a romanului focalizează fapta nesăbuită a bătrânului domnitor 

necărturar împotriva uneia dintre cele luminate minţi din cultura noastră, „romanul 

cumulează, aşa cum dictează genul frescei istorice şi social-politice, elementele unui 

ansamblu complex ce zugrăveşte viaţa moldovenilor, de la vlădică până la opincă‖ [3]. 

Acţiunea are loc în Moldova medievală, la sfârşitul secolului al XVII-lea, când 

Principatul Moldovei se află în pragul unei inevitabile catastrofe din cauza dependenţei 

economice şi politice faţă de Poarta Otomană. 

Cartea întâi, intitulată Sânge pe zăpadă, care apare la prima ediţie din 1985, „ne 

introduce în atmosfera ultimelor decenii ale secolului al XVII-lea prin câteva informaţii 

succinte cu privire la relaţiile dintre boierime şi domnitorul Constantin Cantemir, situaţia 

în plan extern a Ţării Moldovei, raportul dintre puterile dominante ale timpului‖ [2, p. 

14]. Romanul începe cu sfârşitul sau, mai bine spus, cu un eveniment ce are loc la 

distanţa câtorva ore înaintea morţii lui Miron Costin şi se încheie cu scena în care 

Constantin Cantemir este înştiinţat despre complotul boierilor. În timp ce se întorcea 

acasă după o călătorie la Roman împreună cu soţul său, jupâneasa Ilinca Costin se simte 

tot mai rău şi cade la pat, trăindu-şi ultimele ore. Deasupra ei veghează Miron Costin, 

ajuns la vârsta înţelepciunii, om politic, diplomat şi cărturar cunoscut. Bune la început, 

relaţiile cu Constantin au atins punctul critic, însă fostul logofăt face abstracţie de această 

situaţie şi se pregăteşte de nunta feciorului său Pătraşcu cu domniţa Safta. Naraţiunea 

relatează mai multe poveşti de viaţă ale unor personaje, având fiecare un destin propriu şi 

un rol distinct în economia romanului: răzeşii Ion, Ilie şi Măriuca Ţarălungă din ţinutul 

Orheiului, tânărul Grue din sus de Cernăuţi, haiducul Corbea şi ceata sa din părţile 

Fălciului, călugărul Nicodim de la Căpriana etc.  

A doua carte, publicată pentru prima dată în 1990 cu titlul actual Cumplite vremi, 

reia firul povestirii din seara morţii jupânesei Ilinca şi se încheie cu scena în care fratele 

lui Miron Costin, Velicico Costin, ameţit de vin, în plină petrecere, îi aruncă vorbe 
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„nechibzuite‖ domnitorului Constantin Cantemir, de la care i se trage în parte moartea. 

Insinuările vornicului Velicico, care nu se înţelegea cu domnitorul, reprezentând 

boierimea nemulţumită şi în aşteptarea înaintării izbăvitoare a polonezilor, aveau să fie 

clarificate la sfârşitul acestei cărţi, pe un ton justiţiar de către Miron Costin, care îşi 

asumă ingrata misiune de a vorbi în numele tuturor: „– Văz, cinstiţi boieri, că mă 

împingeţi la un păcat. Mare păcat şi nu chiar! V-aţi plâns, boieri dumneavoastră, de 

sărăcie, de biruri grele, ce vin asupra-ne… Dar de unde vin ele? De la cine vin? Se 

întoarce către vodă Miron. Măria Ta! suntem bătrâni amândoi, destule am văzut la viaţa 

noastră. Eu iarăşi voi a-ţi spune şi s-o ţii minte: mai des cu paharele, Măria Ta! Şi mai rar 

cu birurile. Că ţara-i prădată şi sărăcită… Miron îşi ridică ochii către înaltul cerurilor, 

apoi îi coborî asupra lui vodă: Şi va veni o zi când vei vrea să-ţi dai seama şi nu-i putea, 

Măria Ta!‖ 

A treia carte, fără titlu autonom, integrată titlului comun întregului roman, apare 

pentru prima dată la începutul anului 2017. Ca şi în cele anterioare, naraţiunea începe cu 

evocarea evenimentelor de la casa logofătului din Bărboşi în zilele când jupâneasa Ilinca 

zace la pat între viaţă şi moarte şi se încheie cu execuţia lui Miron Costin la Roman. 

Întregul edificiu romanesc se încheie cu un lung Prolog, imaginând o scenă în care al 

treilea mare cronicar, Ion Neculce, primeşte în casa sa un călugăr care îi spune că a fost 

martor la evenimentele din ultimul an de viaţă al lui Miron Costin. După toate semnele, 

acest călugăr este naratorul romanului, care îşi anunţă astfel intenţia de a scrie despre 

„acea mare şi dureroasă, şi jalnică tâmplare‖. În cele mai mult de 700 de pagini se 

adaugă, pe lângă fragmentele ce continuă poveştile eroilor anunţaţi în primele cărţi, 

momente din viaţa beizadelei Dumitraşco Cantemir, tânăr de 17 ani, care revine acasă de 

la Ţarigrad şi asistă la pregătirea şi condamnarea fraţilor Costin.  

Cu scopul de a pune în evidenţă intriga romanului – sfârşitul atât de nedrept al lui 

Miron Costin, scriitorul creează un cadru narativ circumscris unui singur an – 1690-1691, 

ultimul în viaţa vestitului cărturar. Fiecare din cele trei cărţi se construieşte pe principiul 

revenirii la povestea-cadru, primele două creând finaluri întrerupte înaintea momentului 

executării lui Miron Costin. „Tehnicile narative moderne – retrospectivele, analepsele şi 

prolepsele − fac posibilă evocarea evenimentelor ce au avut loc în afara acestui segment 

temporal‖ [3]. 

Vladimir Beşleagă are talentul de a-şi exprima toate gândurile transpuse în linia de 

subiect al romanului printr-un mijloc foarte important şi anume utilizând arta detaliului. 

De-a lungul romanului, perspectivele naraţiunii se schimbă adesea, oferind alternativ 

privelişti panoramice, de la înălţime şi secţiuni transversale ale unor universuri sufleteşti. 

Această mobilitate permite, pe de o parte, prezentarea faptelor, situaţiilor, acţiunilor 

având loc pe o arie extinsă geografic peste mai multe ţări şi cu posibilităţi de oprire 

asupra unor spaţii mici, dar importante pentru un univers artistic: de pe lângă câteva curţi 
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împărăteşti, din câmpul de luptă, de prin străduţele Iaşiului, potecile codrilor, cheliile 

mănăstirilor, bordeiele ţărăneşti sau celule ale temniţelor şi, pe de altă parte, reflectă 

psihologii, caractere, moravuri, mentalităţi, viziuni asupra lumii, specifice epocii. 

Universul reprezentat este populat de o mulţime de personaje, ilustrând varii categorii 

sociale: domnitori, prinţi şi prinţese, boieri mari şi mici, oşteni grozavi, soli iuţi, iscoade 

nevăzute, poteraşi insensibili, târgoveţi gălăgioşi, negustori şmecheri, haiduci viteji, 

călugări sfătuitori, slujitori loiali, ţărani oropsiţi, ciobani binevoitori, prizonieri 

demoralizaţi, indivizi decăzuţi, călăi, moldoveni, leşi, turci şi tătari etc.  

Dacă vreun producător de filme ar încerca să ecranizeze romanul lui Vladimir 

Beşleagă, acesta ar avea toată materia primă necesară: acţiune dinamică, poveşti de 

dragoste, intrigi, pâre, comploturi, urmăriri şi crime, personaje romantice şi dilematice, 

descrieri de anturaje, scene spectaculoase de luptă, execuţii publice, dialoguri în limbajul 

adecvat epocii etc. Cu susţinerea tehnică pe care o oferă astăzi industria cinematografică 

modernă, succesul ecranizării unor astfel de scene este asigurat: „… deodată i se deschide 

o vale largă, şi pe valea ceea şerpuia un drum, iar pe drumul acela se mişcau norod, vite, 

cară, pâlcuri, stârnind o colbăraie nemaipomenită. Iată acolo o turmă de ori, pe care o 

mână câţiva ciobani – dobitoacele merg cu capul în pământ şi behăiesc într-una, iar 

oameni strigă la ele, îndemnându-le mai repede. Apoi vin căruţe cu coviltir, după care se 

mişcă o cireadă de boi. Şi iarăşi căruţe… Şi iarăşi turme de oi… Pe din părţi aleargă 

călăreţi, care îi tot grăbesc pe oameni să meargă mai repede. Se aud pocnete de bice, 

strigăte, sudălmi. Aiştia se bejenesc…‖ 

Prin forţa cuvântului artistic, Cumplite vremi ne transpune într-o epocă marcată de 

unul dintre cele mai dramatice episoade din istoria noastră şi, după cum spuneam, oferă 

un excelent material pentru cineaşti, dar şi pentru experimentatorii postmodernişti în 

materie de imitaţie, derivare şi transformare textuală‖ [2, p. 14]. 
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LE TYPE DU JEUNE AMBITIEUX DANS LE ROMAN FRANCAIS ET 

ROUMAIN DU XIX SIÉCLE 
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Rezumat. Articolul trateaza tipologia literară a parvenitului in literatura care se constituie cu deosebire în 

proza franceza si romana a secolului al XIX-lea-XX, faptul datorându-se condiţiilor sociale favorabile 

care deschid drumul parvenirii unor oameni energici, întreprinzători şi de obicei lipsiţi de scrupule, care 

reuşesc să dobândească averi şi un statut social superior celei de la care au pornit. 

 Selon le dictionnaire ―Robert‖, ―l‘ambition est un désir ardent d‘obtenir les biens 

qui peuvent flatter l‘amour-propre comme pouvoir, honneur, réussite sociale. Aussi c‘est 

un désir ardent de réussite, dans l‘ordre intellectuel ou moral. ‖L‘ambition est un 

sentiment beaucoup plus fort et beaucoup plus causal que nous pouvons le penser 

d‘ordinaire. ―C‘est un sentiment dont la puissance interne subsiste fondamentalement 

dans le comportement et la psychologie des gens.‖[7] Nous aimerions insister sur le fait 

que pour définir le terme de l‘ambition le dictionnaire considère non seulement l‘aspect 

social mais aussi l‘aspect intellectuel ou moral. C‘est au point de vue polyvalent du terme 

que nous recourons dans cette présente étude.  

Chateaubriand a distingué l‘ambition en terme: 

• l‘ambition négative – c‘est l‘aspect de l‘ambition qui montre un aspect négatif, parce 

que les personnages sont prêts à causer du tort aux autres et à sacrifier les innocents pour 

obtenir les privilèges; 

• l‘ambition affirmative – c‘est l‘ambition des héros qui se définit comme un sentiment 

qui leur permet de dépasser le stade des idées de désir ou d‘envie, qui les pousse vers 

l‘avenir et qui les amène finalement à se transformer. Tous les deux types sont bien 

rendus dans la littérature française et roumaine du XIX s. 

L‘ambition constitue un thème majeur tout au long du roman ―Le Rouge et le 

Noir‖ écrit par Stendhal. Dans cette oeuvre, les personnages sont ambitieux. Julien Sorel, 

on l‘a souvent qualifié de ―jeune ambitieux‖ Effectivement, le parcours du héros qui 

retient l‘intérêt principal de la lecture, se révèle comme celui d‘un arriviste. Pour le héros 

du ―Rouge et le Noir‖, l‘ambition se définit comme étant ―l‘essence même de son 

existence‖ [6]. 

Stendhal a placé parmi les personnages secondaires les vrais ambitieux. 

L‘ambition qu‘ils affirment montre un aspect négatif, par exemple: ―les séminaristes de 

Besançon et du petit Tanbeau à Paris sont des modèles sans moral ni idéal.‖ Pour obtenir 

les privilèges, ils sont prêts à tout accepter et obéissent aveuglement aux ordes. Le coté 

ironique dans cette oeuvre c‘est que Julien ne supporte pas les autres arrivistes, bien qu‘il 

se montre lui-même arriviste. Julien Sorel, se caractérise par une volonté hors du 

commun. C‘est avec cette force qu‘il rêve et réalise son ambition. Ses calculs ambitieux 

le jettent donc dans les bras de la prêtrise. Bénéficiant de la protection de l'abbé Chélan 
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devant lequel il joue le parfait dévot, il sera recommandé au maire de Verrières, 

Monsieur de Rênal, qui l'emploiera en qualité de précepteur de ses enfants. Méprisant 

cordialement le milieu de l'aristocratie, il échafaude des plans audacieux destinés à 

obtenir les grâces de l'épouse du maire. Son entreprise de séduction réussie, il en tirera de 

nombreux profits tant sur le plan financier que sur le plan des honneurs. Julien sera 

contraint de partir au séminaire de Besançon. Puis, il obtiendra à Paris un poste de 

secrétaire chez le marquis de la Mole. Son ascension irrésistible se poursuit. La fille de ce 

dernier, Mathilde, fière et orgueilleuse mettra tout en œuvre pour séduire le jeune 

séminariste dont elle portera l'enfant. Cette situation délicate offre pourtant à Julien la 

plénitude de sa réussite : ―un anoblissement, un mariage, des terres donnant des rentes 

confortables, un brevet de lieutenant de hussard‖ [3]. 

Un autre représentant de ce thème est Eugène de Rastignac du roman Le Père 

Goriot écrit par Balzac. Jeune provincial, sans aucune fortune. Il rêve d'entrer dans la 

haute société de Paris. Il bénéficie d‘un avantage considérable dans son apparence: la 

beauté. Rastignac est un charmant jeune homme faisant tourner la tête des dames, avec 

ses ―cheveux noirs‖ son ―visage méridional‖. ―Il était si beau, si jeune, et d‘une élégance 

de si bon goût!‖ [1]. 

 Rastignac est un étudiant en droit. Il est d‘ailleurs venu à Paris pour achiever ses 

études. L‘origine sociale de cet jeune homme c‘est la province mais son ambition est de 

grimper les échalons de la société Parisienne. Il comprend rapidement que l‘argent est un 

élément quasiment indispensable à l‘ascension sociale. Il sert à faire la cour 

convenablement aux grandes dames comme Mme de Nusingen qui coutera cher à 

Eugène. Les sentiments et les actions du Rastignac sont dirigés par son porte-monnaie. 

Quand Eugène parvient à conquérir parfaitement Delphine, il se trouve être tout de même 

déçu car celle-ci ne lui permet pas d‘assouvrir ses désirs d‘argent. Elle est privée de sa 

fortune par son époux et lui demande d‘aller aux jeux augmenter une petite somme 

qu‘elle possède. Cependant, elle lui interdit de rejouer à ces jeux, trop dangereux à son 

goût, ce qui déplît à Eugène, voyant déjà un moyen d‘augmenter sa fortune. 

Dans ce roman, nous identifions des personnages ambitieux et féminins. Delphine 

Goriot, épouse du baron de Nucingen, est un personnage récurrent de La Comédie 

humaine d‘Honoré de Balzac, dont les aventures débutent dans Le Père Goriot. Delphine 

de Nucingen apparaît pour la première fois dans Le Père Goriot, femme du baron de 

Nucingen. Ce riche banquier ne lui donne que le strict nécessaire, c‘est pourquoi 

Delphine est toujours à la recherche d‘argent. Elle vient arracher à son père les derniers 

sous pour payer les dettes contractées par elle chez Gobseck en faveur de son amant. 

Madame de Nucingen est une femme malheureuse, jusqu'à sa rencontre avec 

Rastignac, qui deviendra par la suite son amant. Malgré cela, elle reste rude à l'égard de 
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Rastignac, même si elle a des sentiments pour celui-ci. Elle aime son père, même si elle 

ne le verra pratiquement plus, suite aux refus de son mari. 

Delphine tombe dans la typologie des caractères ambitieux parce que l'amour de 

l'argent est plus important que la parentalité. Elle sacrifie son vieux père et prend toute sa 

fortune pour des enchevêtrements sans importance. C'est une figure féminine importante 

dans Le Père Goriot où elle a pour rivale sa propre sœur, Delphine de Nucingen, dans son 

combat pour accéder l‘argent et la gloire. Grâce à son mariage avec le comte de Restaud, 

un blason plus ancien que celui du baron de Nucingen, elle y a d'ailleurs accédé beaucoup 

plus tôt que sa sœur cadette, Delphine, qui l'envie et qui la rejoindra grâce aux bons 

offices d'Eugène de Rastignac. Comme sa cadette, elle laisse néanmoins mourir son père 

dans la solitude après lui avoir soutiré ses derniers deniers. Anastasie est tombée sous le 

charme d'un dandy voyou qui la ruine en l'obligeant à combler les dettes qu'il a 

contractées. Ceci pourrait être une excuse si elle ne se montrait par ailleurs dure envers 

les faibles et assoiffée d'honneurs, et aussi d'argent. 

Nous pouvons facilement identifier les personnages ambitieux dans la littérature 

roumaine. Par exemple, le personnage principal du roman Ion écrit par Liviu Rebreanu. 

Le profil de ce personnage est détaché dès le début du livre. ―Ambitieux, le manque de 

terre apparaît comme une condition de préservation de la dignité humaine.‖[4] Sur terre, 

il voit s'accomplir toutes ses ambitions, sa vie va être consommée entre l'amour et la 

passion pour la terre, une passion instinctive, une passion déclenchée par la force des 

instincts obscurs. 

L'entrée en possession de la terre le change complètement. Si au début il se sent 

―petit et faible comme un ver‖, à la fin, devant le "géant" du passé, se sent "un homme 

fièr‖ et a l'illusion que "c'est si fort qu'il règne sur tout le territoire". L'ambition pour la 

terre lui fait sacrifier un homme innocent. Une fois la soif du sol éteinte, l'ambition et la 

détermination sont remplacées par des actions de grâces, et la brutalité de l'indifférence. 

La fin de Ion est parfaitement motivée sur le plan esthétique et moral; coupable de sa 

propre décadence morale, responsable de la mort d'Ana, dérangeant la tranquillité d'une 

maison, Ion est puni. Avec Ion, comme personnage littéraire, Rebreanu est un descendant 

remarquable, ce personnage retrouve des affinités avec Julien Sorel, le héros de Stendhal, 

l'auteur du roman le Rouge et le Noir. 

Dinu Păturică est un personnage principal et réaliste du roman Ciocoii vechi si noi 

écrit par Nicolae Filimon, il incarne l'homme radin du XXème siècle. La signification du 

nom caractérise indirectement le protagoniste ―Păturică‖ exprimant, d'une part le fait qu'il 

est un représentant d'un milieu social qui devait être établi en Valachie, et d'autre part, 

peut suggérer la signification du mot couverture, en référence à la ruse du personnage.  
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Nicolae Filimon réalise, directement, un impressionnant portrait du personnage, où 

les principales caractéristiques de cet homme sont mises en evidence:―homme méchant, 

hypocrite, brutal, ambitieux d'atteindre ses objectifs, pour parvenir dans la société.‖  

La physionomie du personnage est significative pour les traits moraux du héros, et 

le habillement le narrateur illustre la condition sociale humoristique de Paturica depuis le 

début du roman: ―habillé comme un pauvre, une veste déchirée à l‘arrière.‖ Dinu Paturica 

est ambitieux, brutal et impoli dans ses actions, obsédé par l'ascension sociale et 

l'enrichissement rapide. Il simule très bien son dévouement et en peu de temps, son 

maître lui donne une confiance totale, en lui donnant comme mission de supervision de sa 

femme, qui devient sa maîtresse, puis complice du vol de la richesse. 

Mara est "la première femme capitaliste de notre littérature‖, [2] parce qu'il gagne 

son existence à partir de la marchandise. La femme fougueuse, avec un sens aigu de la 

dignité humaine, décide de lever des fonds pour échapper à la pauvreté et élever ses deux 

enfants. La mère aimante, Mara a des modèles de vie pour ses enfants, la fille veut voir sa 

prêtresse. Femme calculée et froissée, Mara fait les calculs tous les soirs, met l'argent 

pour demain. Ficelante et ambitieuse, Mara se cache sous le masque de la rudesse, une 

grande sensibilité et souffre chaque fois que ses enfants traversent des difficultés, elle est 

toujours à leur côté. Mara a un pouvoir de travail et une intelligence pragmatique, 

découlant de son expérience de vie, et c'est pourquoi elle ne le dépense pas facilement 

pour ses enfants, bien qu'il les aime énormément, voulant recueillir assez d'argent pour 

lui donner le pouvoir de vaincre la vie et pour assurer l'équilibre de l'âme. 

Les ressemblances: 

• L'ambition revêt tout un panel de sens allant d'une quête personnelle à un 

arrivisme têtu. La finalité de l'ambition vise en effet à atteindre la réussite.  

• L‘ambition, l‘envie, l‘orgueil sont des caractéristiques humaines réfléchies dans 

les divers genres et registres de la littérature depuis toujours. 

Les différences: 

1.La littérature française: 

a) les personnages ont une ambition pour parvenir dans la société; 

b) ils utilisent l'ambition pour avoir de hautes fonctions; 

2. La littérature roumaine: 

a) l'ambition est l'amour pour la terre, pour le territoire; 

b) l‘ambition signifie l'amour pour les enfants, pour leur donner un meilleur avenir. 

Au XIX s il y avait un changement de la mentalité des gens de la société. La réussite 

militaire ne permettant plus d‘accéder à la gloire, ils se tournèrent vers un autre moyen de 

réussir dans la vie. La réussite sociale fut exploitée. La nouvelle forme de la littérature fut 

donc le roman d‘apprentissage, composé, comme tous les romans, d‘un début, de 
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péripéties mais toujours d‘une évolution. Les nouveaux héros vont toujours de l‘avant et 

ne se contentent jamais de leur sort.  

Le personnage principal connaît une suite d‘épreuves et d‘aventures qui le transforment 

en lui apprenant la vie et les lois du monde. L‘attrait de l‘argent est également 

omniprésent, et se caractérise de ―héro‖. Son rapport au monde, en particulier au monde 

parisien, fait du jeune homme ambitieux un personnage en constante évolution. 
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We consider a differential equations with linearly transformed argument of the form 
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0  . The problems with integral conditions within a part of interval 

were investigated in the monograph [1]. The application of such conditions can be found 

in the slit/strip diffraction problems. Differential approximation for problem (1), (2) on 

the uniform grid 
h

  with step Nh 1 , with hypothesis that ξ1 = 𝑚1ℎ and ξ2 = 𝑚2ℎ for 

some integer values 𝑚1 and 𝑚2 was built in the work. The central and symmetric 
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differential derivatives were used to approximate the derivatives ,1,1,,  Nnuu
nn
  

respectively [2]. The solution )( ntu  and the derivative )( ntu   values are replaced by the 

values of the Lagrange polynomial )(2 tL  and its derivative at the point 𝜆𝑡𝑛  constructed at 

the points nearest to this point by the three nodes of the grid
h . The conditions (2) are 

approximated with the help of a composite quadrature trapezoidal formula. If 

],0[4 LCu , then the difference in the equation has a second order and the approximation 

of equation (1) in the internal points takes the form 
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Formulas for approximating nonlocal conditions are: 
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As a result, we obtain a system of linear algebraic equations whose matrix is three-

diagonal with three additional diagonals below the principal, generated by a linear delay. 

Under the Gaussian scheme of extraction, unknown systems are reduced to a system with 

a three-diagonal matrix whose solution is based on the method of running. The solution 

of the system of equations (1), (2) have been visualized by the programming language in 

Python. The testing of the program has been conducted on the model examples. 
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Abstract. Stresul este o problemă curentă a societății secolului XXI , care ar fi accentuată vizibil și își 

cere soluționarea. Factorii ce determină această stare pot fi diverși: relații, viața socială, probleme 

financiare, locul de muncă cât și probleme de sănătate ș.a. Fiecare persoană învață treptat să își 

autogestioneze stările și astfel, încearcă să găsească modalități eficiente de a elimina factorii ce cauzează 

stări stresogene (Rășcanu R., 2001). 

Stresul în literatura de specialitate se structurează ca un aspect vast dezbătut, care 

a provocat multe controverse și perspective datorită multitudinii de direcții din care poate 
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fi tratat. Legătura dintre stres și mediul educațional este una destul de problematizată, 

cercetând evoluția legăturii dintre cele două pe mai multe planuri de interese. Viața școlii, 

ca viața socială în general, se află sub semnul valorilor și al valorizării. Fiecare dintre noi 

pe parcursul procesului școlar, educațional și profesional ne supunem exercițiului 

axiologic. Astfel, activităților noastre și produselor acestora le sunt atribuite valori. 

 Elevii devin mai stresanți de cele mai multe ori în momentul în care se trece la un 

nou nivel educațional, deoarece aceasta evoluție aduce cu sine eforturi suplimentare. 

Cum ar fi trecerea de la grădiniță la școală. Elevii se confruntă pe lângă îndatoririle și 

responsabilitățile suplimentare, și cu efectele stresului. 

 Actualmente educația se impune cu grade ridicate de libertate în alegerea modului de 

exteriorizare și manifestare în plan social și educativ. Elevii sunt încurajați astfel să se 

deschidă, să se descopere și să devină așa cum își doresc. 

 Controlul stresului în mediul școlar poate fi un factor benefic, astfel încât prin 

reducerea lui treptată, poate fi transformat într-un stres pozitiv (eustres), valorizat în 

interesele și scopurile educaționale (Moșanu-Șupac L., și col., 2012).. 

Analiza stării actuale din şcoală a dat posibilitate de a evidenţia unele contradicţii 

obiective dintre: 

- existenţa unui număr mare de copii care vin în clasa I cu probleme de adaptare către 

procesul educaţional şi ajutorul la timp şi operativ din partea profesorului şcolar, care 

poate avea o influenţă enormă asupra copilului; 

- necesitatea şcolii în pedagogi competenţi de a soluţiona probleme de adaptare a copiilor 

la procesul educaţional şi incapabilitatea unui număr mare de pedagogi de a preveni 

dezadaptarea şi a contribui la adaptarea copiilor către procesul educaţional; 

- necesitatea dezvoltării competenţei pedagogilor pentru prevenirea problemelor legate de 

adaptarea copiilor către şcolarizare şi lipsa unei programe speciale de pregătire a 

profesorilor şcolari şi pedagogilor din instituţiile preşcolare pentru adaptarea copiilor 

către procesul educaţional; 

- cunoaşterea profundă a statusului fiziologic şi psihic al copilului şi atenuarea factorilor 

de ordin stresogen fizic şi psihic care acţionează asupra lor odată cu încadrarea în 

procesul educaţional, etc., (Coasan A., Vasilescu A., 1988). 

Pentru a soluționa problema influenței stresului asupra adaptării copilului la 

mediul școlar ne-am propus ca scop studierea nivelului de dezvoltare fizică, funcțională 

și psihofiziologică a copiilor de 6-7 ani în scopul facilitării adaptării lor către procesul de 

școlarizare. 

Indicii care ne dau informația despre dezvoltarea fizică a copiilor sunt greutatea 

corporală, înălțimea, perimetru cutiei toracice. Metodele utilizate au fost standarte, 

simple și accesibile care dau informații adecvate despre starea fizică a organismului 

copilului. Utilizând metoda Korotcov a fost efectuată măsurarea tensiunii arteriale. 
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Pentru vârsta aceasta, în scopul aprecierii indicilor psihofiziologici, este valabil și perfect 

testul ,,Omuleţul‖ de F.Qoodenough  

Datele obținute ne-au orientat la analiza modului de viață și condițiile în care cresc 

și se dezvoltă, deoarece în marea majoritate această situație se păstrează până la 

finalizarea dezvoltării fizice. 

În perioada preşcolară superioară intervin un şir de transformări, care pun în 

evidență o schimbare importantă în dezvoltarea psihicului copilului, ceea ce se exprimă 

prin modificarea atenţiei, memoriei, gândirii , proceselor volitive, eu-lui personal şi 

altele. 

O caracteristică care atestă pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul 

educaţional este orientarea în spațiu. În sitiuația noastră am selectat tehnica „Dictare 

grafică‖ la venirea copiilor în şcoală şi apoi am repetat peste o lună. Diferența rezultatelor 

a fost atestată pentru copii ce au frecventat grădinița și orientarea în spațiu s-au 

manifestat mai bine la ei, față de copiii care s-au pregătit de școală în familie. Metoda 

este destul de simplă de efectuat şi în rezultatul analizei datelor obţinute s-a observat, că 

există diferenţă între rezultatele din testarea iniţială şi cea finală. Analiza individuală a 

datelor din prima probă relevă că 15,07 % din copii au un nivel foarte bun de orientare în 

spaţiu. (Fig. 1 ). Copii din această categorie mai ușor se descurcă cu aprecierea sus-jos, 

stînga-dreapta, controlul numărul pătrăţelilor și deplasarea stiloului pe hârtie. Explicația 

este că au deprinderi de lucru, au mai efectuat asemenea însărcinări şi le este uşor să 

lucreze. Dar nu mai puțin important, ei au atenţia foarte bine dezvoltată pentru vîrsta lor, 

se pot transpune de la o informaţie la alta. La această însărcinare s-au descurcat bine și 

altele 41,93 % din copii, care realizează doar cîte 2-3 greşeli. Cauza fiind mai atenţia 

puţin concentrată, ori nu pot să-şi focuseze atenţia pînă a realiza lucrul pînă la sfîrşit, 

deoarece cele mai multe greşeli le-au admis anume spre sfîrşitul probelor. Mai greu se 

descurcă cu însărcinările 35,48 % din copii, ei admit greşeli atît la începutul lucrului, cît 

şi spre final. Aceasta ne dovedește nu numai pregătirea lor slabă, deoarece aproape toţi au 

frecventat grădiniţa, dar admitem în mod prealabil, ca ei sunt mai emoţionaţi, adică sunt 

într-o stare de stres de şcoală, ceea ce nu le permite să-şi concentreze atenţia şi să lucreze 

productiv. Starea stresogenă va dispărea și copii se vor la lucru în clasă după o anumită 

perioadă. Considerăm că şi stresul este excesiv, deoarece un stres de menajare ar spori 

atenţia copiilor şi i-ar orienta spre îndeplinirea eficientă a însărcinărilor, aceasta se 

racordează la datele expuse de L.Moşanu şi colaboratorii în anul 2012. 

O categorie de copii care ating indici foarte slabi ( 7,5%), denotă nivelul slab de efectuare 

a lucrului, care ne alarmează. Copii din categoria dată n-au frecventat grădinița regulat, 

nu au deprinderi de lucru , dar se observă și la ei tendința de adaptarea la activitatea 

școlară. Acești copii se includ în contingentul cel mai dificil care se va confrunta cu 

obstacole în activitatea şcolară . Aflarea zi de zi în mediul şcolar se răsfrânge asupra 
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copiilor, ceea ce relevă rezultatele activității lor. Un alt test asemănător cu orientare în 

spaţiu, dar cu mai multe elemente este testul „Covoraşul‖, dar şi „Căsuţa‖ au fost aplicate 

după o lună de aflare în mediul şcolar. Rezultatele obținute din aceste teste au fost mai 

sporite în pofida faptului că au fost mai complicate. Analiza rezultatelor denotă 

diminuarea clasterilor mai slabe şi sporirea celor mai bune. (Fig.1 ). 

 

Fig.1. Clasificarea copiilor în baza analizei produselor activităţii proprii conform 

indicelului orientarea în spaţiu 

 Astfel a fost stabilit, că 25,8% din copiii s-au plasat în clasterul „foarte bine‖, 51,6 

% în cel „bine‖, 16,12 % în clasterul „slab‖ şi 6,45% în „foarte slab‖. 

Din datele obținute observăm că din categoria foarte slab s-au înregistrat 6,45%, 

fiind un număr nesemnificativ, care poate fi explicat că are loc din cauza stresului, iar 

copii din acest claster nu s-au adaptat total la procesul educațional. Acest contigent de 

copii au nevoie de mai mult timp pentru adaptare. Ei au nevoie de ajutorul profesorului și 

nu mai puțin a părinților, și posibil că e nevoie de răbdare și perseverență pentru a atinge 

nivelul colegilor săi. Rezultatele date ne orientează la o activitate individuală cu acei 

copii pentru care perioada de adaptare este mai îndelungată. La această etapă reacția 

promptă a organismului începe diminuarea și ca urmare organismul răspunde adecvat, 

dar mai este nevoie de timp și de eforturi pentru adaptarea totală. 

Din datele obținute pe parcursul studiului s-a confirmat ideia existenței influenței 

stresului asupra adaptării copiilor la procesului educațional. Rezultate investigației ne-au 

permis să evidențiem, că copiii care au fost pregătiți către școlarizare în instituțiile 

preșcolare , mai ușor trec această perioadă de adaptare, mai puțin obosiți aflându-se în 

clasă, își concentrează mai ușor atenția și ei vor fi cei care vor obține rezultate mai 

performante. 
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EXPRESIVITATEA UNOR INDICI PSIHOLOGICI LA ADOLESCENȚI ÎN 

DEPENDENȚĂ DE PERTICULARITĂȚILE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL  

Olesea RAILEAN, masterandă anul II, Facultatea Biologie și Chimie 

Lora MOȘANU-ȘUPAC, dr., conf. univ., UST 

Adolescenţa reprezintă cea mai complexă etapă de dezvoltare a tânărului în 

drumul său spre maturitate. Etapă de tranziţie în dezvoltarea individului, caracterizată 

prin transformări biologice şi psihologice majore. Este perioada de trecere de la universul 

dependent infantil, la poziţia de egalitate şi independenţă a universului adultului, o 

perioadă de intense transformări endocrinofiziologice de descoperire a Eu-lui, de revoltă 

şi exaltare, de descoperire a sensului valorilor umane, de cristalizare a sentimentelor 

profunde (Gargoş C., 2011).  

Tinerii la această vârstă se simt foarte puternici, doresc să-şi valorifice resursele 

personale. Elanul acesta este rezultatul unei îndelungate maturizări a personalităţii. Pe 

tineri îi interesează utilizarea maximă a resurselor interne, în scopuri sociale, economice, 

afective. Se pot dezinteresa de sistemul social, năzuind spre satisfacţii intelectuale, 

filozofice sau vestimentare. Ei caută o călăuză care poate deveni cu uşurinţă un ideal, 

model, aspirând să devină discipolul său. Îşi doreşte să  fie iubit, apreciat și cel mai bun, 

manifestându-se din toate punctele de vedere (Şchiopu U., Verza E., 2009). 

Principala problemă a perioadei pubertăţii şi adolescenţei este cea a identificării de 

sine (personale) sau a dezvoltării identităţii. Identificarea nu este un proces simplu. 

Adolescentul își construiește o anumită imagine despre sine din experiența sa generală 

conturată prin ochii celorlalţi și se consideră cel mai puternic sau cel mai slab.  

Comportamentul și experiența personalității î-și găsește explicație prin existența 

celor patru tipuri de sistem nervos central descrise de (Widmer R. B. 1978), care sunt în 

corespundere cu cele patru tipuri de temperament descrise pentru prima dată de 

Hipocrate: coleric, sangvinic, melancolic și flegmatic. 

Astfel, în dependență de temperament se caracterizează și personalitatea 

adolescentului. La această vârstă domină o stimă de sine destul de ridicată  și o încredere 

deplină în forțele proprii. 
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Persoanele cu stimă de sine pozitivă, își asumă responsabilități, sunt mândre de 

realizările lor și își exprimă emoțiile pozitive sau negative. Pe când persoanele cu stimă 

de sine scăzută se simt nevaloroase și au frecvente trăiri afective negative de tipul 

depresiei, anxietății, mâniei (Popescu E., 2017). 

Riscurile unei stime de sine scăzute sunt semnificative, mai ales în adolescență. De 

aceea, este important de a  descoperi unicitatea, originalitatea și propriul potențial al  

fiecărui adolescent în parte, și este necesar  să participăm la dezvoltarea unei  

personalități capabile să-și propună scopuri clare și să acționeze pentru a le realiza. 

Studiul dat are ca scop stabilirea manifestării unor indicii psihologici la adolescenții cu 

diferit tip de sistem nervos central. 

Metodele de cercetare 

Pentru a stabili influența temperamentului asupra  indicilor psihologici ale 

personalității adolescentului  au fost realizate investigații la care au participat în total 45 

de adolescenții, 18 tineri din mediul rural (Gimnaziul Izvoare, satul Izvoare , r-nul 

Florești), și 27 tineri din mediul urban (Liceul Teoretic ,,George Călinescu, or. Chișinău). 

În baza celor 4 tipuri  de temperament înnăscute pe care le posedă fiecare 

adolescent în parte ne--am propus să verificăm gradul de depresie al fiecăruia dintre ei 

cât și gradul de curaj prin următoarele teste: 

- Test pentru determinarea temperamentului (Focșa-Siminov S., 2010); 

- Scala de depresie - Beck (Beck A., 1965); 

- Scala de măsurare a nivelului stimei de sine (Rosenberg M., 1965); 

- Test de examinare a încrederii în sine (Neculau A., 1999). 

Rezultatele investigațiilor  

Depresia este o problemă care trebuie tratată cu seriozitate când discutăm mai ales 

despre tineri. Stările de tristețe și apatie sunt specifice adolescenților dar nu trebuie 

confundate cu starea depresivă, extrem de periculoasă pentru tineri. Adolescența este o 

etapă cu schimbări majore, atât fizice cât și emoționale, dar și la nivel de relații sociale.  

Mediul familial, experiențele de viață, atitudinea prietenilor sau a profesorilor pot 

duce la sentimente de respingere sau dezamăgire majoră. Un examen pierdut sau o 

singură oportunitate ratată pot să fie mult mai dureroase pentru un tânăr decât pentru un 

adult. Atunci când starea de tristețe afectează viața tinerilor și există riscul apariției 

depresiei, părinții trebuie să acționeze imediat(E. Compas, Brooks-Gunn (1993)). 

Pentru a determina gradul de depresie și influența factorilor psihologici asupra 

personalității adolescenților  investigați de noi,am aplicat testele menționate mai sus și  

am obținut urătoarele rezultate prezentate în diagramele de mai jos. 
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Fig.1. Gradul de manifestare al depresiei, stimei și încrederii în sine la fete , în 

ambele medii de trai

 

Fig.2. Gradul de manifestare al depresiei, stimei și încrederii în sine la băieți , în 

ambele medii de trai 

Dacă la momentul actual se  susține ideea că adolescenții suferă de depresie , 

atunci în cazul tinerilor noștri  se vede clar că doar 20% (Fig.2) din băieți manifestă 

depresie ușoară , în rest adolescenții sunt energici și plini de viață. Motivele principale 

ale depresiei la acești băieți  fiind mândria de neîntrecut a fetelor din clasă, care îi ignoră 
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și îi diferențiază, statutul familiar, plecarea părinților în străinătate, precum și lipsa 

implicării autorităților locale prin inițiere de concursuri și activități extracurriculare 

similare activităților pe care le au tinerii din mediul urban. 

Cu referire la  stima de sine, aceasta se înscrie într-un interval de 30% în cazul 

fetelor (Fig.1) și 80 % în cazul băieților (Fig.2). La acest capitol băieții sunt mai hotărâți  

și încrezuți în forțele proprii. Aceștia manifestă un asemenea comportament deoarece 

acum e vârsta pentru afirmare în ochii fetelor. În urma rezultatelor obținute putem  

presupune că totuși băieții stau mult mai bine cu stima de sine cît și cu încrederea în sine 

decât fetele, deoarece sunt mai echilibrați. Cei mai echilibrați în acest caz s-au prezentat 

băieții din mediul rural,  ceea ce denotă faptul că mediul rural este mai sănătos pentru 

tineri. 

Dacă analizăm manifestarea acelorași factori în cazul fetelor,  atunci se observă o 

instabilitate, stima de sine ocupă un nivel mediu (30%), iar  încrederea în sine se află la 

cel mai înalt nivel (70%). Rezultatele evaluării noastre vorbesc clar că fetele sunt 

dezechilibrate la această vârstă, vor să atingă cele mai înalte nivele ale mândriei, laudei, 

puterii în forțele proprii, resping băieții de vârstă cu ele, încearcă să-i depășească și atrag 

atenția celor cu o vârstă mai mare , au destulă încredere în forțele proprii și încearcă să 

conducă orice situație.  Din această cauză apare și dezechilibrul, deoarece se consideră 

prea superioare pe când realitatea e cu totul alta.  

Stima de sine la ele este mai scăzută, deoarece pretind să fie exemplare și perfecte  

în fața celor din jur, iar acest lucru le creează complexe și ele încearcă singure să-și 

găsească vicii –sunt plinuțe ori josuțe, nu sunt frumoase și altele. 

Spre deosebire de fete,  băieți î-și păstrează mai ușor echilibrul, fiind evitați de 

fete, nu  colaborează cu ele, dar adesea acest fapt conduce la insucces și depresie ușoară 

la ei. Pentru a evita aceste pericole și a dezvolta încrederea în sine  de la nivelul mediu 

spre înalt sunt necesare traininguri de dezvoltarea personală și cunoașterea de sine. 

Concluzie 

În urma cercetării efectuate am ajuns la concluzia că totuși,  indicii psihologici 

influențează foarte mult personalitatea adolescenților. În acest caz cel mai mult au de 

suferit fetele, ele au nevoie de susținere , îndrumare și ajutor la autocunoaștere, 

dezvoltare personală, abilități de comunicare și inteligență emoțională, ceea ce ar reuși să 

reducă nivelul depresiei, să sporească încrederea în sine (în cazul băieților) , și să 

contribuie la formarea unei autoaprecieri reale despre sine. Odată ce s-ar crea un 

echilibru între toți acești factori influenți, ar exista și o colaborare frumoasă între cele 

două genuri. 

Băieții spre deosebire de fete sunt mai echilibrați , dar asta nu exclude faptul că nu 

au nevoie de ajutor și susținere. Din contra ,ei sunt mai sensibili la o ușoară depresie sau 

dezamăgire. În rezultat se cere o implicare activă din partea adulților, și a cadrelor 
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didactice în crearea unui echilibru armonios între cele două tipuri de gen precum și la 

formarea unei personalități stabile și independente.Cea mai reușită cale spre succes ar fi 

elaborarea programelor de traininguri pe gen deoarece este necesar de a fi luate în 

considerație perticularitățile de vîrstă și gen. 

Pentru a acorda un ajutor adolescenților în devenire este necesar de a lua în 

considerație tipurile de temperamen care sunt înăscute, pentru ca fiecare să-și dezvolte  

potențialul său propriu de  a atinge eficiență personală  și în viitor o realizare 

profesională,  pentru a nu ajunge la dezadaptare socială, complicații în sănătate și 

destorsiuni de personalitate, și în primul rînd să fie evitată orce cale spre depresie  care se 

consideră cea mai periculoasă capcană a adolescenților. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ДОМА В ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА  

И НИКОЛАЯ КЛЮЕВА 

Юлия РАЦА, студентка 403 группы, филфака, ТГУ 

Полина ТАБУРЧАНУ, др., конференциар университар 

Кафедра Иностранных Языков и Литератур, ТГУ 

Abstract. Both poets were perceived primarily as original talents, as sincere and gifted singers of peasant 

Russia. Their names were immediately placed in honorable "earthen" series of recognized Russian "poets 

from the people". The image of peasant Russia occupies a central place among the poets under 

consideration. Rural life is presented in the blossom of nature. Man is a part of it. The native land is 

shown quite realistically; the life of the village is drawn in labor, holidays, rituals. 

In this article, we will try to identify how the house appears in the lyrics of poets, and also how the 

artistic image of the house in their lyrics is created. 

Keywords: artistic image, home, hut, tradition, world, symbol, motif.  
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Поэты Н.А. Клюев и С.А. Есенин были восприняты современниками, прежде 

всего, как самобытные и талантливые певцы крестьянской Руси. Их имена сразу же 

были поставлены в почѐтный «земляной» ряд признанных русских «поэтов из 

народа». 

Есенин познакомился с Клюевым в октябре 1915 года в Петербурге. Н.А. 

Клюев был выходцем из крестьян-старообрядцев Олонецкой губернии, его стихи, 

проникнутые патриархальными религиозными мотивами, связанные с культурой 

старообрядческого Севера, русским фольклором, во многом были близки С.А. 

Есенину. В течение двух с лишним лет поэты выступали под единым 

«крестьянским» знаменем. Они печатались в одних и тех же изданиях, принимали 

участие в вечерах народной поэзии, посещали литературные салоны и собрания, 

везде подчеркивая свое крестьянское происхождение и неизменно появляясь перед 

публикой в народном платье. В середине 1917 года их отношения обострятся, что 

было вызвано идейными и личными разногласиями, и дойдут до полного разрыва с 

публичными упреками и обвинениями. Однако несмотря на это глубинная связь их 

мировоззрений осталась прежней, и Есенин всю жизнь продолжал считать Клюева 

своим учителем. 

Образ крестьянской России занимает у рассматриваемых поэтов центральное 

место. Деревенская жизнь представлена на лоне природы, а человек является еѐ 

частью. Родной край показан вполне реалистично; жизнь деревни зарисована в 

труде, праздниках, обрядности. Оба поэта были «народными» по своему 

социальному происхождению, по тематике произведений и по использованию 

стихотворного размера.  

Родной дом – концептуально важное понятие в лирике Есенина и Клюева, так 

как именно дом является главной составной частью в создании авторами особого 

образа своей Родины. В их творчестве дом предстает в облике бревенчатой избы 

как средоточие национального микрокосма. Поэты, родившийся в деревне, 

упомянули, и не раз, русский дом, русскую избу. Ведь изба для крестьянина - это 

не только жилище, но и сокровенный уголок мирозданья, где главное место 

занимает печь, а в ней огонь как символ уюта и тепла. Так, у Н. Клюева родились 

«Избяные песни», которые он посвятил своей матери. Клюевская изба красочна и 

необычна: «Тепел паз, захватисты кокоры, / Крутолоб тесовый шоломок. // Будут 

рябью писаны подзоры, / И лудянкой выпестрен конек. // По стене, как зернь, 

пройдут зарубки: / Сукрест, лапки, крапица, рядки, / Чтоб избе-молодке в красной 

шубке / Явь и сон мерещились легки» [8]. Поэзия Клюева неотделима от народного 

орнаментального искусства, в котором он находил соразмерность линий и 

«внутреннюю музыку». Орнаментальность становится одним из ее главных 

стилеобразующих элементов, материальным источником поэтики. Есенин не 
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случайно цитирует в «Ключах Марии» клюевские стихи: «...на кровле конек/ Есть 

знак молчаливый, что путь наш далек». Николай Клюев пристально всматривался 

в народный орнамент и фрески, в выпестренные коньки на крышах деревенских 

изб, затейливые оконные наличники, в вышивки и кружева, поражающие своим 

разнообразием и тонкостью рисунка. Именно здесь, в словесном народном 

творчестве, в северном зодчестве, в «цветном узорочье», по словам Есенина, 

«растут плоды дум и образов» [2, 14]. В лучших своих «избяных песнях» Клюев 

был «красным древоделом», поэтом-живописцем, придававшим огромное значение 

зрительным образам, предметной наглядности, неразгаданным «письменам», 

которые были заключены в домовой архитектуре, в вышивках на полотенцах         

[2, 14]. 

Поэзия для раннего Есенина – незатейливость простых узоров, через которые 

он выражает любовь к России, к родной земле. Центром поэтической вселенной у 

дореволюционного Есенина является крестьянское жилище. Бедное, ветхое 

жилище порой предстает в его стихах как космос, как жилище небесное, 

мифологизированное. Деревенский дом у Есенина предстает в разных ипостасях, 

отражающих разные его стороны и свойства: хижина – изба – хата – терем. В этот 

период поэтический мир Есенина можно разделить на две части: изба и все 

остальное пространство, весь Божий мир вокруг нее. Русская изба для поэта – 

пространство гармоничное и одухотворенное. Оно не загромождено, не отягощено 

«лишними», «избыточными», нефункциональными предметами. Естественно 

выстраиваясь в это пространство, они создают атмосферу упорядоченности 

домашнего космоса. Убранство избы в лирике Есенина не вполне согласуется с 

традиционными патриархальными представлениями об устройстве русского 

крестьянского дома. Центральное место в нем занимает печь, которая является 

сердцем дома и делит его на две части: женскую и мужскую. Но у раннего Есенина 

эта привычная амбивалентность патриархального жилища, эта сложившаяся в 

веках равновесная симметрия весьма часто отсутствует. Так, в хрестоматийном 

стихотворении «В хате» представлена только женская половина, находящаяся за 

перегородкой и представляющая кухню. Мужская же половина даже не 

упоминается, внимание на ней не фиксируется автором. Иногда у Есенина «изба-

старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины», а дом с «голубыми 

ставнями» лирический герой не может «забыть никогда». О клюевской избе он 

говорит так: «Грустя и радуясь звезде, /Спадающей тебе на брови, /Ты сердце 

выпеснил избе, /Но в сердце дома не построил» [6, 62]. 

В центре земного мира Н. Клюева стоит «Мать-Изба», «святилище земли». 

Согласно донаучному представлению, Н. Клюев наделяет ее способностью не 

только производить действия, свойственные человеку, но и испытывать те чувства, 
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которые переживает лирический герой, в чем проявляются переработанные поэтом 

следы фетишизма. Мир Избы с Печью, Божницей, с «избяным светилом» - 

Ковригой и другими атрибутами занимает особое место в «избяных песнях», в 

«травяных псалмах», во всей поэзии Николая Клюева. Дом в поэме «Песнь о 

Великой Матери» предстает как зрячее существо, чьи глаза - окна Избы: «Резное 

русское окно / И колоколен светлый сон» [8, 214].  

Клюевская северная «Изба-колесница» возносится над всем миром, как терем 

с восходящим в небеса узорным коньком. Поэт подчеркивает, что деревянные 

конские головы украшают только русские избы, хотя известно много народов-

коневодов. Космос проявляется так же в солярной символике подзоров, в темах и 

образах традиционной крестьянской вышивки и кружева, поэтому линия 

клюевских образов «Изба» - «Вселенная» - «Мировое Древо» - «птица» - не 

случайна. Возникает целостная картина мира, являющаяся повторением 

макрокосмоса в микрокосмосе крестьянского жилища. Себя самого Н. Клюев 

накрепко связал с родной землей, с крестьянской избой. «Я от избы, резных 

полатец / Да от рублевской купины / И для языческой весны / Неуязвим, как крест 

ростовский»», - говорит он в поэме «Песнь о Великой Матери» [8, 107]. В 

клюевской Избе-Космосе сосуществуют три «центра» - Очаг («мать-печь»), 

Божница и Коврига. Наиболее глубоко и широко образ Печи вырисовывается в 

поэме «Мать-Суббота». Изба и Печь у Н. Клюева - это нечто живое, очеловеченное. 

Очаг с божественным огнем - самое священное место в доме, а сама Изба 

воспринимается Храмом, приравненным к Небу. 

Дом для Клюева и Есенина неизменно связан с образом женщины. Женщина 

выступает в роли матери, жены, хозяйки, она олицетворяет созидательное начало 

мира, откуда лирический герой черпает вдохновение. Например, у Николая Клюева 

в стихотворении «Памяти матери»: «Осиротела печь, заплаканный горшок / С 

таганом шепчутся, что умерла хозяйка, / А за окном чета доверчивых сорок / 

Стрекочет: «Близок май, про то, дружок, узнай-ка! [8, 73]. У Сергея Есенина в 

произведении «В хате»: «Мать с ухватами не сладится, /Нагибается низко, / 

Старый кот к махотке крадется/ На парное молоко. [6, 20] У Клюева в 

изображении крестьянского быта преобладает глаголемая метафора. И в этом 

существенное отличие цикла Клюева «Избяные песни» от стихотворений С. 

Есенина, который в описании предметного мира избы почти не употребляет 

глаголов: «... У порога в дежке квас»; «В печке нитки попелиц, / А на лавке за 

заслонкою – / Шелуха сырых яиц». [6, 20] Его избяной мир представляется 

достаточно статичным. Причем предметы быта у С. Есенина не будучи 

олицетворенными, выполняют только естественные, присущие им функции. 
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Примерно к 1917 году ключевой образ избы в лирике Есенина расширяется, 

перерастая в дом-избу, дом-семью, дом-Храм, дом-Россию. Происходит смена 

лексемы «изба» на лексему «дом». Если изба определяет хронотоп крестьянской 

жизни, то дом означает отцовский дом, семью, малую родину, Россию. Это и 

конкретный Константиновский дом, и родная деревня, семейный и интимный мир 

человека: «Где ты, где ты, отчий дом, / Гревший спину под бугром? / Синий, синий 

мой цветок, / Неприхоженный песок. / Где ты, где ты, отчий дом?» [6, 49]. 

Центральный образ поэзии Николая Клюева – русская изба крестьянина, а 

также связанный с ней мир, причем не только вещественный, но и духовный. 

Деревенский дом для него – не просто жилище бедняка. Он представляет собой 

символ патриархальной Руси. Кроме того, Клюев наделяет его мистической 

сущностью, делает основой мироздания. Иногда в рассказах о северной избе 

появляется восточная тема. Это связано с восприятием Николаем Алексеевичем 

Руси как избяной Индии. Особенность поэзии — высокая степень поэтизации 

крестьянского быта. Николай Клюев называл себя «певцом олонецкой избы». 

Есенинский образ дома вбирает в себя и мифопоэтические представления 

русского народа, и сакральное, символическое значение дома, характерное для 

русской национальной литературной традиции. Дом – это и жилье, здание, место, 

где человека ждут, любят, где складываются определенные отношения с другими 

людьми, где есть семья, определенный уклад жизни, связь поколений, где можно 

укрыться, уединиться, место которое человек ощущает, как собственное «я». 

Мы выяснили, что дом, к которому стремились поэты, одинаково важен для 

каждого из них, поэтому сходные трактовки образа дома столь разными 

художниками не случайны.  

Есенин более открыт к контакту с другими поэтическими мирами и 

системами. Это, безусловно, почувствовал Клюев и постарался взять талантливого 

рязанца под свое крыло. Диапазон есенинского дарования оказался шире пределов, 

в которых его пытался удержать Клюев. Оба поэта начали это понимать. К 

середине 1917 г. в их дружеских отношениях наступил период охлаждения. И 

осенью 1917 г. Клюев публикует стихотворение «Елушка-сестрица...», в котором 

есть строки: «Белый цвет Сережа, / С Китоврасом схожий, / Разлюбил мой сказ» 

[7, 89]. 

Таким образом, обратившись к лирике Николая Клюева и Сергея Есенина, мы 

выяснили, что они в изображении дома как центра бытия человека нередко 

опирались на фольклорную традицию, но и на классическую традицию. В их 

творчестве понятие дома воплощено в образе русской избы как особого 

микрокосма, соединившего в себе представления народа о мироустройстве, 

мироздании. В структуре дома-избы соединились «небесное» и «земное». С одной 
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стороны, изба предстаѐт реальным местом с конкретным географическим 

положением, где живет человек, определенным образом организуя свой быт; с 

другой стороны, изба является ритуальным локусом: здесь проводится множество 

обрядов, которыми пронизана жизнь простого человека, здесь осуществляется 

связь поколений, а также «земного» и «небесного». Дом помогает сохранить 

традиции семьи, народа. 
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FORMELE CANONICE ALE SISTEMELOR DIFERENŢIALE CUBICE CE 

POSEDĂ TREI DREPTE INVARIANTE REALE ÎN POZIŢIE GENERICĂ A 

CĂROR MULTIPLICITATE TOTALĂ ESTE EGALĂ CU ŞASE ÎMPREUNĂ CU 

DREAPTA DE LA INFINIT 

Vadim REPEŞCO, dr., conf. univ. inter. 

Daniela PAŞCAN, masterand UST 

Catedra AMED, Universitatea de Stat din Tiraspol 

Abstract. Consider the general cubic differential system  yxPx , ,  yxQy , , where 

 , ,P Q x y ,  max deg ,deg 3P Q  ,  , 1GCD P Q  . According to [1], we can construct a 

Darboux first integral for a cubic differential system, if this system has sufficiently many invariant 

straight lines considered with their multiplicities. In this paper we obtain 3 canonical forms of cubic 

differential systems which possess three real invariant straight lines in generic position of total 

multiplicity seven including the straight line at the infinity.  

Rezumat. Fie sistemul diferenţial cubic general  yxPx , ,  yxQy , , unde  , ,P Q x y , 

 max deg ,deg 3P Q  ,  , 1GCD P Q  . Conform [1], pentru un sistem diferenţial cubic se poate de 

construit o integrală primă de tip Darboux, dacă sistemul dat posedă un număr suficient de drepte 
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invariante considerate cu multiplicităţile lor. În această lucrare se obţin 3 sisteme ce reprezintă formele 

canonice ale sistemelor diferenţiale cubice ce posedă trei drepte invariante reale în poziţie generică a 

căror multiplicitate totală este egală cu şase împreună cu dreapta de la infinit. 

Keywords: cubic differential system, invariant straight line, Darboux integrability. 

Cuvinte cheie: sistem diferenţial cubic, dreaptă invariantă, integrabilitate Darboux. 

Introducere 

Fie sistemul diferenţial polinomial real de ecuaţii diferenţiale 
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QPGCD

yxQ
dt

dy

yxP
dt

dx

    (1) 

şi câmpul vectorial asociat acestui sistem 

   , ,P x y Q x y
x y

 
 

 
X .      (2) 

Notăm prin     max deg ,degn P Q . Dacă 2n   ( 3n  ), atunci sistemul se numeşte 

pătratic (cubic). 

Definiţia 1: O curbă algebrică  , 0f x y  ,  ,f x y , se numeşte curbă algebrică 

invariantă a sistemului (1), dacă există un polinom  ,fK x y , astfel încât are loc 

identitatea  

     , , .ff f x y K x yX
     

 (3) 

Sistemul (1) se numeşte integrabil Darboux, dacă există o funcţie neconstantă de 

forma 1 2

1 2 ... s

sF f f f
 

    , unde jf  este o curbă algebrică invariantă şi j  , 1,j s , 

astfel încât F este sau o integrală primă, sau un factor integrant pentru (1). Dacă sistemul 

diferenţial polinomial posedă un număr suficient de drepte invariante (care se 

contorizează împreună cu multiplicităţile lor), atunci, conform [1], se poate de construit o 

integrală primă de tip Darboux pentru acest sistem. 

În continuare vom fi interesaţi de dreptele invariante ale sistemului (1), adică de 

curbele algebrice invariante de ordinul I de forma  ,f x y x y     . La studiul 

sistemelor diferenţiale polinomiale cu curbe algebrice invariante diferiţi matematicieni au 

folosit mai multe tipuri de multiplicităţi pentru aceste curbe, de exemplu: multiplicitate 

paralelă, multiplicitate geometrică, multiplicitate algebrică etc. Definiţiile diferitor tipuri 

de multiplicităţi sunt aduse în [2]. Din [2] aducem definiţia multiplicităţii algebrice pe 

care o vom folosi în continuare.  

Definiţia 2: Fie  m x  spaţiul vectorial de polinoame pe  x  de gradul maxim m . 

Atunci acest spaţiu are dimensiunea n

n mR C  . Fie 
1 2, ,..., Rv v v  o bază a spaţiului  m x . 

Dacă k este cel mai mare număr natural încât funcţia  ,f x y  ridicată la puterea k  divide 

polinomul det RM , unde 
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atunci curba algebrică invariantă f  de gradul m a câmpului vectorial X  posedă 

multiplicitatea algebrică k . 

În definiţia de mai sus, expresia  1

1

R vX  semnifică aplicarea operatorului X  de 1R   

ori asupra vectorului 
1v , adică     1k k

i iv v X X X . 

Există numeroase lucrări ce studiază sistemele diferenţiale polinomiale cu drepte 

invariante. În [3] a fost estimat numărul de drepte invariante ce poate avea un sistem 

diferenţial polinomial. Problema coexistenţei dreptelor invariante şi a ciclurilor limită a 

fost studiată în [4,5], iar problema coexistenţei pentru sistemele cubice a dreptelor 

invariante şi a punctelor singulare de tip centru a fost cercetată în [6,7]. Clasificarea 

tuturor sistemelor cubice ce posedă un număr maxim de drepte invariante incluzând şi 

multiplicităţile lor a fost efectuată în [8,9]. Sistemele cubice ce posedă exact opt drepte 

invariante au fost studiate în [10]. În [11,12] au fost studiate sistemele cubice cu şase 

drepte invariante reale de-a lungul a două şi trei direcţii.  

În această lucrare se cercetează unele sisteme cubice ce au trei drepte invariante 

situate în poziţie generică, astfel, rezultatele obţinute în articolele menţionate mai sus se 

generalizează. 

Rezultatul principal 

Teoremă: Orice sistem diferenţial cubic ce posedă trei drepte în poziţie generică de 

multiplicitatea totală şase împreună cu dreapta de la infinit print-o transformare afină şi 

rescalare a timpului poate fi adus la unul din următoarele trei sisteme: 

1. 
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2 2

1 , 0,

,

x x x a

y y ay x axy ay

   


    

 

2. 
 
 

2 ,

1 , a 0,

x x ax y ax axy

y y y

    


  

 

3. 
 

 2

1 , 0,

1 .

x x x y axy a

y y x y ax

     


   

 

Remarcăm că prin poziţie generică a trei drepte înţelegem poziţia a trei drepte distincte 

concurente ce nu se intersectează într-un punct, adică se intersectează două câte două.  
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Metode aplicate 

Vom cerceta sistemul diferenţial cubic, adică sistemul (1) de forma 

     

     

0 1 2 3

0 1 2 3

, , , ,

, , , ,

x a P x y P x y P x y

y b Q x y Q x y Q x y

   


   

   (4) 

unde  ,iP x y  şi  ,iQ x y , 1,3i   sunt polinoame omogene de gradul i , iar coeficienţii 

acestor polinoame sunt parametri arbitrari   ,

0

,
i

i j j

i i j j

j

P x y a x y





 ,   ,

0

,
i

i j j

i i j j

j

Q x y b x y





 , 

1,3i  .  

Întotdeauna când sistemul (4) posedă o dreaptă invariantă de forma 0x y     , 

prin transformarea afină ,x x y y y      , aducem această dreaptă la forma 0x  . 

Este evident că, pentru sistemul (4), condiţiile de existenţă ale dreptei invariante 0x   

sunt mai simple decât condiţiile de existenţă ale dreptei invariante 0x y     . Astfel, 

pentru a obţine condiţii cât mai simple, vom efectua deseori transformări afine 

convenabile.  

Pe lângă existenţa dreptelor invariante, vom fi interesaţi ca aceste drepte invariante să 

posede o anumită multiplicitate algebrică. Din definiţia 2, obţinem pentru sistemul 

diferenţial cubic cu drepte invariante că 2

3 3R C  , iar drept bază a spaţiului vectorial de 

polinoame  1 x  putem alege 
1 2 31, ,v v x v y   . Atunci matricea 

RM  va avea forma  

   

   

1

0 , ,

0

R

P

x y

M P x y Q x y

Q

 
 

  
 
 X X

. 

În acest caz, polinomul det RM  
are forma    det RM P Q Q P X X

 
şi este un polinom 

de gradul 8 în raport cu x  şi y . Conform definiţiei 2, dreapta 0x   este invariantă dacă 

şi numai dacă polinomul det RM  poate fi scris sub forma  
7

0

det i

R i

i

M x A y x


  , unde 

  deg 7iA y i  . În plus, dacă polinoamele  0A y ,    1 ,..., kA y A y , 1,6k , sunt identic 

egale cu zero, atunci dreapta 0x   are multiplicitatea algebrică egală cu 2k  .  

Pentru a studia multiplicitatea dreptei de la infinit, efectuăm transformarea Poincare 

1
x

x
 , 

y
y

x
 . Multiplicitatea dreptei de la infinit coincide cu multiplicitatea dreptei 0x   

a sistemului 

3 3

4

1 1
, , ,

1
, .

y y
x yx P x Q

x x x x

y
y x P

x x
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Cazul general îl vom diviza în mai multe subcazuri în dependenţă de multiplicitatea 

dreptei de la infinit. 

Obţinerea sistemelor 

 Iniţial dorim să obţinem sistemele cubice ce posedă trei drepte în poziţie generică. 

Reproducem lema 1.3.2 din [13]. 

Lemă: Dacă 
1 2 2 10, 1,2, 0j j j jl x y j             , sunt două drepte invariante 

reale pentru sistemul (4), atunci transformarea    1 1 1 2 2 2, ,x y x y x y         
 

reduce acest sistem la unul de forma Lotka-Volterra 
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 (5) 

A treia dreaptă invariantă este de forma 
3 3 3 3 0l x y      . Observăm că această 

dreaptă la intersecţia cu dreptele invariante 
1l  şi 

2l  generează două puncte singulare 
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3
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 şi 3
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,0




 
 
 

. Printr-o scalare a axelor de coordonate, vom aduce aceste puncte 
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,0 1,0




 
  
 

. Astfel, dreapta 
3l , ce trece prin aceste puncte, o 

vom căuta sub forma 
3 1 0l x y    . Sistemul (5) posedă dreapta invariantă 

3l  dacă şi 

numai dacă au loc condiţiile 
30 10 20a a a   , 

03 01 02b b b   , 

21 10 12 20 21 01 02 12b a a a a b b b         şi 11020112111012 2 bbbaaab  . Astfel, sistemul 

(5) ce are dreapta invariantă 
3l  are forma 
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   (6) 

Sistemul dat are drepte aflate în poziţie generică pe care îl vom nota prin (1,1,1)+1. 

Notaţia dată ne permite să descriem numărul de drepte invariante, direcţiile lor şi 

multiplicitatea fiecărei drepte invariante. De exemplu, configuraţia (1(4),1,1,1)+1(3) 

constă din patru drepte distincte în planul finit după patru direcţii, o dreaptă din acestea 

are multiplicitatea 4 şi dreapta de la infinit are multiplicitatea 3. Fie pentru sistemul 

diferenţial (6) dreptele invariante 1l , 2l  şi 3l au multiplicitatea totală egală cu şase 

incluzând dreapta de la infinit. Atunci putem avea următoarele configuraţii 

1. (1(3),1,1)+1 2. (1(2),1(2),1)+1 

3. (1(2),1,1)+1(2) 4. (1,1,1)+1(3)  

Conform definiţiei multiplicităţii algebrice a dreptelor invariante, sistemul (6) posedă 

configuraţia (1(2),1,1)+1 de drepte invariante dacă şi numai dacă polinomul  0A y  se 

anulează
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      2 2

10 10 01 01 10 10 01 11 01 01 10 02 01 02 10 11 00 1 11 012 3 2a a b b a a b a b b a b bA y b y a a b a b        

 2 2 2 2

10 12 01 10 01 12 01 10 11 02 10 01 02 11 01 02 10 02 11 01 10 01

2

122 3 2 2 2ya a b a b a b a a b a b b a b b a b a b a a b        

2 2 2 2

11 12 01 10 01 11 01 12 01 11 02 10 12 02 10 01 02 11 01 02 12 01 022 3 2 2 6a a b a b a b a b a b a a b a b b a b b a b b         

      2 2 4 5

10 02 11 02 12 01 02 11 01 12 01 11 02 12 01 02 12 01 0

3

23 2 2a b a b a b b a b ay b a b y a b b a b b y         

În rezultat, se obţin 7 seturi de condiţii asupra coeficienţilor sistemului (6), adică obţinem 

7 sisteme cubice cu drepte invariante de configuraţia (1(2),1,1)+1. Însă, punând condiţia 

ca dreapta invariantă 
1 0l x   să aibă multiplicitatea trei, adică pentru fiecare sistem 

cerem  1 0A y  , obţinem mulţime vidă. Am arătat că sistemele cubice nu pot avea drepte 

invariante de configuraţia (1(3),1,1)+1. Punând condiţia ca dreapta invariantă 
2 0l y   

să aibă multiplicitatea doi pentru cele 7 sisteme de configuraţia (1(2),1,1)+1, obţinem o 

unică soluţie. Adică există un singur sistem cu drepte invariante de configuraţia 

(1(2),1(2),1)+1 ce are forma 
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Introducând parametrul 
20a  în timp şi notând 02

20

b
a

a
 , cu condiţia 0a  , obţinem sistemul 

1 din Teoremă. 

Punând condiţia ca dreapta invariantă de la infinit să aibă multiplicitatea doi pentru cele 7 

sisteme de configuraţia (1(2),1,1)+1, obţinem două soluţii. Analog sistemului 1, 

efectuând unele notaţii şi transformări, sistemele obţinute sunt aduse la forma sistemelor 

2 şi 3 din Teoremă. Astfel, sistemele 2 şi 3 satisfac configuraţia (1(2),1,1)+1(2). 

A rămas de studiat configuraţia (1,1,1)+1(3). Cerând ca sistemul (6) să posede dreapta 

invariantă de la infinit de multiplicitatea 2, adică să aibă drepte invariante de configuraţia 

(1,1,1)+1(2), obţinem 6 soluţii. Însă, condiţia ca infinitul să aibă multiplicitatea 3 ne dă 

mulţime vidă, adică sisteme diferenţiale cubice de configuraţia (1,1,1)+1(3) nu există. 
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ПРОСТРАНТСВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

«БЕСПРИДАННИЦЕ» А.Н. ОСТРОВСКОГО  

Анастасия СТАСИЕВА, студентка 403 группы, филфака, ТГУ 

Полина ТАБУРЧАНУ, др., конференциар университар 

Кафедра Иностранных Языков и Литератур, ТГУ 

Abstract. In the article we set the essential connection of the temporal and spatial relation which are 

realized artistically in the play «Бесприданница» written by Aleksandr Ostrovski. It was demonstrated, 

based on the textual analysis, the way how configure the time and space in the work of the Russian 

playwright reveals the originality of the play in the restoration of the real life. 

Keywords: chronotope, action, time, space, reflection, character. 
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Rezumat. În articol vom stabili conexiunea esențială a relațiilor temporale și spațiale, valorificate artistic 

în drama «Бесприданница» de Aleksandr Ostrovski. În baza analizei textuale s-a demonstrat că modul în 

care se configurează timpul și spațiul în opera dramaturgului rus dezvăluie originalitatea piesei în redarea 

vieții reale.  

Cuvinte-cheie: hronotop, acțiune, timp, spațiu, remarcă, personaj. 

Пространство и время играют огромную роль при создании художественного 

произведения, так как хронотоп определяет жанр, обеспечивает композиционное 

построение, неразрывно связан с сюжетом, системой образов и мотивов. 

Исследователь М.М. Бахтин отмечает, что хронотоп – формально-содержательная 

категория литературы, которая отражает тесную взаимосвязь художественно 

освоенных пространственно-временных отношений [1, 234]. Основное же значение 

этой литературной категории заключается в том, что художественное пространство 

и время служат формами существования художественного мира [10, 60]. Будучи 

ориентированным на создание целостной модели мира, пространство и время 

содержит концептуальные моменты мировосприятия автора и общие принципы 

преобразования их в художественную ткань текста. 

Пьеса «Бесприданница» представляет собой вершину позднего творчества 

А.Н. Островского. В данном произведении «собраны и по-новому решены 

основные социально-психологические вопросы, привлекавшие его внимание на 

протяжении ряда лет: положение девушки-бесприданницы в обществе и семье, 

взаимоотношения мужчин и женщин в пореформенную эпоху, при изменившейся 

их психологии, поругание красоты и таланта в мире чистогана» [7, 147]. Все 

сюжетные линии пьесы подчинены главной теме произведения – драме 

человеческой личности в бесчеловечном обществе. 

Драматург выбрал конкретное время и пространство в «Бесприданнице»: 

«Действие происходит в настоящее время, в большом городе Бряхимове на Волге» 

[9,106]. Это такой же вымышленный, обобщенный город, как Калинов в «Грозе». 

Когда Островский пишет, что «действие происходит в городе Калинове» или что 

«действие происходит в большом городе Бряхимове», то этим он не просто ставит 

нас в известность о том, в каком именно городе проживают его герои. Нет, эти 

ремарки надлежит понимать в самом буквальном смысле: действие пьесы 

действительно происходит в городе; город действительно становится местом 

действия пьесы. 

В «Бесприданнице» несколько усложняется и роль собственно ремарок. Они 

лаконичны, точны, не содержат избыточной информации, что в целом характерно 

для пьес драматурга: «Городской бульвар на высоком берегу Волги, с площадкой 

перед кофейной. Направо от актеров – вход в кофейную, налево – деревья; в 

глубине низкая чугунная решетка, за ней – вид на Волгу – на большое 

пространство: леса, села и проч. На площадке столы и стулья: один стол на 
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правой стороне, подле кофейной; другой – на левой» [9, 107]. Данная 

экспозиционная ремарка отличается и краткостью, и точностью, но при всем 

лаконизме ремарки выделяют символические детали. Так, решетка в первой 

ремарке – знак неволи и замкнутости, ограниченного пространства, 

противопоставленного пространству открытому и высокому – берегу Волги. Волга 

символ – вольности, неукротимости поэтому она так же является одним из главных 

героев пьесы. Бытовые подробности в экспозиции пьесы передают неторопливое 

течение жизни в городе Бряхимове. Место действия – бульвар на берегу Волги 

играет важную роль, так как выбор открытой сценической площадки позволяет 

драматургу естественно «организовать» общение героев, различных по своему 

общественному положению. А с другой стороны, это создаѐт возможность 

раздвинуть границы сцены, показать раздолье волжских просторов, которые 

противостоят суете и замкнутости обитателей города, заволжские дали, манящие 

Ларису тишиной, покоем. Композиция пьесы кольцевая: действие начинается и 

заканчивается на городском бульваре, драматические события заключены в рамки 

обычного существования провинциального города. Композиция драмы 

«Бесприданница», в отличие от «Грозы», организована более строго: в пьесе 

«Гроза» Островский нарушил традиционные для драмы единства места, времени и 

действия; он соединяет драматургическую структуру с эпическими принципами 

изображения художественного времени и художественного пространства. Действие 

вынесено автором на всеобщее обозрение – на бульвар, площадь, набережную. И 

длится вся драма в течении нескольких дней. В «Бесприданнице» же все события, 

происходят на протяжении одного дня, и все персонажи прямо связаны с историей 

главной героини. Следует заметить, что Островский старается обозначить в какое 

именно время дня происходит действие, причем драматург обычно не 

ограничивается ремарками и даѐт понять время дня из реплик действующих лиц. 

Драма начинается около полудня, начало «Иван. Никого народу-то нет на 

бульваре. Гаврило. По праздникам всегда так. По старине живем: от поздней 

обедни все к пирогу да ко щам, а потом, после хлеба-соли, семь часов отдых. Иван. 

Уж и семь! Часика три-четыре. Хорошее это заведение. Гаврило. А вот около 

вечерен проснутся, попьют чайку до третьей тоски...»; Карандышев «смотрит на 

часы»: «Теперь полдень...» и заканчивается около того же дня: ремарка последнего 

действия: «Светлая летняя ночь» [9]. Автор завершает действие в ночное время. 

Для драматурга перенесение времени действия на ночь – это один из 

дополнительных способов концентрации сценического времени.  

Итак, все время действия драмы не превышает двенадцати часов. Такое 

стремительное развитие действия обусловлено решительностью Паратова, 

безоглядной увлечѐнностью Ларисы, уязвлѐнным самолюбием Карандышева, 
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выстрелом, оборвавшим жизнь своей невесты. Драматург не стал растягивать 

события на несколько дней, недель или даже месяцев, тем самым подчеркивает 

драматизм событий, при этом смог раскрыть характеры героев. Это и позволяет 

сделать вывод, что время действия находится в абсолютной гармонии и с 

характером событий, и с характерами героев. 

Существует традиционное представление о том, что время для героев 

Островского тянется медленно и вяло, но это неверно. Конечно, есть у Островского 

и такие персонажи, которые и день готовы превратить в ночь, лишь бы побольше 

поспать, да время скоротать: «По старине живем, – эпически повествует Гаврило в 

«Бесприданнице», – от поздней обедни все к пирогу да ко щам, а потом, после 

хлеба-соли, семь часов отдых» [9, 107]. Но есть у него совсем другие герои, 

которым некогда, они жадны к жизни, им не хватает дня, им недостает терпения 

дожидаться утра. При внимательном прочтение драмы без труда можно выявить в 

пьесе напряжѐнный и даже стремительный ритм, как раз и обусловивший 

предельную концентрацию времени действия. 

Бряхимов, в котором происходит действие «Бесприданницы», – губернский 

город. Драматург особо подчѐркивает в ремарке к «Бесприданнице», что это – 

большой город. Хоть город большой, но и в нем все друг о друге знают, и уйти от 

мнения окружающих тебя людей невозможно. Даже гордец Кнуров не может не 

посчитаться с судом городского мнения. Когда Вожеватов предлагает ему выпить 

шампанского, он отнекивается: «Нет, что хорошего; люди посмотрят, скажут: 

ни свет, ни заря – шампанское пьют» [9, 111]. Мы ощущаем Бряхимов как место 

действия «Бесприданницы» не только потому, что драма начинается и завершается 

на городском бульваре. Даже тогда, когда драматург переносит действие в 

интерьер, в гостиную Огудаловой, нас не покидает ощущение того, что происходит 

в городе. Лариса выглядывает в окно и зазывает в дом цыгана Илью. В гостиную 

доносится «голос с улицы»: «Иди, барин приехал!» [9, 144]. От Карандышева мы 

узнаем обстоятельнее о возбуждении, которое царит в Бряхимове в связи с 

приездом Паратова: «Вон посмотрите, что в городе делается, какая радость на 

лицах! Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу: „Барин 

приехал, барин приехал‖. Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу, 

из трактира в трактир перекликаются: „Барин приехал, барин приехал‖. Цыгане 

с ума сошли, все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд, толпа народу. 

Сейчас к гостинице четыре цыганки, разряженные в коляске, подъехали, 

поздравить с приездом. Чудо, что за картина!» [9, 147]. И перед нами 

действительно возникает картина города. 

А.Н. Островский придавал важное значение и правдивому воспроизведению 

на сцене внешней обстановки жизни своих героев, создавая в своих пьесах такие 
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интерьеры, в которых «жить можно» и в первую очередь они призваны у реалиста 

Островского характеризовать типические обстоятельства, в которых живут его 

герои. Но иногда, правда, автор характеризует своих героев не тем, как они живут, 

а тем, как они хотели бы жить. В этих случаях жильѐ их показывает не то, каковы 

они на самом деле, а то, какими они хотели бы казаться. Ещѐ до того, как 

драматург ввѐл нас в дом Карандышева, мы уже знаем, со слов Вожеватова, что 

счастливый жених Ларисы Дмитриевны «квартиру свою вздумал отделывать, – 

вот чудит-то. В кабинете ковѐр грошовый на стену прибил, кинжалов, 

пистолетов тульских навешал: уж диви бы охотник, а то и ружья-то в руки не 

брал. Тащит к себе, показывает; надо хвалить, а то обидишь: человек 

самолюбивый, завистливый» [9, 117]. Герой хочет показать, что он живѐт на 

широкую ногу, но все его ухищрения приводят лишь к комическому эффекту. Об 

этом и говорит нам без слов кабинет Карандышева: «комната, меблированная с 

претензиями, но без вкуса» [9, 161].  

В кабинете Карандышева, где происходит третий акт «Бесприданницы», как 

мы узнаем из ремарки, «три двери: одна в середине, две по бокам» [9, 161]. И хотя 

в ремарке не сказано, куда ведут эти двери, мы по ходу действия совершенно точно 

можем представить себе всю планировку карандышевской квартиры. Из левой 

двери один за другим выходят отобедавшие у Юлия Капитоновича гости: значит, 

там столовая. В среднюю дверь Ефросинья Потаповна уходит с лакеем за 

графинчиком с морсом; очевидно, это дверь в кладовую или на кухню. Направо – 

комната самой Ефросиньи Потаповны: «Да коли вам что не по себе, – приглашает 

она дам, – так пожалуйте ко мне в комнату». Ремарка: «Огудалова и Лариса 

уходят в дверь направо» [9, 164]. Особенно наглядно представляем мы себе 

комнату, в которую ведѐт левая дверь, – стол с остатками скудного обеда, которым 

Карандышев намеревался удивить своих гостей; это отсюда слышится возглас 

Юлия Капитоновича: «Эй, дайте нам бургонского»; это сюда уходят Паратов и 

Карандышев, чтобы выпить на брудершафт. Их не видно из зрительного зала, но 

мы следим за ними глазами развеселившегося Робинзона: «Наливают, уста-

навливаются в позу; живая картина. Посмотрите, какая у Сержа улыбка! Совсем 

Бертрам... Ну, проглотил. Целуются» [9, 170]. И перед нашим взором 

действительно предстаѐт «живая картина».  

А.Н. Островский предпочитает заранее предопределить место действия 

каждой следующей сцены, потому что он не хочет, чтобы наше внимание 

отвлекалось от событий пьесы необходимостью каждый раз при открытии занавеса 

догадываться, где же происходит действие очередной сцены. Важно и то, что 

драматург не только информирует нас о предстоящем месте действия, но и 

мотивирует перенесение действия на новое место предлагаемыми 
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обстоятельствами. Наблюдения над организацией места действия в пьесах 

Островского показывают, что при всѐм многообразии предложенных им 

пространственных решений, драматург во всех случаях подчиняет эти решения 

задаче наиболее полного, непринуждѐнного и вместе с тем внутренне 

целесообразного развития единого драматического действия. 

Таким образом, мы смогли убедиться в том, что особенности организации 

времени и места действия, как и все другие элементы композиции драмы, 

продиктованы у Островского своеобразием его произведений как «пьес жизни». 

 

Библиография 

1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 

1975. 

2. Владимиров С. Действие в драме. Москва: Просвещение, 1972.  

3. Голубков В.В. Методика преподавания литературы: Учебное пособие для 

студентов педагогических институтов. Москва: Просвещение, 1995. 

4. Зепалова Т.С. За творческое изучение литературы. Москва: Просвещение, 

1968.  

5. Карягин А.А. Драма, как эстетическая проблема. Москва: Просвещение, 

1974.  

6. Лихачѐв Д. Внутренний мир художественного произведения. // Вопросы 

литературы, 1968, № 8. 

7. Лотман Л. А.Н. Островский и русская драматургия его времени. – М.-Л.: 

Академия наук СССР, 1961. 

8. Нестерик Э.В., Мухатаева А.А. Художественное время как литературная и 

текстовая категория // Молодой ученый. 2015. № 9. с. 1391-1393. URL 

https://moluch.ru/archive/89/18166/ (дата обращения: 19.05.2018). 

9. Островский А.Н. Гроза. Пьесы. Санкт-Петербург: «Лениздат», 2014. 

10. Темирбулатова А.Б. Художественное время и пространство: их значение и 

функции //Вестник КазГУ. Серия филологическая, 2001, № 1, c. 60–67. 

11.  Холодов Е. Мастерство Островского. Москва: Искусство, 1967. 

 

  



160

L’UTILISATION DES JEUX DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE 

Maria ȚUGULSCHI, gr. 302a, faculté de Philologie, UST 

Vera ZDRAGUȘ, lector superior, UST 

Rezumat. În articol se analizează rolul jocurilor în învățarea gramaticii limbii franceze.Se definește 

notiunea de gramatica și se demonstrează care sânt obiectivele ei. Se enumeră metodele de activare a 

gramaticii, se explică ce înseamnă jocul didactic, se demonstrează rolul jocului și se aduc exemple de 

jocuri didactice. 

Cuvinte cheie: grammaire, objectif, apprentissage, communication, compétence orale et écrite, méthode, 

jeux didactiques, découverte, création, communication. 

Depuis la nuit des temps, les hommes apprennent les langues étrangères. 

Apprendre une langue, c‘est être en contact avec elle et la pratiquer dans un contexte le 

plus naturel, le plus spontané possible. Apprendre, lorsque l‘on est sorti de la petite 

enfance, c‘est aussi observer, organiser, classer, faire des hypothèses, découvrir, définir 

des règles, répéter, mémoriser, comprendre, accepter la différence… Mais en même 

temps, l‘apprentissage est un parcours non linéaire et complexe. L‘élève a donc besoin de 

repères pour se sentir en sécurité, pour avoir le goût du risque. Un des outils permettant 

de se repérer et de comprendre le fonctionnement de la langue - c’est la grammaire. 

La grammaire est considérée comme une sorte d´échafaudage qui aide à la 

construction d´éléments linguistiques dans lesquels on classe aussi le vocabulaire, le 

lexique, la phonétique et l´orthographe. L´objectif de la grammaire est de préciser les 

conditions d´un emploi correct d´une langue parlée ou écrite. Toute grammaire inclut les 

règles et les conventions auxquelles on doit se soumettre si l´on veut produire des phrases 

[1.p.50]. 

Le petit Larousse décrit la grammaire comme l´ensemble des règles phonétiques, 

morphologiques et syntaxiques, écrites et orales, d´une langue; l´étude et la description 

de ces règles le livre, le manuel enseignant ces règles l´ensemble des règles d´un art, 

d´une technique [6]. 

L´objectif de l´enseignement de la grammaire est d´automatiser des structures 

grammaticales comme l´une des conditions pour acquérir les compétences 

communicatives.  

À l´époque contemporaine, pour les enseignants, la tâche de captiver l´attention de 

leurs élèves est de plus en plus difficile. C´est une des raisons pour laquelle ils modifient 

ou changent leur type de l´enseignement. Ils cherchent des idées pour diversifier les cours 

par de nouvelles activités. 

Les méthodes d´activation sont des procédés dans lesquels les buts sont accomplis 

par le travail propre des apprenants et en même temps on concentre à la réflexion et la 

résolution des problèmes. Tout simplement, les méthodes d´activation viennent du travail 

actif des élèves ou des apprenants, ils se focalisent sur l‘apprenant. On sait que l´homme 

mémorise plus efficacement des choses qu´il a vécues, qu‘il a essayées, desquelles il a 
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discuté. Les méthodes d´activation mettent l´accent sur l´impression personnelle. Les 

professeurs introduisent ces méthodes parce qu´ils veulent changer l´approche des élèves 

et des apprenants envers l´enseignement. Pendant les cours, les apprenants deviennent 

actifs des auditeurs passifs, c´est une nouvelle position de l´élève dans le procédé 

éducatif. L´apprentissage actif signifie la situation quand l´apprenant reçoit des 

informations par son propre effort et il crée des jugements propres. Il est caractérisé par 

la recherche, la prise de connaissance, l´évaluation, la comparaison. Le rôle de 

l´enseignant ne change pas mais l´enseignant change la forme de la transmission des 

informations et il amène ses apprenants au processus d´enseignement. Les méthodes 

d´activation permettent d´activer et animer des cours.  

Les méthodes d´activation sont suivantes : 

 les méthodes de problème  

 les jeux didactiques  

 les méthodes de discussion  

 les méthodes de situation 

 les méthodes de mise en scène  

 les méthodes spéciales 

La grande tâche et un savoir-faire important pour l´enseignant est la motivation de 

ses élèves. S´il arrive à le faire, il améliore considérablement les résultats des études. Les 

méthodes d´activation font participer des élèves à la réalisation d´un cours donc ils 

profitent leur motivation (jeu, rôle, victoire dans la compétition etc.) [5, p.135]. 

Le jeu didactique est l´une des méthodes d´activation. Son produit est l´adoption ou la 

consolidation des leçons. Cette activité stimule des élèves, développe leur pensée et leurs 

fonctions cognitives. Elle sert principalement à la fixation des connaissances. Le grand 

avantage de cette méthode est l´énergie stimulante qui réveille l´intérêt, augmente la 

motivation et l´engagement des apprenants, suscite leur créativité, la coopération, la 

compétitivité, oblige l´utilisation des connaissances et des adresses, fait participe des 

expériences de la vie courante. 

Chaque jeu est associé à des objectifs communicatifs et linguistiques. Un «mémo » 

reprenant les données essentielles du point grammatical principal traité est proposé en 

vue d‘aider les apprenants 

Il existe beaucoup de possibilités pour diviser des jeux en catégories différentes: 

a) d´après des aspects de contenu - jeux de mouvement; jeux de conversation;  

b) d´après la durée - longue, courte durée; 

c) d´après l´évaluation - quantité, qualité, temps. 

Mais pour chaque enseignant, il est très important de déterminer l´objectif de 

l´enseignement qu´ils veulent réaliser par le jeu. 
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Le choix du jeu ne doit pas être aléatoire et il faut rechercher avec soin. 

L´enseignant se concentre sur l´organisation, le contenu, la préparation du matériel, l´état 

des apprenants, la sélection des groupes. 

L´application du jeu en processus d´enseignement compte beaucoup d´avantages: 

 Le jeu a une fonction motrice quand il motive des acteurs à l´action et à 

l‘obtention du résultat. 

 Il est utile pour la socialisation avec autres parce que le jeu exige souvent la 

coopération parmi des apprenants. 

 Les apprenants ont la possibilité de faire une meilleure connaissance ensemble. Il 

est une partie du procès cognitif quand il aide au progrès de la pensée et aux 

compétences communicatives.  

 De temps en temps, l´activité ludique peut modérer l´atmosphère tendue de 

l´enseignement. Dans le cas de la grammaire difficile, à la fin du cours, un court 

jeu peut aider à décharger l´atmosphère et il exerce le sujet grammatical par une 

façon amusante. 

  L´activité ludique peut servir comme un moment de récréation. 

 Le jeu développe l´activité, la créativité, la coopération des apprenants 

 Grâce au jeu, l´enseignant peut transmettre des thèmes fastidieux d´une manière 

intéressante [3]. 

Les méthodes d´activation, concrètement le jeu didactique, peuvent être utilisées dans 

toutes les phases de l´enseignement avec l´objectif de récapitulation ainsi que 

l´exposition de nouveaux points de langue. Il est important de choisir des activités quand 

chaque membre du groupe doit participer. Le professeur explique des règles en détail. 

Pour une meilleure compréhension, il les formule dans la langue maternelle. Il pose des 

questions de contrôle pour que le jeu ait un déroulement correct. Tout le monde observe 

les règles. Il est interdit de les changer radicalement pendant l´activité. Mais l´enseignant 

doit tenir le jeu en harmonie donc il sait changer quelques règles discrètement, par 

exemple il prolongera le temps, il donnera des tâches plus difficiles aux élèves plus 

exécutifs. 

Pour l‘enseignement de la grammaire française et notamment pour le passé 

composé et l´imparfait on peut proposer des activités ludiques utiles comme: 

 regarder le vidéo sans son et des élèves doivent raconter qu´est-ce qui s´est passé 

 distribuer des cartes avec des verbes dans le passé composé (image flèche) et dans 

l´imparfait (image fleur), des élèves créent une histoire dans le passé avec le cadre 

temporel et spatial 

 faire la description détaillée de l´image ou de la photographie, des apprenants 

décrivent qu´est-ce qui s´est passé (utilisation passé composé) 
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Le futur: 

 exercer la prononciation de la conjugaison des verbes surtout 

  réfléchir sur le thème « Ma vie dans 20 ans » 

 transformer l´histoire dans le futur 

Pour le sujet du COI et le COD on peut proposer le jeu: 

Un seul verbe, différents compléments d’objet 

La classe est partagée en équipes de quatre joueurs. Chaque équipe prépare une 

liste de verbes qui admettent différentes constructions. Exemple : jouer jouer une sonate 

(COD); jouer du violon (COI). Chaque équipe lit à tour de rôle sa liste et marque un point 

pour chaque bonne réponse trouvée. L'équipe qui a le plus de points gagne la partie. 

Formation des questions, expression écrite  

Boules de neige 

-5-6 classe, matériel : feuilles de papier, durée : 15 minutes. Déroulement: 

Chaque élève écrit une question sur une feuille de papier. Il utilise un des mots 

interrogatifs: 

- quel, qui, quand, avec qui, qu´est-ce que, où, à qui, d´où, etc. et il peut choisir un des 

types de question : 

- intonation, avec est-ce que, inversion. 

Quand chacun a écrit sa question et il a donné sa question pour la contrôle à son voisin, il 

fripe sa feuille et il crée la boule de neige. Pour un petit instant, les élèves peuvent se 

jeter des boules de neige. L´enseignant finit la bataille, chaque apprenant doit trouver une 

boule et répondre à la question qui se trouve dedans. 

Jeu de l’oie  

Cette activité se déroule en groupe classe (pas plus de 10 élèves). Si on en a plus, on peut 

très bien diviser la classe en deux. On peut également les faire travailler en binôme. Il y a 

des cases de différentes couleurs. Chaque couleur correspond à une catégorie. Pour 

chaque catégorie, on constitue des questions avec des notions spécifiques qu‘on a 

étudiées dans la semaine ou pendant les semaines précédentes. Cette activité est 

intéressante car d'une part, on peut l'adapter en fonction du niveau de nos élèves, d'autre 

part, elle permet, d'une manière ludique de faire réinvestir toutes les notions (vocabulaire, 

grammaire, phonétique...) vues en classe et de vérifier leurs acquis. 

En conclusion on peut affirmer que l´enseignement de la langue française et la 

position de la grammaire ont subi quelques changements. À notre époque, la grammaire 

n´a pas pour but de maîtriser la langue mais c´est un des moyens pour pourvoir l´aptitude 

communicative aux apprenants. Les activités de jeu permettent de casser la routine et de 

vivre des moments de communication authentique en classe. Elles placent les apprenants 

et les enseignants en situation d‘aborder la langue de manière plus intuitive, plus 

amusante et plus motivante. Le jeu est un moment de classe et fait partie d‘une réelle 
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démarche pédagogique. L‘activité pédagogique est axé sur le devoir d'apprendre aux 

élèves et le plaisir de performer, il sert avant tout à vérifier et à renforcer les compétences 

chez l'enfant, le composant pédagogique du jeu génère habituellement un apprentissage 

précis, il fait habituellement appel à la pensée convergente pour atteindre un objectif visé. 

Durant l´acquisition de la grammaire, l´objectif n´est pas seulement de mémoriser des 

règles, mais l´enseignant devrait veiller à la systématisation des connaissances. Pour cela, 

il devrait créer des situations réelles pour que des apprenants sachent quand et quel sujet 

grammatical utiliser. 
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VALORILE SINTACTICE ALE PRONUMELOR RELATIVE 

Gabriela URECHE, studentă, Facultatea de Filologie, UST 

Grigore CHIPERI, conf. univ. dr., UST  

Abstract. In grammar, relative pronoun is a pronoun that most often refers to a noun, to another pronoun 

or to a proposition, resuming or anticipating them, being especially all the other pronouns by the fact that 

it simultaneously introduces a subordinate sentence , being part of the sentence in it. The syntactic 

function of the relative pronoun which introduces an attributive proposition can easily be recognized by 

replacing the pronoun with the noun in its regent, in the case of the pronoun. In this article you can find 

both the values and the syntactic functions of the relative pronouns. You can also find here the 

grammatical phenomenon of the relative pronoun that is called the nesting / braiding of the subordinate 

sentence with the regent. 

Keywords. Relative pronoun, subordinate sentence, deictic, nesting. 

Pronumele este o clasă lexico-gramaticală de cuvinte fără autonomie semantic-

referenţială. Spre deosebire de alte părţi de vorbire, pronumele nu are referinţă proprie, ci 

funcţionează ca deictice sau anaforice. 

Termenul de deictic vine din greacă, de la deiktikos (=demonstrativ), a cărui 

primă accepţie a fost de a indica un obiect in spaţiu. Pronumele de persoanele I şi II se 
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întrebuinţează doar în contexte deictice exprimând protagoniştii unei exprimări. Ex. El 

din ultima bancă. 

Persoana I exprimă vorbitorul, a II-a interlocutorul.  

Pentru anaforă avem o situaţie lingvistică în care pronumele îşi procură referinţa 

prin trimitere la un termen numit antecedent. Majoritatea pronumelor se pot întrebuinţa 

anaforic cu excepţia persoanelor I şi II. Ex. Valentin ştie că el va scrie raportul. 

Flexiunea pronominală se aseamănă prin unele elemente cu flexiunea 

substantivului, dar în acelaşi timp are şi trăsături proprii. Ca şi substantivul, pronumele îşi 

schimbă forma în raport cu genul, numărul şi cazul. Spre deosebire de substantiv şi verb, 

pronumele prezintă flexiunea în raport cu categoria gramaticală a persoanei. 

Pronumele relativ intră în structura unor îmbinări cu statut cvasilocuţional 

rezultate prin elipsă, în care relativele exprimă un sens nehotărât. Ex: Care mai de care; 

care pe care; care cu care; câte şi mai câte. 

 Unele îmbinări au sens adverbial: după care; drept care; pentru care. Altele intră 

în structura unor locuţiuni conjuncţionale: după ce; pentru ce; până ce; 

Pronumele relative evocă în discurs o entitate şi, simultan, au rolul de conectori 

interpropoziţionali. Ex: Cine a ajuns primul a mâncat tot. 

La nivel sintactic, pronumele relative marchează relaţia de subordonare dintre un 

termen regent şi propoziţia pe care o introduce în frază.  

- Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge. 

- Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face. 

- Ochii care nu se văd,se uită. 

Astfel, în primul enunţ, relativul ,,Cine‖ subordonează propoziţia subiectivă 

verbului regent ,,ajunge‖. 

În enunţul 2, relativul ,,Ce‖ subordonează propoziţia completivă directă verbului 

regent ,,face‖. 

În enunţul 3, relativul ,,Care‖ subordonează propoziţia atributivă substantivului 

regent ,,ochii‖. 

Unele pronume relative cunosc o utilizare nehotărâtă în două ipostaze sintactice. 

a) fără rol de element de relaţie în frază: 

ex: Care alerga; care striga; care se bătea; etc. 

b) cu rol de element de relaţie în frază: 

ex: Ce-ar face tot nu-l întrece. 

 Spună cine-o spune şi ce-o vrea să spună, eu tot nu mă duc încolo.  

Pronumele relative au inventar parţial comun cu pronumele interogative. În plus, 

faţă de clasa interogativelor, în clasa relativelor apare pronumele relativ compus: ceea 

ce; pronumele relativ popular: de; şi unele pronume nehotărâte cu valoare relativă. 
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Unele relative se realizează doar ca pronume: Cine; ceea ce; de; altele doar ca 

adjective pronominale: ce fel de; altele şi ca pronume şi ca adjective pronominale: 

Care; Ce; Cât. 

1. Posibilităţile combinatorii ale pronumelui şi ale adjectivului pronominal relativ 

Ceea ce individualizează relativele în cadrul sistemului pronominal este 

comportamentul lor sintactic: pe de o parte, se înscriu în structura propoziţiei subordonate 

pe care o introduce în frază, îndeplinind o funcţie sintactică în cadrul acesteia; pe de altă 

parte, marchează un raport de subordonare în cadrul frazei [1, p.284]. 

Ex: a) Îi voi da răspunsul pe care îl aştept.  

 b) Voi da cartea cui va aduce primul banii. 

În (a) relativul ,,pe care‖ introduce în frază o propoziţie atributivă, în cadrul căreia 

îndeplineşte funcţia sintactică de compliment direct. 

În (b) relativul ,,cui‖ introduce în frază o propoziţie completivă indirectă, în cadrul 

căreia îndeplineşte funcţia sintactică de subiect. 

1.1. Relativele ca elemente de relaţie 

În calitate de elementele de relaţie, pronumele relative introduc în frază diverse 

tipuri de subordonate: 

1.subiectivă: Cine sapă groapa altuia cade singur în ea. 

2.predicativă: Va deveni ce şi-a dorit. 

3.atributivă: Să binecuvânteze pe cel ce împilă. (M. Eminescu) 

4.completivă directă: Cheamă-l pe cine ţi-a promis că te ajută.  

5.completivă secundară: M-a sfătuit ce să fac în caz de primejdie. 

6.completivă indirectă: Cui i-am spus povestea nu m-a crezut. 

7.completivă de agent: Spectacolul a fost văzut de câţi au venit. 

8.predicativă suplimentară: Îl ştii ce-i poate pielea. 

9.circumstanţială: Mergeam în spatele cui mergea mai repede din grup. 

Când pronumele relativ introduce în frază propoziţie atributivă, se realizează un 

tip special de acord, acordul încrucişat. 

Pronumele relativ se acordă cu nominalul din regenta pe care îl substituie (băiatul 

în vorbele căruia cred, fata în vorbele căreia cred); lexemul al se acordă cu nominalul 

din propoziţia subordonată pe care o introduce relativul (băiatul în ale cărui vorbe cred, 

fata în ale cărei vorbe cred.) 

Pronumele relative apar cu statut special în construcţiile relative infinitivale 

,formate dintr-un verb (a fi,a avea) + relativ (pronume – cine,ce, care; adverb) + verb la 

infinitiv (fără a): Ex: N-am ce face., N-am ce spune., Nu-i ce mânca., Nu-i cine mă ajuta., 

N-am cât cere de la el. 
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1.2. Funcţiile sintactice ale pronumelor şi ale adjectivelor pronominale relative 

 În propoziţiile subordonate pe care le introduce, pronumele relative îndeplinesc diferite 

funcţii sintactice: 

1. Subiect: Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face. 

2. Nume predicativ: Cine ar fi el, nepedepsit nu va scăpa. 

3. Atribut: Locuiau în casa ale cărei ferestre erau mereu închise. 

4. Complement direct: Pe care o caută nu o găseşte. 

5. Complement indirect: Cui îi spun,râde de mine. 

6. Complement prepoziţional: De care te rogi mai mult să te ajute,acela nu te ajută. 

7. Complement de agent: De cine a fost sfătuită, a fost sfătuită prost. 

8. Complement circumstanţial: Părea că printre nouri sa fost deschis o poartă/ Prin 

care trece albă regina nopţii moartă. (M. Eminescu) 

În poziţia de subiect ,,Ce‖ permite atâta acordul cu pers. III-a singular, cât şi cu 

pers. III plural (spre deosebire de pronumele interogativ omonim); ,,care‖ acceptă 

combinarea cu orice persoană: 

Ex: Îmi amintesc de zilele de vară ce au trecut atât de repede. 

Admiram de la fereastră ziua ce se sfârşea. 

Oamenii care veneau mă impresionau. 

Eu, care mă enervez aşa repede,de data asta nu m-am putut abţine. 

Tu, care înţelegi aşa repede,ai avut de data asta probleme. 

În poziţia de atribut genitival, pronumele relativ poate apărea atât înaintea 

substantivului determinat (obligatoriu însoţit de al), cât şi după acesta (fără al). Când 

apare după substantivul determinat,pronumele relativ ,,care‖ primeşte obligatoriu 

particula ,,-a‖ (El este omul în ale cărui graţii vrea să intre / în graţiile căruia vrea să 

intre.) [1, p. 285]. 

În poziţia de complement direct, ,,cine‖ apare obligatoriu însoţit de prepoziţia-

morfem ,,pe‖ , dar nedublat prin clitic (Pe cine nu laşi să moară nu te lasă să trăieşti); 

,,ce‖ apare facultativ dublat,în funcţie de gradul de specificitate al entităţii evocate prin 

relativ (Asta este pofta ce-am avut(-o)); care apare obligatoriu însoţit de prepoziţia-

morfem ,,pe‖ şi dublat prin clitic (Pe care l-am întrebat a dat din umeri.); câţi/câte apare 

fără prepoziţia-morfem ,,pe‖ şi nedublat prin clitic când substituie un nominal cu 

trăsătură semantică [- Animat] (Câţi ,,pomi‖ am cumpărat toţi s-au prins.) sau un 

nominal cu trăsătura semantică [ +Animat, -Specific] (Câţi am întrebat n-au ştiut să 

răspundă), dar este obligatoriu însoţit de prepoziţia-morfem ,,pe‖ ,dublat facultativ prin 

clitic atunci când substituie un nominal cu trăsătura semantică [ +Animat, +Specific] (La 

câţi le-am spus,toţi mi-au dat dreptate/ La câţi am spus,toţi mi-au dat dreptate  
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2. Împletirea subordonatei cu regenta 

Pronumele relative fac parte dintr-un fenomen gramatical care se numeşte 

imbricarea/împletirea propoziţiei subordonatei cu regenta. 

Ex. Aceasta este echipa pe care doresc să o conduc. 

 Împletirea subordonatei cu regenta este un fenomen sintactic la care participă 

relativele (pronume şi adverbe). În enunţurile modalizate [ vezi II, Modalizarea] rolul în 

frază şi cel în propoziţie apar disociate: relativul introduce în frază propoziţia conţinând 

modalizatorul/succesiunea de modalizatori, dar îndeplineşte funcţie sintactică în 

propoziţia subordonată modalizatorului [vezi II, Imbricarea]: 

Ex: Acesta este stiloul cu care trebuie/vreau/poţi/e bine să scrii. 

Mi-a spus nişte vorbe pe care nu ştiu cum trebuie să le interpretez. 

În exemplele anterioare, pronumele relativ introduce în frază propoziţia 

subordonată atributivă trebuie/vreau/poţi/e bine/nu ştiu , dar îndeplineşte funcţie 

sintactică (circumstanţial instrumental / complement direct) în altă propoziţie decât cea 

pe care o introduce,şi anume în propoziţia să scrii,respectiv să le interpretez. Propoziţia 

subordonată modalizatorului poate fi subînţeleasă: Scrie ce trebuie [sa scrii]. [1, p. 286]. 

Forma cazuală a pronumelui relativ se orientează fie după relaţia pe care relativul 

o stabileşte în propoziţie subordonată, fie după relaţia pe care o stabileşte cu un termen 

din regentă. [ vezi şi II, Construcţii cu propoziţii relative]. 

(a) Forma relativului se orientează după relaţia sintactică stabilită în propoziţia pe 

care o introduce atunci când: 

- în regentă apare antecedentul relativului: Nu-mi place băiatul cu care eşti 

prietenă. / Acesta este omul în care am încredere totală. / Dă-o copilului căruia i-a 

plăcut.  

- verbul din regentă, în absenţa unui antecedent al relativului,are ca restricţie 

combinatorie cazul nominativ sau acuzativ neprepoziţional: Nu-mi place [+ N] cu cine 

eşti prietenă., / Am aflat [+Ac] în care ai tu mai multă încredere., / M-a dezamăgit [+N] 

cu cine s-a aliat., /  

Nu am [+Ac] cu ce să scriu. 

(b) Forma relativului se orientează după relaţia sintactică stabilită cu un termen din 

regentă atunci când, în absenţa unui antecedent, regentul subordonatei impune o restricţie 

de caz (genitiv sau dativ) sau de prepoziţie (inclusive prepoziţia-morfem „pe‖ 

specializată pentru complementul direct):  

Ex: L-am întrebat pe cine a venit primul/ pe care a răspuns primul. (cazul 

acuzativ regizat de verbul a întreba, funcţia sintactică subiect în propoziţia 

subordonată). 

I-am dat cui mi-a cerut. (cazul dativ regizat de verbul a da, funcţia sintactică 

de subiect în propoziţia subordonată). 
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M-am gândit la ce vom face în vacanţă. (cazul acuzativ impus de prepoziţia la 

regizată de verb, funcţia sintactică de complement direct în propoziţia 

subordonată). 

Am stat în casa cui ne-a primit. (cazul genitiv rezultat din relaţia din cadrul 

grupului nominal casa cuiva, funcţia sintactică de subiect în propoziţia 

subordonată). 

În concluzie, se poate de spus că prezenţa unui antecedent semantico-referenţial 

orientează relaţia cazuală a pronumelui relativ spre propoziţia relativă; absenţa unui 

antecedent semantico-referanţial orientează relaţia cazuală a pronumelui relativ spre 

propoziţia în care cazul regizat este marcat (genitiv, dativ sau cu grupare cu prepoziţia); 

atunci când atât elementul din regent, cât şi cel din subordonata relativă regizează un caz 

marcat (un caz oblic sau cu prepoziţie), prezenţa unui substantiv / pronume / pronume 

semiindependent în regent este obligatoriu, făcând posibilă marcarea cazuală a ambelor 

elemente: 

Ex: L-am întrebat pe cel/pe acela cu care am venit în tren. 

I-am dat celui/ aceluia pe care l-am întâlnit primul. 

Am vorbit despre cel/ despre acela pe care l-au pedepsit pe nedrept. 

Am stat în casa celui/ aceluia cu care ne-am înţeles cel mai bine. 
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Greşeala nu este decât o adaptare de la normă. Varianta literară a oricărei limbi 

este definită prin caracterul ei normal, care asigură, de fapt, corectitudinea de natură 

fonetico-fonologică, ortografică, ortoepică, lexicală, semantică, etimologică, morfologică, 

sintactică şi stilistică. 

Limba română păstrează sensul precizat, de eroare gramaticală (sintactică) sau şi 

de uzaj într-o anumită perioadă, „greşeală de sintaxă în vorbire literară, abatere 

neintenţionată de la forma normală, folosită mai ales de scriitorii latini. Rezultă din 

nerespectarea regulilor sintactice de către vorbitori ca o consecinţă a lipsei de cultură sau 

a necunoaşterii limbii de către aceştea‖ (1, p.35). 

Aşadar, limba literară este un fenomen istoric, apare la un moment dar în istoria 

unui popor, pentru ca apoi să se contureze şi să se precizeze treptat, îmbogăţindu-şi 

conţinutul, cuprinzând tot mai multe domenii de activitate. 

Una dintre erorile regretabile comise în procesul comunicării, este anacolutul, 

care are la origine cuvântul grecesc ,,anakoluthon‖- ,,fără urmare‖, ,,apare cu precădere în 

limba vorbită‖ (5, p.67), fiind folosit în lingvistică pentru a denumi un fenomen sintactic, 

referitor la structura unui enunţ, mai precis la relaţiile dintre unităţile sintactice. 

Anacolutul este un fenomen de discontinuitate sintactică specific vorbirii libere. 

Un anumit tipar sintactic cu care se începe fraza este abandonat pe parcurs şi continuat de 

un alt tipar de construcţie. Greşeala se produce pentru că vorbitorul îşi regândeşte 

formularea chiar în timpul emiterii mesajului sau pentru că uită pe parcurs cu ce tipar de 

construcţie şi-a început enunţul. 

„O frază ce conţine un anacolut începe într-un mod care sugerează o anumită 

finalizare şi continuă printr-o schimbare bruscă a construcţiei logice, astfel încât cele 

două fragmente de frază au o legătură sintactică defectuoasă. De exemplu, fraza: ,,Cine 

mă caută, nu sunt acasă.‖, conţine un anacolut, pentru că începe cu o propoziţie 

subordonată subiectivă, lăsând impresia că urmează informaţii despre persoana care mă 

caută, dar continuă cu o propoziţie principală care are deja subiectul subânţeles ,,eu‖. 

Uneori întreruperea structurii sintactice are loc de mai multe ori în cursul frazei‖ (5, p.1) . 

Construcţii anacolutice 

Construcţiile anacolutice reprezintă o discontiuitate sintactică (3, p. 4-5) care se 

manifestă la nivelul realizării formale a enunţului, care au în vedere categoriile 

gramaticale de caz, persoană şi numarExistă două tipuri de anacolut: anacolutul simplu 

şi anacolutul multiplu. 

Anacolutul simplu – vizează cazul, numărul, persoana (6, p.1). Ele au, la bază, un 

dezacord logic şi adesea sintactic, între părţi de propoziţie care impun acordul:„Fata 

împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-au plăcut palatele şi socrii.‖ (I. Creangă, 

Povestea porcului). 
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Anacolutul multiplu – acesta constă în combinarea unor construcţii diferite, 

combinare lipsită de orice coerenţă(6, p.1). Spre exemplu: ,,Cei ce nu închid geamurile 

de la ghenă şi se sparg din cauza curentului, vor plăti toţi studenţii ce locuiesc pe acel 

etaj.‖ Corect este: ,,Din cauza celor ce nu închid geamurile de la ghenă şi (acestea) se 

sparg din cauza curentului, vor plăti toţi studenţii ce locuiesc pe acel etaj.‖ (6, p.1).  

Tipuri de anacolut 

Construcţiile anacolutice reprezintă o discontinuitate sintactică manifestată la 

nivelul realizării formale a enunţului, având în vedere categoriile de caz, număr şi 

persoană. 

a)Anacolutul cazului. Cazul frecvent abandonat în favoarea unei legături sintactice 

improprii acestuia este nominativul. Se mai numeşte „nominativus pendens‖. De 

exemplu, ,,Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la…, parcă-mi saltă şi acum 

inima de bucurie.‖ (I. Creangă, ,,Amintiri din copilărie‖)  

b) Anacolutul persoanei, adică abandonarea unei persoane pronominale sau verbale în 

favoarea alteia: „Ea, când a văzut asta, a fost imposibil să mai reziste‖. În acest caz 

anacolutul persoanei s-a produs prin abandonarea persoanei pronominale ea (persoana a 

III-a, numărul singular) în favoarea expresiei „a fost imposibi‖l, greşeala putea fi 

înlăturată prin eliminarea pronumelui „ea‖: ,,A fost imposibil să mai reziste când a văzut 

asta.‖ 

c) Anacolutul numărului reprezintă un caz de schimbare anormală a singularului cu 

pluralul sau invers. Exemplu: „Dar fiindcă te întorci, lasă-ţi butca să vină pe urmă şi 

haideţi cu noi!‖(2, p. 48). 

d) Anacolutul pronumelui „care‖, adică utilizarea invariabilă a acestui pronume variabil 

sau, mai rar, folosirea unei forme flexionare greşite: „Iat-o pe profesoara, care i-am dat 

flori.‖  

e) Anacolutul pronumelui ―ceea ce‖, adică folosirea superfluă a acestuia, cu aceeaşi 

funcţie sintactică ca a unei părţi de propoziţie subordonate: „Îmi impusese prea multe 

reguli, ceea ce nu eram de acord cu asta.‖  

f) Coordonarea anacolutică a unui gerunziu cu o propoziţie principală: „Au lipsit mulţi, 

doi fiind bolnavi, iar ceilalţi n-au vrut să…‖(corect: „Au lipsit mulţi, dintre care doi erau 

bolnavi, iar ceilaţi…‖). 

g) Fraze anacolutice cu „faptul că‖: „Faptul că a întârziat trenul, eram nervos‖. (corect: 

‖Faptul că a întârziat trenul m-a făcut nervos.‖  

h) Folosirea anacolutică a termenilor corelativi: „Nu atât lenea, ci prostia mă supără‖ în 

loc de: „Nu atât lenea, cât prostia mă supără.‖ 

i) Integrarea unei unităţi sintactice în două tipuri de relaţii, marcate diferit cazual: Cine 

tot vorbeşte, lucrul nu-i sporeşte. (cine = subiect în prima propoziţie, complement 

indirect în a doua);  
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Abordarea anacolutului în opera lui Ion Creangă 

„Perioada în care opera lui Creangă a apărut a fost cea în care limbajul popular era 

clar diferenţiat de cel cult, iar acest aspect era cel mai bine reprezentat în aria 

vocabularului şi al expresiilor folosite‖ (6, p.1). 

 Principala trăsătură a stilului în opera lui Ion Creangă este oralitatea. Stilul operei 

sale se remarcă în primul rând, prin originalitatea şi abia mai apoi prin iscusinţa îmbinării 

cât mai elaborată a tuturor elementelor menite să transforme creaţia în ceva inedit şi chiar 

preţios, am putea spune, pentru literatura română. 

 În ,,Amintiri din copilărie‖ se reflectă munca autorului de a folosi elemente 

particulare, expresii şi construcţii anacolutice, specifice mai ales limbii vorbite. Spre 

exemplu: ,,Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele (...) 

parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie.‖  

 Construcţia anacolutică de mai sus este începutul unei comunicări propoziţionale 

întrerupte de o enumeraţie amplă, care, prin coordonare, dezvoltă complemente 

circumstanţiale de relaţie cu determinările atributive aferente unui mesaj provocat de o 

nostalgică rememorare. Prezenţa anacolutului sugerează sentimentul consubstanţialităţii 

care-l domină pe autorul-personaj. Prin corijarea anacolutului vom obţine construcţia: 

,,...dar eu parcă mă bucur şi acum‖, incomparabilă cu structura propusă de Creangă: 

,,...dar eu, parca-mi saltă şi acum inima de bucurie‖, ultima fiind mai expresivă, 

sugerând aspiraţia autorului de a reîntra în universul copilăriei. 

 Folosind termeni regionali, expresii dialectale, figuri de stil specifice, expresii 

anacolutice, Ion Creangă nu copiază limba ţărănească, ci o recreează şi o toarnă în 

tiparele unei rostiri individuale, de o maximă originalitate. De asemenea el foloseşte 

vorba de duh, zicala, proverbul, maxima populară, cu o varietate şi o bogăţie de valori 

afective extraordinare. Împreună cu anacolutul, acestea devin o componenţă a stilului lui 

Creangă prin frecvenţa şi rolul lor. Prin intermediul anacolutului opera „Amintiri din 

copilărie‖ a lui Ion Creangă devine o scriere inconfundabilă ce are ca trăsătură oralitatea 

stilului. 

 Referindu-ne la basmele lui Ion Creangă putem menţiona faptul că anacolutul este 

folosit ca o marcă a oralităţii. Nu se poate face nici o deosebire între felul în care vorbeşte 

naratorul şi felul în care vorbesc personajele. 

 De exemplu, naratorul naratează: ,, Fiul craiului, vazându-se prins în cleşte şi fără 

nici o putere, înjur credinţă şi supunere întru toate, lăsându-se în ştirea lui Dumnezeu, 

cum a vrea el să facă.‖ (I. Creangă, „Harap-Alb‖).  

În sintaxa limbii scrise, întreruperea construcţiei sintactice este, în general, 

rezultatul elaborării enunţului, ca organizare sintactică complexă, fiind uneori 

intenţionată în vederea reproducerii cât mai fidele a vorbirii populare, a obţinerii unor 
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efecte stilistice: „Puţin mai este, şi-ai să ajungi împărat care n-a mai stat pe faţa 

pamântului aşa de iubit, de slăvit şi de puternic. ( Ion Creangă ,,Harap Alb). 

 Izolarea sintactică a unui component al construcţiei anacolutice este marcată 

fonetic prin pauză şi schimbarea de intonaţie, grafic prin virgule sau, mai rar, linie de 

pauză.  

 Izolarea sintactică reprezentată de anacolut se manifestă diferit în cadrul enunţului: 

- devierea sintactică afectează în întregime structura enunţului, care se scindează 

într-un component izolat şi un component modificat, ambele incomplete: 

 ,,Fetele împăratului, întâmplându-se de faţă când a fost lovit spânul pe Harap-Alb, li s-

a făcut milă de dânsul.‖ (Ion Creangă ,,Harap-Alb‖);  

- discontinuitatea sintactică afectează numai o parte a enunţului, dacă anacolutul 

este urmat de o construcţie care restabileşte continuitatea sintactică. Devierea 

sintactică este, în acest caz, corectată:  

1) ,,Atunci împăratul, văzând aşa mare obrăznicie, pe de-o parte i-a venit a râde, iar pe 

de alta se tulbura grozav.‖ (Ion Creangă ,,Povestea porcului‖); 

2) ,,Credinciosul împăratului, auzind aceste, pe de o parte, l-a cuprins spaima, iar pe de 

alta, s-a îndrăcit de ciudă.‖ (Ion Creangă, ,,Povestea porcului). 

În ambele aceste enunţuri, eliminarea construcţiei deviate prin anacolut reface 

coerenţa sintactică şi logică a componentelor enunţului, eliminând izolarea unuia sau a 

mai multor componente: 

1) ,,Atunci împăratul, văzând aşa mare obrăznicie, se tulbură grozav.‖; 

2) ,,Credinciosul împăratului, auzind acestea, s-a îndrăcit de ciudă.‖. 

Mulţimea construcţiilor anacolutice în scrisul lui Creangă zugrăveşte o natură 

rustică, un stil abundent, folosind formele oralităţii. Interesul estetic al cazului lui 

Creangă este că în el colectivitatea populară a devenit artistul individual încântat să 

plutească pe marile ape ale limbajului popular. 

 Opera lui Creangă apare ca o expresie unică până în cele mai mici amănunte 

stilistice a unei concepţii populare despre viaţă şi lume, întemeiată pe mijloacele de 

realizare artistică a folclorului. Atât în poveşti cât şi în „Amintiri din copilărie‖ autorul 

foloseşte anacolutul nu ca pe o greşeală sintactică sau stil ci îl foloseşte intenţionat, cu 

scopul reproducerii cât mai fidele a vorbirii populare şi a obţinerii unor efecte stilistice. 

 Plăcerea scriitorului de a se juca cu aceste expresii anacolutice îl duce la 

numeroase jocuri de cuvinte care exprimă conducerea până la ultimele consecinţe 

lingvistice a jocului logicii la personaje.  

 Aşadar, aplicat în stilul beletristic anacolutul devine marcă stilistică care în 

„Amintiri din copilărie‖, dar şi în poveşti trebuie considerate particularităţi sintactice 

specific aspectului popular al limbii. Ele dau o frumuseţe aparte, încă neegalată în 

literatura noastră. 
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lack of borrowed words could be considered as compromising, as it would prove that a population did not 

learn anything from their various contacts with other peoples. The passage of words from one language to 

another is done in order to name all sorts of facts, objects, actions, new notions that arise with the 

development of science, technology, social relations. 

Keywords: lexical loan, neologism, linguistic computation. 

Schimbările care au loc în viaţa socială, relaţiile de tot felul dintre popoare impun 

trecerea unităţilor lexicale dintr-o limbă în alta. Împrumutul de cuvinte este un fenomen 

pe deplin firesc în viaţa popoarelor şi limbilor. Lipsa de cuvinte împrumutate ar putea fi 

considerată chiar compromiţătoare, deoarece ar dovedi că o populaţie n-a învăţat nimic 

din variatele contacte cu alte popoare.(2 p.60-61) Relaţiile istorice dintre popoare şi limbi 

constituie o trăsătură caracteristică a dezvoltării lor. Astfel şi se explică faptul de ce nu 

există limbi, care ar fi lipsite de împrumuturi lexicale din alte limbi. Trecerea cuvintelor 

dintr-o limbă în alta se realizează în scopul de a numi tot felul de fapte, obiecte, acţiuni, 

noţiuni noi, care apar odată cu dezvoltarea ştiinţei, tehnicii, a relaţiilor sociale etc.          

(2 p.50).  

Definiţie: Împrumutul lexical este procedeul extern de îmbogăţire a 

vocabularului prin preluarea unor termeni sau expresii din alte limbi. Theodor Hristea 

consideră că termenul de împrumut lexical nu este tocmai potrivit, întrucât împrumutul 

se face fără ştirbirea limbii donatoare şi fără restituire din partea limbii influenţate sau 

,,receptoare‖.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Anacolut
http://insemneculturale.ning.com/group/curs-de-limba-romana/forum/topics/greseli-frecvente-in-limba-romana-ii
http://insemneculturale.ning.com/group/curs-de-limba-romana/forum/topics/greseli-frecvente-in-limba-romana-ii
http://www.lucrarelacomanda.ro/articole/particularitatile-stilului-amintirilor-copilarie-creanga/
http://www.lucrarelacomanda.ro/articole/particularitatile-stilului-amintirilor-copilarie-creanga/
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Poporul român, în decursul istoriei, a venit în contact cu diverse alte popoare, iar 

limba română a suferit o serie de influenţe din partea altor limbi îndeosebi în domeniul 

vocabularului şi al sistemului de formare a cuvintelor. 

Recurgerea la împrumuturi din alte limbi este favorizată şi adeseori determinată de mai 

mulţi factori, dintre care cei mai importanţi sunt:  

 vecinătatea geografică;  

 schimburile de marfuri;  

 amestecul de populaţie;  

 convieţuirea;  

 relaţiile de ordin politic, economic şi cultural, etc.  

În literatura de specialitate împrumuturile lexicale sunt clasificate în două categorii: 

  îmrumuturi lexicale vechi;  

  împrumuturi lexicale noi.  

Referitor la împrumuturile lexicale vechi din limba română, menţionăm:  

– Elementele lexicale de origine slavă (sec. al VIII-lea); plug, brazdă, ogor, pogon, (a) 

sădi sau cârtiţă, râs, veveriţă, vidră, zimbru etc. (4 p. 8); 

– Elementele lexicale de origine maghiară (sec. al XI-lea): de exemplu, alean – dor, 

melancolie; bai –necaz; bolând – nebun, smintit; etc. (4 p. 8); 

– Elementele lexicale de origine turcească (sec. al XVI-lea); acestea au ca trăsătură 

distinctivă terminaţia în á sau eá: de exemplu: sârmá, pelteá, muşamá, macará, 

haimaná, pătlăgeá, peruzeá, safteá, tejgheá, zahereá, duşumeá, ghiuleá, cerceveá 

etc.; 

– elementele lexicale de origine grecească (sec. al VII-lea şi al XV-lea: acestea se pot 

recunoaşte după terminaţia - icós: de exemplu: plicticos, politicos,tacticos, nevricos, 

etc. Sau -isi: (a)aerisi, (a)agonisi, (a)hitirisi, „felicita‖, (a)molipsi, (a) plictisi, etc.  

Din categoria împrumuturilor noi fac parte: - neologismele; - xenismele;- barbarismele. 

Neologisme – împrumuturile şi formaţiile lexicale realizate în epoca modernă a limbii 

române şi adaptate sub raport semantic: robot, genocid, gaură neagră, laser, etc.; 

neologismul denumeşte „orice cuvânt nou apărut într-o limbă oarecare, indiferent dacă e 

un împrumut sau reprezintă o creaţie internă a limbii respective prin derivare, compunere 

etc.‖ (cf. grec.néo - nou» şi logos «cuvânt, vorbă») (1 p. 43). 

Barbarisme – împrumuturile neadaptate. Exemple: bonjur< fr.bonjour, mersi < fr.merci;  

Xenisme - (denumite şi cuvinte aloglote, străinisme/ peregrinisme sau cuvinte străine) 

(3,p.83) împrumuturile care sunt păstrate intenţionat cu forma şi sensul din limbile 

împrumutătoare: brainstorming, dealer, discount, ciào! bye-bye! (la revedere), amóre 

(dragoste, iubire), market, manager, alter ego, curriculum vitae, cash, etc.  

Introducerea elementelor străine într-o limbă se poate realiza pe mai multe căi: 

1) Împrumuturile lexicale directe; 2) Împrumuturi lexicale indirecte. 
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Împrumuturile lexicale directe 

Dacă un obiect sau noţiune trece de la un popor la altul, odată cu aceasta este 

împrumutat, de regulă, şi lexemul care numeşte acel obiect sau noţiune (2 p.51). 

Din limba latina avem : corpus, cactus, humus, ficus, virus . 

Din greacă avem: cosmos, electron etc.  

În epoca actuală împrumuturi directe se fac din limbile moderne apusene:  

-din engleză : buldozer, combină, computer, laser;  

-din franceză: modul, ordinator, televizor ş.a 

Adaptarea grafică 

Lexicul împrumutat în limba noastră este asimilat, adică supus la tot felul de 

modificări grafice, fonetice, gramaticale, semantice în corespundere cu normele ei 

lingvistice.  

 Adaptarea grafică înseamnă redarea cuvântului împrumutat cu mijloacele 

alfabetului latin specializat la regulile ortografice ale limbii noastre (2 p. 51). De 

exemplu: lac (vopsea) din germană lack, franceză – laque; meci – engl. match; miting – 

engl. meeting, etc. Adaptarea fonetică priveşte schimbarea fonetismului la cuvântul 

împrumutat în corespundere cu legile noastre fonetice.  

Limba noastră nu cunoaşte substantive sau adjective terminate în –o. De aceea it. 

Recitativo, concerto devin în româneşte: recitativ, concert. Se schimbă uneori şi genul 

substantivelor împrumutate. În franceză caffee este masculin, în română cafenea – 

feminin; lat. plenum (neutru) – rom. plenară (feminin).Are loc şi trecerea cuvintelor 

dintr-o categorie morfologică în alta: lat. quato (pron.) – rom. cotă (subst.).  

 În cadrul împrumuturilor lexicale directe trebuie pomenite exotismele (exotikos 

,,străin,,), cuvinte folosite la redarea coloritului local şi care exprimă specificul naţional al 

unui popor sau ţări. Este vorba despre:  

- numiri de unităţi monetare: dinar (iugoslav), dolar (american), peso (spaniol), etc.;  

- numiri de titluri, profesii: bei(turc.), hidalgo (sp.), etc.;  

- numiriri de îmbrăcăminte: chimanou (jap.), sarafan (rus), etc.;  

- numiri de mâncăruri, băuturi: puding (engl.), whisky (engl.) etc.  

2. Împrumuturile lexicale indirecte  

Calcurile lingvistice  

O cale deosebit de răspândită acum de introducere a elementelor lexicale din alte limbi 

este cea a calcului lingvistic. Calcurile se caracterizează fie ca o atribuire de sensuri noi 

cuvintelor existente în limba noastră, fie ca o formare de cuvinte sau expresii noi prin 

redarea în limba noastră a elementelor componente ale unei sintagme străine.  
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Tipurile de calc 

În cursul dezvoltării istorice a limbii noastre se observă calchierea unor cuvinte, expresii 

sau unităţi frazeologice (2 p. 53). De aceea se pot distinge următoarele categorii 

principale de calcuri lingvistice: a) lexematice; b) gramaticale; c) frazeologice.  

a) Calcurile lexematice 

Aceste calcuri, numite şi calcuri lexicale sau semantice, consistă în preluarea sensului 

unui cuvânt străin. Spre exemplu: Format pe baza lat. „circus‖, substantivul „cerc‖, pe 

lângă sensurile vechi (verigă, cerc de butoi etc.) a mai dobândit o serie de valori 

semantice noi datorită limbii franceze (cerc literar – cercle litteraire, cerc polar – cercle 

polaire, cerc vicios – cercle vicieux etc.).  

b) Calcurile gramaticale 

 Calculul lingvistic se poate realiza şi prin imitarea structurii gramaticale a unei 

sintagme pentru a reda o anumită noţiune. Limba receptoare, împrumutând această 

unitate lexicală, traduce fiecare element morfologic în parte, adică se realizează o copie 

structurală exact după un model străin. Exemplu găsim în opera lui I. Creangă: ,,sfânt să-

ţi fie rostul, moş Ioane, că ai vorbit din durere‖.  

c) Calcurile frazeologice 

 Numite uneori lexico-frazeologice sau sintagmatice, calcurile frazeologice prevăd 

redarea prin mijloace orfologice proprii a unor unităţi lingvistice din alte limbi.  

Concluzie  

În urma celor menţionate mai sus, putem afirma faptul că împrumutul de cuvinte este un 

fenomen pe deplin firesc în viaţa popoarelor şi a limbilor. Prin urmare, pătrunderea 

elementelor lexicale de împrumut este un proces normal de dezvoltare a unei limbi.  

La drept vorbind un gust lingvistic adevărat nu consistă într-o respingere nesăbuită a unui 

sau a altui cuvânt sau expresie, ci într-un simţ al măsurii şi folosirii la locul cuvenit a unei 

unităţi lexicale, fie aceasta autohtonă sau împrumutată. 

 După părerea mea, împrumutul de cuvinte nu este un fapt întâmplător şi nu trebuie 

considerat ca un fenomen lingvistic patologic. Dimpotrivă, el trebuie socotit ca un 

element esenţial în viaţa oricărei limbi, fiind rezultatul relaţiilor reciproce dintre popoare 

şi limbi.  
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