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FACULTATEA ISTORIE ȘI GEOGRAFIE 

 

SIMILITUDINI ȘI DISCREPANȚE GEOPOLITICE ȘI 

GEOECONOMICE ÎNTRE UE ȘI EX-URSS 

Vasile MAXIM, dr., conf. univ. 
 

Summary 
The paper aims to highlight the similarities and differences 

between two political and economic structure, where the last one, ie the 

Soviet empire, has completed its official existence in 1991, when the EU 

was preparing its spatial-geographical expansion, encompassing new 
member-states, including former allies of the Soviet empire in Eastern 

Europe. The emergence, development and expansion of these two 

geopolitical and geoeconomic entities occurs under different conditions 

based on liberal models and doctrines for the EU and dictatorial, state 
planning for ex-USSR. 

 

Prezentul articol își propune scoaterea în evidență a unor 

asemănări și deosebiri între două structuri politice și economice: 

Uniunea Europeană și URSS, unde, cea din urmă, adică imperiul 

sovietic, și-a finalizat oficial existența în 1991, în timp ce UE își 

pregătea expansiunea spațial-geografică, înglobând noi state, inclusiv 

fostele aliate ale imperiului sovietic din cadrul Europei de Est. Apariția, 

dezvoltarea și extinderea acestor două entități geopolitice și 

geoeconomice (termeni pe care unii îi consideră sinonimi) se produce 

în condiții diferite, având la bază modele și doctrine liberale pentru UE 

și dictatoriale de planificare de stat pentru ex-URSS. 

Ideile întemeietorului Geografiei Politice – germanul Fridrich 

Ratzel (1844-1901), expuse în lucrarea intitulată Politische 

Geographie, publicată în anul 1897, precum că statul reprezintă o 

entitate vie, unde substratul de bază existențial îl joacă spațiul vital, 

constituit din pământ – sol – popor, pot fi valabile și astăzi. Şcoala 

germană scoate în evidență analiza spaţial-geografică a statului prin 

prisma presiunii exercitate de către populaţie asupra graniţelor sau a 
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hotarelor ce îndeplinesc funcţia de „membrană de protecţie‖. Ideea 

esenţială susţinută în lucrările sale („Antropogeografie‖, „Aspecte 

politice ale Geografiei‖, „Legile creşterii spaţiale ale Statului‖, 

„Marea ca sursă de putere a poporului‖) rezidă în faptul că statul, ca 

formă de organizare şi existenţă, reprezintă un organism viu. Explicarea 

evenimentelor politice și militare se realizează prin prisma teoriei 

evoluţioniste, având conotaţii social–darwiniste. Astfel, statul 

reprezintă una din formele de răspândire a vieţii pe suprafaţa Terrei, 

unde este prezentă o concurență acerbă prin lupta pentru existență și 

selecția „naturală‖. Cele mai importante state regăsindu-se pe harta 

politică ca organisme dominante. Statul apare, se dezvoltă prin 

extindere și dispare prin destrămare sau fragmentare într-o multitudine 

de entităţi statale mai mici, ce concentrează, de regulă, spaţii geografice 

dominate de o naţiune.  

Un alt reprezentant clasic al şcolii germane se consideră suedezul 

germanofil Rudolf Kjellen (1864-1922), care utilizează pentru prima 

dată termenul de geopolitică în anul 1889 şi dezvoltă aspectele teoretice 

preluate de la Ratzel în lucrarea sa „Statul ca formă a vieţii‖, publicată 

în anul 1916. Autorul afirmă că geopolitica reprezintă o ştiinţă despre 

Stat, care este un organism geografic viu, amplasat în spaţiu şi include 

elemente structurale, ca de exemplu : 

a) topopolitica, care cercetează mediul politic al statului;  

b) morfopolitica, care studiază formele teritoriale statale, dintre 

care cea mai ideală ar fi cea rotundă, ce denotă putere şi viabilitate în 

raport cu statele ce au formă alungită; 

c) fiziopolitica, care demonstrează importanţa condiţiilor fizico-

geografice (relief, climă, sol, resurse naturale etc.) cu impact direct 

asupra Geopoliticii [5].  

Un exemplu elocvent în această ordine de idei poate servi 

apariția și extinderea Imperiului Sovietic, ce s-a realizat forțat prin 

contropirea și impunerea mecanismelor politice și economice 

teritoriilor anexate. În cadrul acestui spaţiu s-au înregistrat dezechilibre 
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sociale cu efecte dezastruoase, înregistrându-se atrocități legate de 

pierderi irecuperabile de vieți omenești.  

Spaţiul geoeconomic al Uniunii Europene se dezvoltă prin 

extindere şi fuzionare graduală, atât economic, cât şi politic, după 

anumite variabile impuse de către structurile de conducere europene 

pentru statele pretendente de a se asocia benevol.  

Discrepanţa dintre aceste două entităţi geopolitice prin apariţie, 

dezvoltare şi extindere în cadrul diferitor spaţii geoeconomice de tip 

euroatlantic şi euroasiatic se pot demonstra printr-o multitudine de 

exemple.   

Astfel, sub aspect retrospectiv, bipolarizarea economiei mondiale 

în perioada interbelică, în economii de tip capitalist și socialist, 

favorizează apariția ideilor integraționiste benevole de creare a Statelor 

Unite Europene, care, de fapt, ar reprezenta modelul de dezvoltare 

american. Cele două modele de economii demonstrează discrepanța 

existentă prin modul de abordare și funcționare a economiei în 

condițiile aplicării mecanismelor liberale a protecționismului și a 

monopolismului planificării de stat. 

Spre sfârșitul anilor 30 ai sec. XX, conducerea Germaniei naziste 

accepta idei integraționiste în cadrul Europei, în care alianțele politice 

dintre state, la fel și controlul strategic a potențialului economic, să fie 

dominat de Germania. În cadrul acestui model se includea și URSS. 

Crearea sistemului integraționist european de tip capitalist în anii 

50 a sec. XX, prin fuzionarea CECO și EUROATOM și apariția CEE, 

se suprapune cu cel existent de tip socialist cu denumirea de CAER. 

Concomitent, în ambele sisteme integraționiste se înfăptuiește 

industrializarea economiei și aprofundarea cooperării economice prin 

schimburile comerciale la nivel de specializare în anumite domenii sau 

ramuri ale sectoarelor industriale sau agricole. Spre deosebire de CEE, 

numită și Piața Comună, unde exista un mediu concurențial de 

producție, la fel și libera circulație a factorilor de producție și dispariția 

treptată a barierelor vamale. În cadrul CAER-lui asemenea facilități nu 
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existau, fapt care a și declanșat un izolaționism economic de tip 

socialist, care în ultimă instanţă falimentează şi dispare la începutul 

anilor 90 ai sec. XX. 

Formarea și expansiunea URSS poate fi considerată un spațiu 

integraționist creat forțat prin înglobarea unor teritorii eterogene din 

cadrul Europei și Asiei, reflectate prin potențial social-uman, cultural și 

economic diferit. Observăm o deosebire importantă în crearea și 

extinderea UE, care se realizează condiționat prin acceptarea benevolă 

a statelor, cu un spațiu geografic eterogen, la fel ca și cel sovietic, fapt 

care în ultimă instanță va provoca anumite disfuncționalități și 

dezechilibre de ordin social sau economic reflectate prin manifestări și 

proteste sociale.  

Dispariţia sistemului politic şi economic de tip socialist din 

cadrul Europei, care a precedat mai apoi colapsul Imperiului Sovietic în 

anul 1991, distorsionează evenimentele geopolitice la nivel global. 

Euforia statelor ex-socialiste şi a republicilor ex-sovietice se lamenta cu 

acceptarea orbească a liberalismului economic, adesea necunoscând 

legităţile cu efectele cele mai evidente – şomaj, concurenţă, crize etc. 

Acest fapt provoacă un euroscepticism în cadrul unor state din Europa 

de Est, mai cu seamă după evenimentele provocate de criza financiară 

din 2008, care a declanșat instabilitate economică și politică în cadrul 

UE – Grecia servind un exemplu concludent [9]. 

Similar, ca și în URSS, componentele asociate din cadrul UE își 

pierd suveranitatea și independența economică și politică, care a 

provocat ieșirea Regatului Britanic din această structură integraționistă. 

Numai o modificare structurală bazată pe excluderea dictatului din 

partea statelor dominante în raport cu statele ce se consideră 

marginalizate poate evita efectul de „domino‖, care va duce la 

dezintegrarea conglomeratului de state europene. 

Geopoliticianul Nicholas John Spykman (1893-1943), 

întemeietorul politicii externe a SUA, în lucrările sale "Strategia 

americană în politica mondială" (1942) şi "Geografia păcii" (1944) 
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introduce în analiza geopolitică conceptul de „securitate de stat‖, ca 

fiind unul dintre cele mai importante obiective pe care le urmăreşte 

geopolitica. În componenţa securităţii de stat, afirmă Spykman, există 

trei mari categorii de factori: factori geografici (mărimea teritoriului, 

poziţia geografică), factori economici (resurse agricole, industriale şi 

demografice), factori politici (stabilitatea politică, grad de integrare 

socială etc.).  

În această ordine de idei este de menţionat faptul, că existenţa de 

mai departe a UE, ca o entitate integraţionistă, va depinde nu numai de 

securitatea militară asigurată de blocul NATO, dar şi de securitatea 

economică şi politică reflectată prin gradul şi dinamica continuă a 

reformelor cu efecte benefice asupra tuturor statelor membre. 

Securitatea strategică a UE este strâns legată de gradul de asigurare a 

protejării hotarelor externe cu preponderenţă cele maritime din bazinul 

mediteranean, care este destul de vulnerabil, fiind penetrat masiv de 

fluxuri de migranţi din cadrul Africii sau a Asiei.  

Fenomenul în cauză distorsionează mediul social-economic, 

cultural şi religios cu care se confruntă statele UE, fapt care 

aprofundează neînțelegerile de acceptare a condiţiilor impuse de către 

comisia UE referitor la cota de migranţi pentru fiecare ţară în parte. 

Imperiul Sovietic şi-a menţinut hotarele externe terestre şi 

maritime fiind protejate minuţios, chiar şi cu statele socialiste din 

cadrul Europe de Est. Un exemplu elocvent serveşte hotarul dintre 

URSS şi România, unde populaţia din zona apropiată râului Prut, 

trebuia să-şi demonstreze în permanenţă viza de reşedinţă grănicerilor 

sovietici. Propunerea României de la începutul anilor 70 ai sec. XX, de 

a permite libera circulaţie a populaţiei limitrofe hotarului româno-

sovietic, a fost respinsă de către URSS. 

Similitudini cu cele din cadrul UE de astăzi se pot face cu spaţiul 

colonial ex-sovietic prin libera circulaţie a factorilor de producţie 

(muncă, capital, resurse naturale sau mărfuri şi produse ce rezultă), la 

fel şi a populaţiei în lipsa unor hotare între republicile sovietice, fie din 

cadrul spaţiului european sau asiatic. Fenomenul în cauză a favorizat, în 
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ultimă instanţă, migraţia masivă a populaţiei din zonele defavorizate 

spre cele unde calitatea vieţii înregistra indici înalţi de dezvoltare. 

La nivel etnic, cele mai importante fluxuri migratoare le 

constituiau ruşii, care se considerau favorizate şi motivate prin creşterea 

gradului de rusificare a mediului social–politic şi economic sub 

pretextul de lipsă de specialişti, pentru industrializarea mediului urban 

din cadrul republicilor ex-sovietice. Impedimentul cel mai important în 

calea fluxurilor de migranţi în spaţiul sovietic, care servea drept 

obstacol în vederea schimbului locului de trai, era viza de reşedinţă, 

prin intermediul căreia orice persoană trebuia să-şi declare motivat 

prezenţa sau plecarea dintr-un spaţiu în alt spaţiu. 

Un element esenţial din cadrul UE revine existenţei decalajului 

diferit al calităţii vieţii dintre statele membre, fapt care a şi provocat 

migraţia masivă a forţei de muncă din spaţiul estic spre cel vestic. 

Fenomenul în cauză poate fi stabilizat numai în condiţiile în care 

politica investiţională şi bugetară a UE va fi îndreptată spre statele cu 

potenţial economic scăzut.  

Acest fapt va diminua decalajul economic, producând creşterea 

nivelului de salarizare, cu efecte pozitive în vederea aplanării 

dumpingului social. Dar, în condițiile în care la ultima întrunire a 

liderilor statelor UE se impune dezvoltarea de mai departe a Europei 

integraţioniste cu mai multe viteze, putem asista la aprofundarea 

segmentării regionale la nivel de mici alianțe de state. Exemplul cel 

mai relevant servește existența grupării de state de la Vâşegrad, care 

consideră propunerea enunțată mai sus drept o marginalizare social-

economică şi politică, asemănătoare cu o dictatură a celor puternici 

asupra celor cu potenţial economic redus.  

De menționat că și în cadrul imperiului sovietic exista un model 

de dezvoltare economică prioritar pentru anumite republici, fapt care, în 

ultimă instanță, a și aprofundat existența unor decalaje mari la nivel 

economic, în general, cu repercusiuni negative asupra calității vieții. 

Industrializarea prin crearea ramurilor strategice, prioritar în Rusia sau 
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în zonele limitrofe cu populație preponderent rusofonă, cum ar fi în 

cadrul Ucrainei de Est, a Kazahstanului de Nord sau în Moldova de Est 

(Transnistria) a favorizat crearea unor zone de risc geopolitic și 

geoeconomic de ordin secesionist. 

Mediul economic din cadrul UE este dominat de o multitudine de 

corporații și filiale transnaționale, fapt care accelerează fenomenul de 

internaționalizare și globalizare a activității de producție. Astfel, spre 

sfârşitul secolului XX unii geopoliticieni încearcă să analizeze 

evenimentele geopolitice prin prisma substituirii funcţionale treptate a 

rolului statului, în general, ca entitate naţională, de către Corporaţiile 

Transnaţionale. 

Acest fenomen este contestat de majoritatea statelor UE, fapt 

care demonstrează inegalitatea dezvoltării întreprinderilor mici și 

mijlocii, la fel și a întreprinderilor mari naționale, care nu pot rezista 

agresivității CTN-urilor. Dependența economiilor statelor membre a 

UE de activitatea marilor companii transnaționale, în detrimentul 

intereselor naționale, poate declanșa un izolaționism economic de tip 

autarhic. Procesul în cauză poate accelera dezmembrarea nu numai a 

spațiului UE, dar și a altor sisteme integraționiste existente la nivel 

global.  
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PATRIMONIUL NATURAL AL LOCALITĂȚII VĂLENI, 

RAIONUL CAHUL 

Ecaterina PINTILII, master în științe umanistice 

 

Summary 
Natural heritage of Văleni includes a variety of elements, which 

by their specific unique features of the landscape of the locality. Valeni 

is located in southern Bessarabia, where several meanders and Prut 

forms the western boundary is hills and plains in a harmonious range 
that combines the old lake Beleu. Some elements of the natural heritage 

of the village Văleni are protected by law: geological and 

paleontological Natural Monument outcrop near the village Văleni 

scientific reserve "Lower Prut". Geological and paleontological 
Monument outcrop near the village Văleni is located 0.5 km south of s. 

Văleni, Cahul, on the left side of the valley r. Prut. Its surface has 3 ha, 

and the height is 30 to 90 m. Lake Beleu has a length of about 6 km, a 
width of 5.5 km, the average water depth of 3 meters. Sometimes, 

during the outpouring Prut, lake depth reaches 5-6 meters, but in the 

months of drought, the water level drops significantly, sometimes even 
appear islands. After origin Beleu lake is a relict of the Danube, as well 

as the right Prut Lake Brates. 

 

Patrimoniul este un cuvânt de origine latină și are semnificația 

originară de moștenire [8, p. 9]. La sfârșitul secolului al XVII-lea apare 

pentru prima dată termenul de patrimoniu, având sens de „bun 

cultural‖, dar începe să fie utilizat mai frecvent abia după 1930. În 
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lumea anglo-saxonă, o perioadă îndelungată a fost folosit termenul 

property, iar din 1950 este utilizat heritage [8, p. 9]. 

Patrimonial natural este definit ca „ansamblul componentelor și 

structurilor fizico-geografice, floristice, faunistice și biocenotice ale 

mediului natural, a căror importanță și valoare ecologică, economică, 

științifică, biogenă, sanogenă, peisagistică, recreativă și cultural-

istorică au o semnificație relevantă sub aspectul conservării 

diversității biologice, al integrității funcționale a ecosistemelor, al 

conservării patrimoniului genetic vegetal și animal, precum și pentru 

satisfacerea cerințelor de viață, de bunăstare, de cultură și civilizație 

ale generațiilor prezente și viitoare‖ [1, p. 6]. 

Conform Art.2 al Convenției privind protecția patrimoniului 

mondial cultural și natural, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1972 și a 

Art.1, alin. 4 al Legii privind ocrotirea monumentelor din 22 iunie 

1993, bunuri de patrimoniu natural sunt considerate: 

- monumentele naturale constituite de formațiuni fizice și 

biologice sau de grupări de asemenea formațiuni, care au o valoare 

universală excepțională din punct de vedere estetic sau științific; 

- formațiunile geologice și fiziografice și zonele strict 

delimitate, constituind habitatul speciilor animale și vegetale 

amenințate, care au o valoare universală excepțională din punct de 

vedere al științei sau conservării; 

- siturile naturale sau zonele naturale strict delimitate, care au o 

valoare universală excepțională din punct de vedere științific, al 

conservării sau al frumuseții naturale [3, p. 241]. 

Patrimoniul natural al satului Văleni include o diversitate mare 

de elemente, care, prin specificul lor, oferă unicitate aspectului 

peisagistic al localității. 

Satul Văleni este situat la sudul Basarabiei, acolo unde Prutul 

face câteva meandre și e limitat de vestite dealuri și șesuri, într-o gamă 

armonioasă ce se îmbină cu vechiul lac Beleu. Este așezat pe malul 
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stâng al Prutului, la 30 km de orășelul Vulcănești și la 30 km de orașul 

Cahul. Este situat între 45
o 

lat. N și 28
o
 1763 long. E și altitudinea 46 

metri față de nivelul mării [12, accesat: 08.05.16]. 

Satul Văleni are un climat de tip continental, cu influențe 

oceanice, cu temperaturi și precipitații moderate. Pe fondul climatic 

general, dat de poziția zonei, se suprapun influențele reliefului. 

Teritoriul Republicii Moldova face parte din zona cu umiditate scăzută. 

Din punct de vedere climateric, sudul Moldovei este mai cald și mai 

arid. Suma temperaturilor medii diurne în perioada de vegetație activă 

variază de la 3200
o
 C pînă la 3350

o
C. Cantitatea precipitațiilor în 

această perioadă constituie 250-300 mm. Cantitatea de precipitații 

diferă de la an la an, de la un anotimp la altul și de la o lună la alta. 

Coeficientul hidrotermic este egal cu 0,8- 0,7 [9, p. 292]. 

Unele elemente ale patrimoniului natural al satului Văleni sunt 

protejate prin lege. Conform Legii privind fondul ariilor naturale 

protejate de stat din 25.02.1998 pe teritoriul satului Văleni sunt două 

arii protejate:  

- Aflorimentul de lângă satul Văleni – monument al naturii 

geologo-paleontologic; 

- Rezervația științifică „Prutul de Jos‖. 

Satul Văleni este așezat pe Câmpia Moldovei de Sud. În partea 

de răsărit a satului pe o lungime de 5-6 km se întinde o salbă de coline. 

Acest landșaft inedit, ce mărginește satul Văleni, a fost denumit acum 

câteva secole „Colinele de Aur‖, zise așa pentru culoarea gălbui-roșcată 

a argilei ieșite la suprafață. „Colinele de Aur‖ sunt cunoscute în lumea 

științifică și ca „Aflorimentul de la Văleni‖, denumit așa din cauza 

rocilor vechi apărute la suprafața solului. În Republica Moldova nu mai 

găsești o localitate înconjurată de atâtea râpi și coline[11, accesat: 

08.05.16]. 

Teritoriul Republicii Moldova, sub aspect paleologic, ocupă un 

loc deosebit în Europa, fiind pe bună dreptate considerat un muzeu în 

aer liber. Foarte interesante și semnificative monumente paleontologice 
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se află în sudul Moldovei, prezentând o importanță deosebită cuiburile 

fosiliere de vârstă Pliocenă de la Văleni [4, p. 6]. Monumentul geologo-

paleontologic Aflorimentul de lângă satul Văleni este situat la 0,5 km 

sud de s. Văleni, raionul Cahul, pe versantul de stânga al văii r. Prut. 

Suprafața sa are 3 ha, iar altitudinea este de 30- 90 m. Deținătorul 

funciar al acestui monument este primăria satului Văleni, iar beneficiar 

– Firma agricolă Văleni, constituită în anul 1975 [7, accesat: 08.05.16]. 

Aflorimentul de la Văleni prezintă un monument geologo-

paleontologic cu mai multe nivele stratigrafice de vârstă Pliocenă și 

Pleistocenă. La baza secțiunii stratigrafice se află depozitele 

Pliocenului inferior (biozona MN 15) (4,8- 3,0 mln. de ani în urmă), 

alcătuite din mai multe (până la 7) pachete de aluviuni, care alcătuiesc 

terasa a VII-a a r. Prut. În depozitele aluviale au fost depistate resturi 

scheletice de mamifere (Proochotona eximia, Prolagomis gigas, 

Pliomys kowalskii, Stephanorhinus megarhinus, Paracamelus alexejevi, 

Procapreolus cf. cusanus ș.a.), care aparțin la Complexul faunistic 

Moldovian, precum și cochilii de moluște de apă dulce porațiene 

(Margaritifera flabilati formes, Potomida bogatschevi etc). 

Deasupra aluviului Prutului Inferior sunt aranjate depozite 

aluviale mai tinere, în care au fost identificați dinți de elefant 

Archidiskodon tamanensis și de cabaline – Equus (Allohippus) 

sussenbornensis, de rozătoare (Dolomys milleri, Allophaiomys 

pliocaenicus etc.), caracteristice Complexului faunistic Tamanian, care 

este atribuit Pleistocenului inferior. În aluviunile (pietriș grosier și 

nisip) Pleistocenului mediu s-au găsit fragmente de dinți de elefant 

Mammuthus trogontherii, iar în argilele deluviale ce țin de Pleistocenul 

superior – dinți de mamut M. primigenius și Equus sp. Cercetările 

acestui amplasament au fost efectuate de paleozoologii Institutului de 

Zoologie al AȘM, geologii Institutelor de Geografie și Geologie ale 

Academiei de Științe a Rusiei, de geologul și paleontologul român N. 

Macarovici [1. p. 97].  
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Aflorimentul geologo-paleontologic pluristratigrafic de la Văleni 

este considerat un amplasament de reper pentru Pliocen-Pleistocenul 

din Europa, apreciat foarte înalt de participanții geologi și paleontologi 

în cadrul excursiei în perioada Colocviumului științific internațional 

„Limitele stratigrafice dintre Neogen și Cuaternar‖, care și-a desfășurat 

lucrările la Moscova, în anul 1972. [1. p. 97]. Materialele geologice și 

paleontologice descoperite la Văleni conțin informații despre diverse 

fenomene geologice ce au avut aici loc în ultimele 5 milioane de ani. În 

râpi au fost găsite rămășițe scheletice de mastodonți, rinoceri și cămile, 

iar fiecare boț de argilă ascunde în el un fragment din istoria străveche 

a regiunii. 

Solurile s-au format în funcție de condițiile climaterice și 

formele de relief. Ele sunt variate atât ca tip, cât și ca studiu de 

evoluție. În satul Văleni întâlnim două feluri de soluri: cernoziomuri 

obișnuite și carbonatice. Ele sunt caracteristice pentru sudul Basarabiei. 

Aceste cernoziomuri sunt de o fertilitate mai redusă [5, p. 25]. În 

locurile de ieșire la suprafață a luturilor saline se formează 

cernoziomuri solonatizate sau solonețurile. Cei mai mari dușmani ai 

solurilor sunt eroziunile și alunecările de teren. Ele duc la spălarea și 

degradarea stratului fertil de sol și la formarea râpelor. Eroziunile și 

alunecările de teren actuale sunt generate, în mare măsură, de folosirea 

nerațională a pământurilor, fără a se ține seama de particularitățile lor 

naturale [5, p. 25]. 

În scopul restabilirii, păstrării și studierii ecosistemului 

reprezentativ natural de lacuri și bălți și creării condițiilor favorabile 

pentru reproducerea speciilor rare, a celor pe cale de dispariție și a altor 

specii de animale și plante [6, accesat: 08.05.16], Guvernul hotărăște 

crearea Rezervației de Stat „Prutul de Jos‖. Rezervația științifică 

„Prutul de Jos‖ este amplasată în cursul inferior al râului Prut și are o 

suprafață de 1.691 ha, dintre care circa 1/2 revine lacului Beleu. A fost 

creată la 23 aprilie 1991 pe baza lacului Beleu și a bălților care 
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formează un ecosistem unic de apă dulce din lunca râului Prut, aflat la 

vest de satul Slobozia Mare [1, p. 65]. 

În cuprinsul ei, această rezervație formează un ecosistem unicat 

de importanță nu numai națională, dar și internațională, scopul fiind de 

a ocroti flora și fauna lacului și a luncilor inundabile din jur. Lacul 

Beleu prezintă interes ca monument al naturii de o mare valoare 

științifică, culturală și estetică. În prezent nivelul apei în lacul Beleu, în 

mare măsură, depinde de nivelul apei din Dunăre și din râul Prut și 

variază în dependență de dinamica nivelurilor acestora.  

Lacul Beleu are o lungime de circa 6 km, o lățime de 5,5 km, 

adâncimea medie a apei fiind de 3 metri. Pe alocuri, în perioada 

revărsării Prutului, adâncimea lacului atinge 5-6 metri, însă în lunile 

secetoase, nivelul apei scade considerabil, pe alocuri chiar apar insulițe. 

După proveniență, lacul Beleu este un relict al Dunării, ca și lacul 

Brateș de pe dreapta Prutului. După construirea digurilor în unele 

sectoare din partea superioară, lacul s-a mărit atingând circa 1.500 ha. 

În prezent apa pătrunde în lacul Beleu prin două gârle și se scurge din 

lac prin una. De exemplu, în anul 1990 lacul Beleu a secat. În următorul 

an, ca rezultat al inundațiilor îndelungate (20 iulie - 10 septembrie), 

apele au acoperit nu doar împrejurările lacului, ci și aproape toată lunca 

din cursul inferior al Prutului, adâncimea lacului atingea cotele de 3-4 

m. În al treilea an adâncimea a fost medie, dându-ne posibilitatea să 

observăm primele etape de dezvoltate și restabilire a florei și vegetației 

lacului. Astfel, cercetările au cuprins: perioada de până la apariția 

situațiilor extremale (anul 1989), două situații extremale – secarea 

definitivă din anul 1990 și umplerea completă a lacului în urma 

viiturilor din anul 1991 și prima etapă în restabilirea florei și vegetației 

lacului Beleu (1992) [9, p. 292]. Lacul Beleu face legătura cu râul Prut 

prin 4 canale. Datorită lipsei oricăror instalații de reglare a nivelului 

apelor pe acest canal, apele Prutului circulă liber în ambele direcții, iar 
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regimul hidrologic al lacului este total dependent de oscilațiile cotelor 

apelor Prutului. 

Canalul natural de alimentare cu apă Manolescu începe la 

distanța de 39,58 km de la gurile Prutului și se unește cu lacul Beleu în 

partea lui de nord-vest. Lungimea totală a acestui canal este de 3,85 km, 

inclusiv un tronson de 1,5 km în lungul lacului, lățimea în capul 

canalului este 38,5m, iar adâncimea – 4,6 m. Canalul Nevodului are 

lungimea de 1,4 km, lățimea de 31 m și adâncimea de 1,61 m. Canalul 

Gârla Rotarului este grav deformat, având punctul de unire cu lacul 

situat la un nivel foarte jos, ceea ce permite scurgerea apelor lacului în 

Prut chiar și în perioadele cu nivel extrem de scăzut de ape. Lungimea 

totală a acestui canal este de 0,85 km, lățimea de 31 m, iar adâncimea – 

3,05 m. Ultimul canal – Popovca - este situat mai aproape de marginea 

de sud-vest a lacului și are următorii parametri: lățimea – 27 m, 

lungimea – 0,55 km și adâncimea de 2,25 m. Toate canalele sunt 

spălate și adâncite în mod natural de apele ce se scurg din lacul Beleu, 

cât și de fluxurile inverse ale apelor Dunării pe timp de inundații. 

Ajustările hidrotehnice improprii, făcute cu scopul de a încetini viteza 

scurgerii apelor din lacul Beleu, au dus substanțial la degradarea 

canalelor de scurgere [2, p. 22]. 

Este cunoscut că bazinul râului Prut reprezintă un coridor natural 

utilizat de păsările migratoare orientate spre delta Dunării şi nu numai. 

De asemenea, sistemul de lacuri, îndeosebi din bazinul Prutului de Jos, 

reprezintă relicte ale bazinului dunărean de apă dulce, care s-au format 

în urma dezvoltării istorice a ţinutului. Lacul Beleu din Moldova 

împreuna cu lacul Brateş din România şi alte lacuri mai mici formează 

începutul Deltei Dunării. Apa întregului sistem de lacuri din această 

zonă se află în permanentă comunicare cu râul Prut.  

În acest context putem concluziona că ecosistemele naturale din 

bazinul râului Prut, în partea lui de jos şi sistemul hidrologic al 

acestuia, este în mare măsură dependent de bazinul Deltei Dunării, la 

fel cum şi biodiversitatea ecosistemelor naturale din bazinul Deltei 
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Dunării sunt în mare măsură dependente de stare ecologică a bazinului 

râului Prut. Din acest motiv considerăm că bazinul râului Prut 

reprezintă un element structural–funcţional important al existenţei şi 

activităţii integre a rezervaţiei Delta Dunării.  
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REFORMAREA SISTEMULUI PENITENCIAR PRIN PRISMA 

RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI 

Alexei GHERMAN, lector  

 

Summary 

Upon joining the Council of Europe and other international 

bodies working in the field of protecting human rights, Moldova - 
assumed the obligation to apply and respect the rights of detainees to 

reform the prison system, to create adequate conditions of detention, 

improving the execution of the punishment, release prisoners and 
developing training programs for their social reintegration. The issue 

of compliance and enforcement of human rights has become a timeless, 

by focusing on content, production and national defense. In a 

democratic society, in order to ensure effective human rights, it is 
important for the state, the Constitution, and law, the institutional 

system to respect and implement practical commitments under 

international conventions and treaties. 
 

Odată cu declararea independenţei în 1991, Republica Moldova a 

iniţiat un proces de tranziţie complex şi îndelungat, marcat prin 

schimbări social-economice importante spre un regim democratic şi o 

economie de piaţă. Această tranziţie a presupus o revizuire 

fundamentală a rolului statului, cât şi a drepturilor şi obligaţiilor 

fiecărui individ. Procesul de tranziţie a determinat necesitatea de a 

identifica drepturile omului ca factor de bază în dezvoltarea naţională 

şi, în consecinţă, Republica Moldova a întreprins eforturi semnificative 

pentru alinierea legislaţiei naţionale la normele internaţionale cu privire 

la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului [7]. 

Procesul constituirii unui stat democratic şi de drept impune 

reformarea radicală a politicii lui în domeniul punerii în executare a 

pedepselor de drept penal, precum şi soluţionarea mai multor chestiuni 

ce ţin de combaterea elementelor criminale şi învingerea dificultăţilor 

din sfera socială, inevitabile în sistemul execuţional penal. 

Reforma sistemului penitenciar a început cu anul 1996, imediat 

după trecerea Direcţiei Instituţiilor Penitenciarelor în subordinea 
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Ministerului Justiţiei, transformându-se în Departamentul Instituţiilor 

Penitenciare a Republicii Moldova, după care a fost implementat un 

plan de idei şi obiective pe parcursul anilor 2004-2013 [4]. 

Această acţiune a vizat, în principal, umanizarea regimului de 

detenţie, urmărindu-se respectarea demnităţii umane absolute, 

imparţialitate, lipsită de orice discriminare bazată pe naţionalitate, 

cetăţenie, opinii politice şi convingere religioasă, îmbunătăţirea 

cantitativă şi calitativă a normelor de alimentare, suplimentarea 

drepturilor acordate persoanelor private de libertate, accesul neîngrădit 

la mijloacele de informare în masă şi asigurarea transparenţei 

sistemului penitenciar. 

În procesul desfăşurării reformelor sistemului penintenciar, 

instituţia nominalizătă a preluat funcţiile de pază şi escortare a 

deţinuţilor, de asistenţă medicală, construcţie capitală, de asigurare 

materială şi tehnică şi de pregătire a cadrelor etc., care, anterior, erau de 

competenţa altor instituţii de stat. 

În acest context, sistemul penitenciar a conturat o structură mai 

complexă şi eficientă capabilă să rezolve diverse probleme şi situaţii de 

sistem. La rândul lor, penitenciarele au devenit mai deschise şi mai 

accesibile pentru multe organizaţii naţionale şi internaţionale. 

Odată cu aderarea la Consiliul Europei şi la alte organisme 

internaţionale ce activează în domeniul ocrotirii drepturilor omului, 

Republica Moldova şi-a asumat obligaţiunea de a crea condiţii adecvate 

de detenţie. Hrana insuficientă, lipsa condiţiilor necesare de trai, 

asistenţa medicală la un nivel extrem de scăzut sunt calificate, de 

Comitetul European pentru prevenirea torturii şi pedepselor sau 

tratamentelor inumane sau degradante, ca o formă de tortură [4]. 

În anul 2008 a fost revizuit Codul Penal al Republicii Moldova în 

scopul umanizării politicii penale şi apropierii acestuia de standardele 

europene, ceea ce a dus la micşorarea termenilor pedepsei închisorii 

pentru mai multe componenţe de infracţiune. În acest context, capătă o 

importanţă mare reforma sistemului penitenciar, şi anume 

îmbunătăţirea modului de executare a pedepselor, pregătirea 
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condamnaţilor de eliberare şi dezvoltarea programelor de resocializare 

a acestora. 

Deşi deţinutul este recunoscut vinovat pentru unele acţiuni 

ilegale şi este pedepsit pentru aceasta, el se bucură de anumite drepturi 

fundamentale, necondiţionate şi inalienabile pentru asigurarea 

integrităţii şi dezvoltării individuale şi fizice. Este clar că condiţiile 

mizerabile şi dăunătoare pentru sănătate sunt nejustificate, inutile şi 

disproporţionate faţă de culpa comisă, cauzând suferinţă şi degradarea 

fizică şi psihică a individului. 

Deci, statul are obligaţia faţă de cetăţeni, inclusiv şi faţă de 

deţinuţi, ca să respecte şi să protejeze drepturile nederogabile ale 

omului. 

Parlamentul şi Guvernul au adoptat un şir de acte legislative şi 

normative referitoare la sistemul penitenciar, având ca scop 

monitorizorea reformei sistemului penitenciar şi respectarea obligaţiilor 

asumate de către Republica Moldova faţă de Consiliul Europei, 

comunitatea internaţională şi cetăţenii săi. Țara noastră a aderat la 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional cu 

privire la Drepturile Civile şi Politice, Convenţia împotriva torturii şi 

altor pedepse ori tratamente inumane, crude sau degradante a Naţiunilor 

Unite, în 1995, iar în 1997 a ratificat Convenţia Europeană privind 

prevenirea torturii şi Convenţia Europeană privind Drepturile Omului şi 

Libertăţile Fundamentale cu protocoalele adiţionale. Aplicarea 

tratatelor internaţionale de către judecătoriile naţionale este asigurată şi 

prin articolele 4 şi 7 ale Constituţiei Republici Moldova. În Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, la care se face reverinţă în Constituţia 

Republici Moldova, articolul 5, se interzice tortura, tratamentele crude, 

inumane şi degradante [1]. Conveţia privind Drepturile Politice şi 

Civile nu numai că interzice tortura şi tratamentele sau pedeapsa crudă, 

inumană şi degradantă [2], dar merge mai departe: ,,Toate persoanele 

private de libertate vor fi tratate cu omenie şi respect inerent pentru 

demnitatea persoanei umane.‖ [2]. Comitetul pentru Drepturile 

Omului, la care Republica Moldova a aderat în 1995, este împuternicit 
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cu aplicarea Convenţiei şi se referă în mod regulat la Standartul de 

Reguli Minime al Naţiunilor Unite, adoptat în 1995. Aceasta se ocupă, 

în special, de condiţiile din închisoare şi de tratamentul deţinuţilor. La 

rândul său, ea a fost completată cu alte instrumente, cum ar fi 

Ansamblul de principii pentru apărarea tuturor persoanelor care se 

găsesec în orice formă de arest sau închisoare din 1988 şi Principiile de 

bază pentru tratamentul deţinuţilor din 1990. 

Naţiunile Unite condamnă ,,orice act prin care i se provoacă în 

mod intenţionat unei persoane durere sau suferinţă acută, fie fizică, fie 

psihică‖ şi statele părţi se angajează să adopte ,,măsuri eficiente 

legislative, administrative, juridice şi de altă natură, pentru a preveni‖ 

tortura în orice teritoriu aflat sub jurisdicţia lor. Articolul 11 stipulează 

că „Fiecare Stat Parte va examina în mod sistematic regulile de 

interogatoriu, instrucţiunile, metodele şi practicile, precum şi măsurile 

referitoare la deţinerea şi tratamentul persoanelor supuse oricărei 

forme de arest, detenţie sau încălcare, oriunde pe teritoriul sub 

jurisdicţia sa, în scopul de a împiedica orice caz de tortură.‖ [2]. 

O contribuţie definitorie pentru reformarea sistemului penitenciar 

în Republica Moldova o constituie Legea privind controlul civil asupra 

respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia 

persoanelor, adoptată la 13.11.2008, publicată la data de 19.12.2008 în 

Monitorul Oficial nr. 226-229 şi intrată în vigoare la 19 martie 2009. 

Inovaţia adusă de lege se materializează prin constituirea unei comisii 

de monitorizare, formată doar din reprezentanţi ai societăţii civile, care 

are sarcina de a verifica şi supraveghea condiţiile de detenţie şi 

tratamentul aplicat deţinuţilor în instituţiile respective. Comisia este un 

mecanism suplimentar de monitorizare şi garantare a respectării mai 

eficiente a drepturilor omului în instituţiile care asigură detenţia 

persoanelor şi reducerea cazurilor de tortură a deţinuţilor. 

Comisia de monitorizare este un organ permanent, fără statut de 

persoană juridică, formată din 7 membri aprobaţi nominal prin decizia 

consiliului local şi care activează în bază Legii privind controlul civil 

asupra respectării drepturilor omului în instituţiile care asigură 
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detenţia persoanelor. În vederea executării, alin.1 al articolului 7 din 

această Lege, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la activitatea 

Comisiei de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituţiile 

care asigură detenţia persoanelor [5]. 

Este clar că, într-o măsură oarecare, persoanele care au nimerit în 

penitenciare s-au făcut vinovate de unele încălcări ale regulilor 

societăţii. Scopul de bază al sancţiunii este de a reeduca infractorul şi 

de a-l readuce în societate ca pe un oricare alt cetăţean, însă nu se poate 

reeduca o persoană în împrejurări şi condiţii inumane. 

Reintegrarea minorilor este una dintre problemele stringente, 

deoarece nu pedeapsa sau izolarea poate apăra societatea de infractori, 

ci, mai curând, reeducarea şi integrarea acestora în societate. 

Comunitatea internaţională a ajuns la concluzia că reintegrarea celor 

condamnaţi în societate, ca cetăţeni care respectă legea, rămâne una 

dintre cele mai importante probleme ale sistemului penitenciar. În acest 

sens e nevoie de a începe monitorizarea şi aprecierea atitudinii tânărului 

faţă de hotărârea judecaţii, condiţiilor de detenţie, posibilitatea de a-l 

instrui, cât şi a atitudinii din partea comunităţii, autorităţilor publice 

locale şi implicarea acestora în procesul de integrare a foştilor 

condamnaţi în societate. 

Problemele existente nu necesită o soluţionare doar prin 

contribuţia Departamentului Instituţii Penitenciare din cadrul 

Ministerului Justiţiei, dar este necesară o implicare activă a întregii 

societăţi şi, în primul rând, a organizaţiilor neguvernamentale ce 

activează în domeniul drepturilor omului. ONG-urile pot să ofere 

consultaţii juridice deţinuţilor sau membrilor familiilor acestora, să 

organizeze activităţi cu caracter cultural şi sportiv. ONG-urile ar putea 

desfășura acțiuni similare de instruire pentru administraţia instituţiilor 

penitenciare, să contribuie la elaborarea programelor de instruire prin 

atragerea specialiştilor.  

Este bine cunoscut faptul că gradul de democratizare a societăţii 

se apreciază şi în funcţie de condiţiile instituţiilor penitenciare. Lucrul 

organizaţiilor neguvernamentale în privinţa monitorizării respectării 
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drepturilor omului în locurile de detenţie este facilitat prin faptul ca 

Republica Moldova a ratificat în 1998, Convenţia pentru Prevenirea 

Torturii. La acest capitol se lucrează intens, colaborând, totodată, cu 

organizaţii internaţionale ce prezintă interes pentru oferirea unor 

condiţii decente de detenţie condamnaţilor din penitenciarele ghidate. 

De la poziţia formală, detaşată, indiferentă faţă de deţinut, la 

viziunea globală asupra locului şi rolului instituţiei în cadrul 

mecanismelor de apărare socială şi efortul de a face din penitenciar, 

într-adevăr, un loc unde se renaşte, este o cale lungă. A avea idee înaltă 

despre viaţă şi om conduce spre frământări interioare, când eşti pus în 

situaţia de a administra existenţa, care, temporar are valoare diminuată. 

Dacă moral este de înţeles încăpăţânarea educativă în ceea ce-i priveşte 

pe deţinuţi, în viaţa cotidiană a unui penitenciar, personalul nu are prea 

des satisfacţii. A încerca să influenţeze în bine personalitatea deţinuţilor 

este mai greu acum, în perioada de tranziţie a ţării, când unele valori 

par să nu mai fie respectate, când mulţi oameni sunt instabili psihic, 

când este dificil să defineşti ,,binele‖ şi sensul evoluţiei sociale, când 

evenimentele vieţii o iau înaintea gândirii. În acest context, explozia 

criminalităţii nu mai surprinde. 

Având în vedere aspiraţiile noastre spre armonizarea legislaţiei şi 

a sistemelor instituţionale, mai ales la nivel regional, european, dar şi 

global, devine imperioasă ajustarea conceptului reformei judiciare şi de 

drept, la general, şi cele din sistemul penitenciar, în particular, la 

standartele europene şi internaţionale.  

Susţinem că prin implementarea conştiincioasă a normelor de 

drept de către autorităţi, valorificarea legislaţiei existente şi actualizarea 

acesteia odată cu evoluarea relaţiilor sociale, implementarea de proiecte 

sociale pentru promovarea respectării drepturilor omului, mai ales în 

penitenciare, se poate contribui la o mai bună şi eficientă integrare 

socială a condamnaţilor. Este necesar de a atrage atenţia asupra 

reformării unei serii de compartimente, în special al modernizării 

instituţionale, asigurării transparenţei şi controlului activităţii 
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instituţiilor penitenciare din partea societăţii civile, cultivării încrederii 

cetăţenilor în actul de justiţie. 

Considerăm că prin colaborarea instituţiilor abilitate ale statului 

şi reprezentanţii societăţii civile pot fi depășite multe din problemele 

existente. 
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ROLUL APLICAŢIILOR PRACTICE ÎN PROCESUL 

EDUCAŢIONAL LA GEOGRAFIE  

Lucia ȚÎCU, lector superior  

 

Nu e destul să ştii, trebuie să aplici, 

Nu e destul să vrei, trebuie să faci. 
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(G. Goethe) 

Summary 

Geography, together with other disciplines, allows the 

development of many attitudes, capabilities and skills. Approaches and 
geographical procurement can serve, through transfer, to other fields 

of knowledge and action, for example: to know how to collect 

information, to know how to identify a problem, knowing to relate 

phenomena, to know how to measure the impact, etc. In addition, 
geography facilitates learning very useful techniques, such as: reading 

photographs, building a chart, using a computer program. Therefore, 

in accordance with the latest updated Curriculum, geography is no 
longer an object for knowledge accumulation, but one in which students 

can, and should be guided by several key principles: the ability to 

situate places and facts, not just on the map, but in their environment 
and at different scales, in order to know how to capture the spatial 

dimensions; understanding and explaining the dynamics and change 

etc. 

Practical applications are a teaching activity to develop skills 
and practical skills to students, as a creative activity, which operates 

theoretical knowledge, and leads fundamental knowledge into the 

functional turns. Educational experience shows that the lessons of 
practical application in the educational process acquire significant 

pedagogical functions, ensuring active participation of students in 

activities, increasing interest and knowledge to the contents that are 

proposed to learning. 
 

Disciplina Geografia, împreună cu alte obiecte școlare, 

urmărește dezvoltarea de atitudini, capacităţi şi competenţe. 

Demersurile şi achiziţiile geografice pot servi, prin transfer, altor 

domenii ale cunoaşterii şi acţiunii, de exemplu: a şti să culeagă 

informaţii, a şti să identifice o problemă, a şti să pună în legătură 

fenomene, a şti să măsoare un impact etc. De asemenea, Geografia 

facilitează învăţarea unor tehnici foarte utile, precum: citirea unor 

fotografii, construirea unui grafic, utilizarea unui program informatic. 

Aşadar, în acord cu ultimele prevederi ale Curriculumul-ui modernizat, 

Geografia nu mai este un obiect în care se acumulează cunoştinţe, ci 
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unul în care elevii pot şi trebuie să fie ghidaţi după câteva principii 

esenţiale: capacitatea de a situa locuri şi fapte, nu doar pe hartă, ci şi în 

mediul lor înconjurător şi la diferite scări, cu scopul de a şti să 

surprindă dimensiunile spaţiale; înţelegerea şi explicarea dinamicii şi 

schimbării etc. 

Aplicaţiile practice reprezintă o activitate didactică de dezvoltare 

a deprinderilor şi priceperilor la elevi, fiind o activitate creatoare, care 

valorifică cunoştinţele teoretice şi transformă cunoştinţele 

fundamentale în cele funcţionale. 

Practica educaţională ne demonstrează că lecţiile – aplicaţie 

practică în procesul instructiv-educativ dobândesc funcţii 

psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevilor, 

sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinuturile care li se propun 

spre însuşire. 

În sistemul educaţional la geografie aplicaţiile practice au 

următoarele funcţii: 

 Cognitivă – elevii îşi extind cunoştinţele şi priceperile, fiind 

îndrumaţi de profesor să observe, să compare, să generalizeze 

informaţia recepţionată. 

 De sistematizare a cunoştinţelor – cunoştinţele teoretice 

achiziţionate sunt sistematizate pentru a rezolva exerciţii, 

probleme, a deduce cauze, a face unele concluzii. 

 De integrare – are loc integrarea noilor cunoştinţe în 

arhitectura activităţii mintale proprii. 

 De perfecţionare a comunicării – elevii comunică colegilor 

rezultatele obţinute în urma unor investigaţii. 

 Demonstrativă – demonstrează rezultatul studiului de caz, prin 

reprezentări grafice, diagrame. 

 Formativă – de formare şi dezvoltare a priceperilor şi 

deprinderilor [1, p. 75-76]. 

Rolul principal al aplicaţiilor constă în formarea capacităţilor 

practice în cadrul învăţământului formativ la geografie, pe care elevii le 
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obţin, utilizând sub dirijarea profesorului o metodologie de cercetare a 

realităţii mediului înconjurător, transpun cunoştinţele teoretice în 

practică, interpretează legităţile naturii în explicarea proceselor şi 

fenomenelor, aplică procedee practice în măsurarea distanţelor pe hartă, 

utilizează elemente matematice la calcularea densităţii populaţiei, 

bilanţului natural ş.a., folosește conştient şi eficient sursele de 

informare (atlase, manuale, dicţionare ş.a.). 

În realizarea aplicaţiilor practice este necesară respectarea unor 

cerinţe, şi anume: 

 Aplicaţiile practice trebuie să se bazeze pe cunoştinţele însuşite 

anterior de elevi sau acestea să fie achiziționate în timpul 

desfăşurării lucrării, în caz dacă elevii nu posedă cunoştinţele 

necesare. 

 Este necesar ca profesorul să-i orienteze pe elevi în organizarea 

şi efectuarea aplicaţiei practice, să le îndrume activitatea, 

arătându-le eventualele greşeli de execuţie şi cauzele acestora. 

 Pentru a manifesta interes şi o atitudine activă în desfăşurarea 

aplicaţiei practice, elevilor li se vor aduce la cunoştinţă 

obiectivele lucrării, precum şi importanţa ei. 

 Sarcinile de lucru trebuie să fie orientate spre formarea, 

dezvoltarea priceperilor, deprinderilor practice, atitudinilor, 

conform obiectivelor proiectului didactic. 

 Trebuie să fie efectuat lucrul diferenţiat pentru a implica în 

activitate elevii cu diferite nivele intelectuale. 

 Metodele şi procedeele de lucru să fie selectate pentru 

realizarea cu succes a obiectivelor urmărite. 

 Timpul desfăşurării aplicaţiei practice să fie cronometrat. 

 Evaluarea şi aprecierea realizării aplicaţiei practice de către 

profesor [4, p. 11].  

În funcţie de scopul urmărit se evidenţiază patru tipuri de 

aplicaţii practice. 
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a. Aplicaţii practice destinate însuşirii unor metode, procedee, 

priceperi şi deprinderi de muncă 

Realizarea acestui tip de lecţie – aplicaţie practică necesită 

parcurgerea următoarelor etape: 

 Anunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale. 

 Actualizarea cunoştinţelor şi datelor necesare în realizarea 

aplicaţiei practice. 

 Propunerea sarcinilor (sub formă de fişe – instrucţiuni) şi 

explicarea lor. 

 Efectuarea lucrării (frontal, în grupe sau individual) de 

către elevi, sub îndrumarea profesorului. 

 Analiza şi evaluarea realizării aplicaţiei practice [2]. 

b. Lucrări de aplicare şi fixare a cunoştinţelor 

Etapele orientative ale acestui gen de lucrări sunt: 

 Precizarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale. 

 Verificarea cunoştinţelor teoretice necesare desfăşurării 

activităţii sau completarea acestor cunoştinţe. 

 Explicarea algoritmului de desfăşurare a activităţii şi 

distribuirea materialelor necesare. 

TIPURI DE APLICAŢII PRACTICE 

(după scopul urmărit) 

Aplicaţii practice destinate însuşirii unor 

metode, procedee, priceperi şi deprinderi 

de muncă 

Lucrările de aplicare şi fixare a 

cunoştinţelor 

Lucrări practice cu scop de evaluare a 

cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor 

Lucrări de proiectare - 

cercetare 
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 Executarea lucrării practice pe baza instructajului verbal şi 

a îndrumării din partea profesorului. 

 Analiza şi evaluarea realizării lucrării. 

 Formularea unor concluzii [5]. 

c. Lucrări practice cu scop de evaluare a cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor, având ca etape: 

 Subiectul şi obiectivele lucrării practice. 

 Executarea individuală şi independentă a lucrării de către 

elevi. 

 Verificarea şi notarea lucrării. 

 Formularea unor concluzii [5]. 

Aceste lucrări se folosesc la încheierea unui capitol, teme, cu 

scopul de a determina calitatea şi volumul cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor însuşite de elevi 

d. Lucrări de proiectare-cercetare 

Au ca obiectiv iniţierea elevilor în metodologia cercetării 

ştiinţifice, formarea unor aptitudini speciale şi rezolvarea unor 

probleme sociale [5].   

 

Exemplu de aplicaţie-practică la disciplina Geografie  

Clasa a VI-a – Geografia continentelor şi oceanelor [6, 7]; 

Subcompetenţe: 

1. Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată 

a termenilor geografici. 

2. Rezolvarea exerciţiilor, problemelor ce ţin de determinarea 

coordonatelor geografice. 

Obiective operaţionale: 

Ob1 Să explice esenţa noţiunii de coordonate geografice. 

Ob2 Să recunoască noţiunile de latitudine geografică şi 

longitudine geografică, în baza unei liste de caracteristici.  

Ob3 Să determine coordonatele geografice ale obiectelor 

geografice în baza reţelei de grade. 
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Ob4 Să calculeze distanţa, pe linie dreaptă, între două obiecte 

geografice, aplicând scara hărţii. 

Desfăşurarea lucrării: 

A. Actualizarea cunoştinţelor necesare pentru realizarea lucrării 

practice: 

1. Explică esenţa noţiunii de coordonate geografice, reflectând 

două caracteristici principale. 

2. Citeşte afirmaţiile de mai jos şi variantele de răspuns. 

Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte de răspuns (poate 

fi doar una). 

De ce este reprezentată latitudinea geografică? 

a. de meridiane; 

b. de paralele şi meridiane; 

c. de paralele.  

Longitudinea geografică poate fi: 

a. Vestică şi estică; 

b. nordică şi sudică; 

c. estică şi sudică. 

B. Sarcini destinate formării abilităţilor de determinare a 

coordonatelor geografice: 

3. Determină coordonatele geografice ale următoarelor obiecte 

geografice: Vf. Everest, Cascada Angel, Or. Chişinău. 

Aplică algoritmul la determinarea coordonatelor geografice: 

a. găsim pe hartă obiectul geografic (punctul); 

b. determinăm în ce emisferă este situat punctul faţă de ecuator; 

c. identificăm pe care paralelă este situat punctul; 

d. determinăm în ce emisferă este situat punctul faţă de 

meridianul de origine; 

e. identificăm pe care meridian este situat punctul.  

4. Determinaţi distanţa, pe linie dreaptă, între Vf. Everest şi 

Cascada Angel, aplicând scara hărţii.  

În cadrul acestei lucrări practice, elevii, individual, în grup sau 

frontal, fiind ghidaţi de profesor, repetă şi aprofundează unele acţiuni în 
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scopul consolidării priceperilor şi deprinderilor de aplicare a reţelei de 

grade, însuşesc deprinderi de lucru cu harta geografică în rezolvarea 

unor exerciţii.    

Realizarea aplicaţiilor practice necesită folosirea unor mijloace şi 

metode de învăţământ al căror specific trebuie să corespundă cu 

conţinutul şi tipul lucrării şi cu obiectivele operaţionale urmărite. 

Folosind metode adecvate şi variate, elevii aplică cunoştinţele 

teoretice, verifică autenticitatea lor sau unele ipoteze, rezolvă situaţii de 

problemă, elaborează probleme sau acumulează noi cunoştinţe. 

Obiectivele educaţionale ale predării Geografiei necesită 

utilizarea unei game variate de metode active şi interactive, care 

sporeşte eficienţa lecţiilor, stimulează interesul şi curiozitatea elevilor 

pentru cunoaşterea realităţii, cultivă spiritul de investigaţie, ducând la o 

motivare superioară a învăţării. Metodele participative solicită o 

angajare proprie efectivă, o trăire personală a acţiunii, apelează la 

capacitatea elevului de a gândi şi de a acţiona, de a-şi dezvolta 

imaginaţia şi de a crea. 

Numai îmbinarea eficientă a metodelor de învăţământ la lecţii 

dezvoltă la elevi, într-o măsură mai mare, însuşirile proprii ale gândirii: 

mobilitatea, flexibilitatea, capacitatea de analiză şi sinteză, 

originalitatea gândirii, spiritul de observaţie, imaginaţia, capacitatea de 

aplicare a cunoştinţelor şi la alte discipline şcolare, asigurând caracterul 

interdisciplinar al instruirii elevilor. 
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STATUTUL JURIDIC AL FEMEII DIN ȚARA MOLDOVEI ȘI 

ȚARA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL AL XVII-LEA 

Silvia CHICU, dr., conf. univ.  

 

Summary 

This article analyzes the legal status of the women in the 

Principality of Moldavia and Wallachia in the 17th century. The written 
legislation is the most important historical source when it comes 

women's rights and obligations, as well as their place within the family 

and in the society. Therefore, the legal code of the 17th century 
describes women based on age, social status and theirbelonging to a 

monastery community. Women are described in the followingpositions 

when it comes to their relationship with men: woman (female), wife, 

daughter, widow. The legal sources of the 17th century make a clear 
distinction between women when it comes to their state of morality. The 

legislation regulated the relation between women and society, having a 

big impact on the Romanian collective mentality. The historical sources 
prove that women were discriminated against in the Romanian 

Principalities, a clear hierarchy being established both withinthe family 

and in the society. 

 

Evul mediu era perceput, şi încă mai apare astfel, ca fiind un ev 

mediu masculin prin excelenţă. Ce a însemnat însă această dominaţie a 
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elementului masculin asupra femeii? Femeia nu poate fi izolată de 

restul societăţii, nu poate avea o istorie separată, deoarece rolul şi 

statutul ei se construiesc în raport cu lumea masculină. În studiul de 

față ne propunem să analizăm statutul juridic al femeii în Țara 

Moldovei și Țara Românească în secolul al XVII-lea, or orice epocă își 

are propriul model feminin.  

Istoria femeilor începe să ia avânt în anii ’70 ai secolului al XX-

lea. Istoriografia românească de până la 1989 vorbeşte despre femeile 

„eroine‖ ale istoriei. Nicolae Iorga [7] a fost şi în acest domeniu un 

deschizător de drumuri. Micile biografii au fost şi continuă să fie un 

model în prezentarea femeilor, nu numai pentru istoriografia 

românească. În această categorie de studii se înscrie lucrarea lui 

Constantin Gane [4], care a constituit, atât pentru specialişti, cât şi 

pentru nespecialişti, un important punct de reper. Soţii de domni şi 

boieri se regăsesc în acest studiu, dar pentru că autorul nu a dispus de 

prea mult material documentar, femeile au trecut uneori pe plan 

secundar, iar eroii principali au devenit tot bărbaţii. Au urmat o serie de 

studii axate, mai ales, asupra dreptului de moştenire al femeilor în 

trecutul românesc şi asupra poziţiei lor în raport cu instituţia căsătoriei, 

iar după 1948, din evul mediu sunt „extrase‖ femeile care pot 

reprezenta un model energic pentru tineret. Imaginile acestor femei au 

fost preluate ca modele fără o analiză sau o critică detaliată.  

După 1989 cercetări serioase în această direcţie a efectuat 

Constanţa Ghiţulescu [5]. Valorificând un material de arhivă 

impresionant, a făcut o analiză profundă, în deosebi, a izvoarelor 

judiciare. Şarolta Solcan [11] a investigat locul femeii atât în familie şi 

în societate, precum și relaţiile ei cu puterea politică. Georgeta Fodor-

Chirilă [2, 3] și Dan Horia Mazilu [9,10] au analizat statutul femeii din 

perspectiva discursului juridico-religios, cât şi cea a modului în care 

societatea românească a apreciat sau criticat femeia. Studii privind 

istoria femeii a întreprins, în Republica Moldova, Lilia Zabolotnaia [12]. 

Dacă sondăm istoriografia apuseană vom fi fără echivoc 

impresionaţi de atenţia pe care istoricii [6] au acordat-o femeilor din 
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epoca medievală. Din această perspectivă, istoriografia românească are 

încă un drum lung de parcurs. Progresele sunt însă vizibile, tot mai 

mulţi cercetători abordând cu rigoare ştiinţifică domeniul studiilor de 

gen.  

Complexitatea cercetării temei noastre reiese din laconismul 

izvoarelor, ce ar oferi informaţii utile. Izvoarele de studiere a problemei 

propuse pentru cercetare sunt izvoarele juridice [1, 8]. Aceste texte sunt 

de inspiraţie religioasă consacrând inegalitatea femeii în raport cu 

bărbatul. Subiectele de prim interes din aceste legi sunt normele legate 

de viaţa de familie și infracțiunile din domeniul moralei.  

Legislaţia scrisă reprezintă cea mai importantă sursă medievală 

privind statutul juridic al femeii în Moldova şi Ţara Românească. Astfel, 

în aceste izvoare întâlnim femeia: descrisă în dependență de locul pe 

care îl ocupa în societate: vârstă, starea socială, apartenenţa la o 

comunitate monahală sau nu; raportată la bărbat, în mai multe ipostaze: 

muiere (femeie), soţie, fiică, văduvă; situată într-un anumit spațiu al 

moralității: femeie morală și imorală. 

În funcţie de vârstă, „Cartea românească de învăţătură‖, distingea 

cinci categorii de persoane, fără a face distincție între bărbați și femei: 

„coconi‖, până la 7 ani, care „de tot şi de totul se iartă, orice greşale ar 

greşi‖; „tinerii‖, prin care se înţelegeau fetele între 9,5 şi 12 ani, iar 

băieţii „tineri‖ erau între 10,5 şi 14 ani. La depăşirea acestui prag, 

primeau dreptul de a se logodi şi căsători. „Mici‖, de la 12/14 ani până 

ajungeau să deţină drepturi depline în comunitate, la 25 ani, mai trebuia 

să treacă aproape un deceniu. Justiţia era „înțelegătoare‖ cu tinerii. 

Pedeapsa cu moartea era înlocuită cu bătaia, darea prin târg şi trimiterea 

în temniţă sau ocnă; când erau „mari‖, între 25 şi 50 de ani deţineau 

drepturi depline în comunitate: dreptul de a vinde, cumpăra, zălogi, de a 

fi martor, jurător, a lăsa moştenire prin testament, adică aveau 

responsabilităţi depline pentru faptele lor. „Bătrânii‖ între 50 şi 70 de 

ani, primeau pedepse mai mici pentru că, „li se împuţinează puterea 

simţurilor şi li se împuţinează mintea‖ [1, p. 162] . 
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În dependență de vârstă „Îndreptarea legii‖, distingea următoarele 

grupuri sociale: „cocon‖, până la 4 ani; „copil‖, până la 12 ani (fete), 14 

ani (băieţi); „cătărâg‖ până la 22 ani; „june‖ până la 42 ani; „bărbat‖ 

până la 56 ani; „bătrân‖ până la 69 ani; „matur‖ până la 80 ani, iar după: 

neputinţă, durere şi boală [8, p. 333-334]. 

Observăm că acestor fragmentări ale cursului vieţii îi 

corespundeau şi anumite responsabilităţi. Coconii „de tot şi cu totul se 

iartă, orice greşeli ar greşi‖. Alte 2 grupuri de vârstă: „tinerii‖, „micii‖ 

beneficiau de o serie de înţelegeri din partea justiţiei. Cei ce beneficiau 

de toate drepturile, în cazul femeilor fiind vorba de posibilităţile de a 

vinde, de a cumpăra, de a zălogi, de a fi martor sau jurător, de a lăsa 

moştenire prin testament trebuiau să aibă între 25 şi 50 de ani. Totodată 

cei din această categorie de vârstă aveau responsabilitatea deplină 

pentru faptele lor [8, p.3 33-336]. De înţelegeri şi „iertare‖ beneficiau 

cei bătrâni „pentru că li se împuţinează sângele şi puterea simţurilor şi li 

se împuţinează şi mintea‖ [1, p. 162; 8, p. 354]. 

Conform stării sociale se disting două categorii: fiicele şi soţiile 

de boieri şi de oameni liberi care erau ocrotite de bărbați și de lege, și 

slujnicele, femeile aservite care, pe de o parte, trebuiau să fie ocrotite de 

stăpâni, dar, în acelaşi timp, aceştia puteau abuza de ele. Cât despre 

soțiile robilor statutul lor este unul net inferior. Țiganii au fost veritabilii 

marginalizați ai evului mediu românesc. Ei depindeau de stăpâni, erau 

un bun al acestora şi deci nu se pune problema capacității lor juridice, 

inexistente.  

Conform apartenenţei la o comunitate monahală, femeile erau 

divizate în călugăriţe și mirene. Datorită purității morale şi fizice 

călugăriţele erau considerate superioare femeile mirene, marcate de 

greutăţile vieţii cotidiene. Celelalte puteau să-şi schimbe rolurile în 

comunitate, dar călugăriţele rămâneau perpetuu aceleaşi. Aceste femei 

făceau legământ să ducă o viață religios-ascetică și trăiau în comunități 

mănăstirești. Trecerea în rândul monahilor însemna despărţire de lumea 

mirenilor. În mod simbolic soţul unei femei ce se călugărea primea acea 
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parte din averea ei care i-ar fi revenit dacă deceda soţia, pentru că 

partenerul de viaţă care pornea pe acest drum „acela ca un mort se 

socoteşte‖. Soţul mirean avea dreptul să se recăsătorească [1, p. 226]. 

Femeia ce se călugărea nu mai avea posibilitatea revenirii între 

mireni cu aceleaşi drepturi pe care le avusese înainte. Ea nu se putea 

căsători niciodată, deoarece acea cununie „nu se cheamă însurare, ce 

curvie sau mai vârtos a zice preacurvie‖ [8, p. 147], iar cel cu care se 

căsătorea risca pedeapsa cu moartea, considerându-se bigam. Dacă 

totuşi o călugăriţă ori o fată care pornise pe lungul drum spre cinul 

monahal se răzgândea şi întemeia o familie, trebuia dusă la altă 

mănăstire „şi foarte să fie de pază tare, când cu canon, cu post, cu 

rugă… să fie şi celorlalţi învăţătură bună ca să aibă frică şi să se teamă‖. 

Prin urmare, o femeie care îmbrăca haina monahală trebuia să-i rămână 

credincioasă toată viaţa, indiferent ce vârstă avea şi de averea de care 

dispunea [1, p.153]. Ea se bucura de respectul şi de protecţia celor din 

jur. Deosebit de gravă, era considerată răpirea de călugăriţe. Pentru 

răpiri de călugăriţe nu existau circumstanţe atenuante.  

Ajunse la majorat toate mirenele aveau dreptul şi „obligația‖ de a 

se căsători. O femeie necăsătorită era percepută drept ispită pentru 

bărbați. Astfel femeia era raportată la bărbat, acesta fiind tată, frate sau 

soț. Conform legislaţiei medievale, bazată pe conceptele creștine, 

femeile erau inegale cu bărbații, din punct de vedere juridic. Femeia 

apare ca o „umbră‖ a bărbatului care trebuia protejată de orice abuz, 

datorită slăbiciunii fizice și a gândirii. Femeile în raport cu bărbații erau 

considerate „neputincioase şi proaste‖, adică mai puţin capabile de a-şi 

administra bunurile, din aceste motive soţul îi administra zestrea: „iaste 

mai proaste şi mai lesne spre cădere decât bărbatul‖ [1, p. 145; 8, p. 

217]. Totodată, din acelaşi considerent, ele erau judecate mai cu „milă‖ 

în spaţiul extracarpatic, deoarece „iaste neputinţa şi slăbiciunea firii 

pentru care mai puţin să vor certa muierile decât bărbaţii la greşale ce 

vor face‖ [1, p. 172; 8, p. 343].  
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Analiza actelor legislative dezvăluie sensibilitatea faţă de 

problemele persoanelor de sex feminin în diverse etape ale vieţii lor: de 

la fetiţele ocrotite de părinţi şi de comunitate, la fetele aflate în pragul 

măritişului, la soţiile şi văduvele pline de griji şi responsabilități. Se 

impune de menționat şi faptul că majoritatea referirilor la femei sunt în 

contextul definirii rudeniei şi a familiei fondate prin căsătorie. Statutul 

femeii a fost astfel analizat pornind de la normele referitoare la logodnă 

şi detaliind apoi cadrul juridic al căsătoriei. Ea crea drepturi şi obligații 

între soți: ei îşi datorau reciproc credință, sprijin şi ajutor. La nivelul 

obligațiilor înscrise, cele ale soției erau mai numeroase decât ale 

bărbatului. Legea obliga soția: să locuiască cu el; să-şi asculte şi să-şi 

urmeze soţul pretutindeni, „ să-şi cunoască soţul de bărbat şi stăpân‖ [1, 

p. 123; 8, p. 186-187], adică să fie supusă şi fidelă; „să chivernisească ‖ 

ceea ce primeşte de la soț; să accepte să fie tratată cu violenţă de acesta, 

până relaţiile lor nu ajungeau la „vrăjmăşie‖ [1, p. 119; 8, p. 182-183]. 

Codurile stipulau folosirea violenţei în familie, arătând în ce condiţii 

bărbatul are dreptul legal să-şi bată soţia. Există un capitol aparte  „când 

poate bărbatul să-şi bată muierea‖ [1, p.119]. Bărbatul era îndreptăţit, 

dacă aceasta era vinovată de ceva, sau era bătută numai puţintel (cu 

palma, pumnul). Bătaia, oricât de deasă, nu era motiv de divorţ. 

Bărbatul putea să-şi închidă soţia în temniţă, dacă aceasta făcea hicleşug 

să-l omoare, sau preacurvea. Bărbatul era pedepsit, dacă o bătea cu 

vrăjmăşie, fără motiv „cu toiagul în cap de va merge sânge‖ [1, p. 120]. 

Dacă se întâmpla frecvent şi, fără ca femeia să fie vinovată, viaţa 

femeii, fiind pusă în pericol, atunci ea putea să obţină desfacerea 

căsătoriei, singură cu puterea ei, iar bărbatul trebuia să-i asigure 

mijloace de existenţă.  

Domeniul de activitate a femeii este reprezentat de casă, având 

deplina libertate: să aleagă slugi; să le supravegheze; să le concedieze 

(când soţul vrea să obţină favoruri sexuale de la o slujnică); să 

controleze munca robilor. Din perspectiva legiuitorilor nu a existat 

aceeași tratare pentru femei şi bărbaţi: soţia trebuia să-şi urmeze mereu 
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soţul, dar acesta nu era obligat să-şi urmeze soţia, soţul trebuia s-o 

apere de „sudalmă‖ pe soţia lui, dar ea nu-l putea apăra pe el, femeia 

trebuia să accepte agresiunea soţului.  

O atenție deosebită în legislație se acordă fiicelor. Cuvântul cheie 

în relaţia părinţi – copii în societatea românească era – supunerea. Fiica 

în familia părintească avea un statut sensibil diferenţiat comparativ cu al 

băieţilor şi care ridica probleme suplimentare precum castitatea, 

înzestrarea şi căsătoria. Sentimentele faţă de fiice erau materializate 

prin preocuparea de a le înzestra. Observăm un caracter contractual al 

relaţiei: părinţii se preocupă de soarta copiilor, iar aceştia „întorc 

serviciul‖ când părinţii ajung la bătrâneţe.  

Totodată, părintele era obligat prin lege să asigure fetelor o viaţă 

conform prescripțiilor morale creștine. Tatăl, sau cei împuterniciți de el 

puteau ucide fata care a greșit și pe bărbatul cu care ea era [1, p. 95; 8, 

p. 241]. Tatăl ori mama văduvă care îşi prostituau fetele pierdeau 

puterea părintească, dar erau obligaţi de dregători să dea zestre fetei. 

Totodată li se confiscau bucatele pentru domnie, iar după moartea lor 

erau împărţite între moştenitori. Un asemenea tată putea fi trimis la 

ocnă pe viaţă sau decapitat. Pedepse asemănătoare îi aşteptau şi pe fraţi 

şi pe alte rude care obligă fetele la prostituţie. Nu era exclusă pedeapsa 

cu moartea nici măcar pentru mamele văduve. Vinderea fetelor era de 

asemenea aspru pedepsită, mama văduvă era însemnată la nas.  

Legea proteja fetele necăsătorite. Răpirea ori siluirea unei fete 

atrăgeau după sine pedepse aspre care puteau merge de la înzestrarea 

fetei, căsătoria cu ea, pierderea averii, excomunicarea din sat, la 

execuţie. Dacă fata era sub 12 ani (minoră) atunci pedepsele erau şi mai 

grele, fiind echivalate cu pedofilia.  

Un obicei frecvent întâlnit la români era răpirea fetelor în scopul 

căsătoriei. Deoarece răpitorii erau suspectaţi că vor să forţeze situaţia în 

vederea încheierii unei căsătorii, ori de fapt vor să scape de pedeapsă 

după un viol, afirmând că o răpiseră cu acordul ei, pedepsele pentru 

răpitori erau deosebit de aspre. Se admite plata unei amenzi sau chiar 

iertare, doar în cazul în care răpirea se făcuse cu acordul fetei, în 



39 
 

condiţiile în care nu se puteau altfel cununa, deşi „se vor iubi amândoi, 

răpitorul cu fata cea răpită‖. Altfel, chiar dacă părinţii tinerei erau de 

acord cu răpirea, dar ea – nu, răpitorul plătea cu viaţa pentru fapta sa.  

O schimbare majoră în viaţa unei femei apărea în momentul în 

care îi murea soţul. Ea îşi recăpăta drepturile asupra averii. Rămasă 

văduvă, ea trebuia: să-şi înmormânteze soţul, să-i plătească datoriile, să 

se îngrijească de bunurile rămase, să se ocupe de creşterea copiilor şi de 

căsătorirea lor, era prevăzută obligaţia de a nu se recăsători timp de un 

an când „iaste datoare, pentru cinstea bărbatului ei să jelească‖ [8, p. 

264]. Dacă încălca această prevedere, pierdea toată moştenirea ce-i 

revenea după soţ. Văduvele se bucurau de un statut juridic privilegiat 

având capacitate juridică deplină, deşi practica a impus şi pentru această 

categorie de femei anumite limitări.  

În legislaţia românească din secolul al XVII-lea, observăm o 

diferenţiere categorică între femeia cu un comportament moral adecvat 

și femei peste limitele admisibile ale moralei creștine. Această situație 

viza deopotrivă femeile şi fetele. În cazul femeilor adulte se făcea o 

distincţie clară între femeile „cinstite‖: necăsătorite, căsătorite ori 

văduve, şi cele imorale. Femeile cinstite – căsătorite ori văduve, fetele 

până la căsătorie erau apărate prin lege, de răpitori, violatori, care 

pentru faptele lor erau pedepsiţi cu moartea [1, p. 129; 8, p. 258 ]. 

Femeile imorale – prostituatele, fetele care au avut relaţii sexuale 

înainte de căsătorie, soţiile adultere puteau fi ucise, împreună cu 

bărbatul cu care era, de tatăl fetei sau de fraţii ei. Dacă bărbatul putea fi 

ucis doar pe loc ori în următoarele zile, fata cu care fusese surprins, 

putea fi urmărită şi ucisă de rude în decursul a şase luni, mai ales dacă 

era însărcinată [1, p. 95; 8, p. 241]. 

Imoralitatea unei femei îi marca destinul, ea devenind o 

marginalizată. Soarta ei se putea schimba doar prin căsătorie. Cununia 

unei prostituate rămânea valabilă doar dacă soţul ei cunoştea trecutul ei 

şi a luat-o cu bună ştiinţă. În caz contrar, căsătoria se desfăcea. Din 

acest moment intra, din punctul de vedere al legiuitorilor, în categoria 
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femeilor cinstite, care erau protejate de lege, şi orice agresiune la adresa 

lor din partea unor străini era pedepsită cu moartea [1, p.162; 8, p. 354]. 

Femeile care trăiau în concubinaj erau considerate de moravuri 

uşoare, ţinerea „posadnicelor‖ era ca şi „curvia‖. Prin urmare, „de nu va 

fi vrednică de dânsul, atunce acela să ia altă femeie cu blagoslovenie, 

iar pe cealaltă să o gonească de în casă‖, în caz contrar bărbatul  nu mai 

era primit în biserică până nu-şi reglementa situaţia matrimonială [8, p. 

215]. Încălcarea fidelităţii conjugale oricând putea atrage măsuri 

extreme din partea soţului, acesta având dreptul de a-şi ucide soţia şi pe 

amantul acesteia. Dacă amantul era de rang inferior, soţul „nici o certare 

să n-aibă‖; dacă cei doi bărbaţi erau de acelaşi rang, nici atunci 

pedeapsa nu era prea mare, „atunce se va certa bărbatul, însă nu cu 

moarte, ce cum va socoti judecătoriul‖ [1, p. 97; 8, p. 242]. În acelaşi 

timp soţiile supuşilor erau mai puţin protejate. O slugă nu-şi putea ucide 

stăpânul dacă îl prindea în flagrant cu soția [1, p. 97; 8, p. 242]. 

În urma analizei izvoarelor juridice românești din secolul al 

XVII-lea, am constatat că, femeii în Țara Moldovei și Țara 

Românească, i-a fost atribuit un loc anume în societate și familie, 

reieșind din drepturile și obligațiile pe care le avea. Legislaţia a 

reglementat relaţiile femeii cu societatea, marcând profund mentalitatea 

colectivă românească. Izvoarele dovedesc că femeia era tratată 

discriminatoriu în Țările Române, fiind consfințită ierarhia în familie și 

societate. 
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PREOȚI BASARABENI ÎN PERIOADA UNIRII, 1917-1918 

Nicolae CIUBOTARU, dr., conf. univ. 

 

Summary 
In the years 1917-1918 during the Union of Bessarabia with 

Romania, the priesthood had an important role in mobilizing the 

national forces. The outstanding personalities of the church in the 

region represented by Iurie Grosu, Alexandru Baltaga, Alexei 
Mateevici, Andrei Murafa were outstanding personalities who 

supported the generation of Union in the History Act of March 27, 

1918. 
 

După revoluția rusă din februarie anul 1917 și prăbușirea 

Imperiului Rus în Basarabia mișcarea de renaștre și emancipare 
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națională a luat o mai mare amploare, atrăgând în rândurile sale un 

număr tot mai mare de intelectuali, soldați și preoți, cadre didactice, 

jurnaliști, scriitori etc. 

Obiectivul principal al acestui mic studiu este cercetarea 

atitudinii preoțimii față de fenomenul Unirii, față de revenirea la 

valorile naționale și spirituale în biserică, școală. 

Preoțimea moldoveană s-a manifestat mai ales în anii 1905-1918, 

când au apărut premise politice importante pentru restabilirea 

drepturilor naționale, organizarea congreselor eparhiale, activitatea 

culturală a frățimii „Nașterea lui Hristos‖, redeschiderea Tipografiei 

Eparhiale din Chișinău (1906), editarea revistei „Luminătorul‖ (1908), 

în paginile căreia se imprimau cărți de slujbă în limba română. Clerul a 

insistat asupra introducerii limbii române în învățământul teologic și în 

viața bisericească. 

De altfel, preoțimea moldovenească se afla în atenția poliției 

țariste și jandarmeriei. În anul 1908 preotul Gh. Schodigora a fost 

învinuit conform art. 129 din Codul penal pentru răspândirea printre 

locuitorii satului Cerești a unor apeluri antiguvernamentale cu titlul „De 

la Liga Țăranilor‖[ 1, f. 712,712, verso]. 

În organizațiile legale existente, jandarmeria folosește metoda 

infiltrării unor agenți și colaboratori ai săi, care acționau sub 

pseudonime. Astfel, în Seminarul Teologic din Chișinău, profesorii și 

seminariștii erau supravegheați de agentul cu numele fals „Seminarov‖, 

care dădea informații permanent despre discuțiile din interiorul 

grupărilor cu calificativul „inteligenți cu o gândire liberă‖ [2, f. 7].  

În vizorul autorităților ruse este prezentă și presa din România. 

În decembrie 1908 este analizat articolul din revista „Viața 

Românească‖ în ciclul „Scrisori din Basarabia‖ scris de Alexis Nour. 

În această publicație este apreciată rezoluția congresului clerului din 

1905 referitor la necesitatea introducerii limbii române în școlile 

naționale de la sate, în studierea Sfintei scripturi și a Bibliei, editarea 
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revistei „Luminătorul‖, studierea limbii „moldovenești‖ și a cântărilor 

bisericești în Seminarul Teologic. Unii preoți se întrebau oare cum v-a 

reacționa episcopul Serafim? Răspunsul ar fi fost următorul: „Ce nu ar 

spune, dar noi vom lucra în interesul cauzei naționale‖ [2, f. 180 verso]. 

În continuare se menționa că „preoții români își pun încrederea că prin 

intermediul școlilor parohiale vor putea să introducă în Basarabia limba 

națională‖
 
[2, f.180].  

Istoricul bisericii din Basarabia, Nicolae Popovschi, va constata 

că în această perioadă se manifestă „un curent susținut de mișcarea 

generală eliberatoare‖
 

[6, p. 303], din care se evidențiază, prin 

activitatea lor, Gurie-Grosu, Constantin Popovici, Alexandru Baltaga, 

Vladimir Baltaga, Mihail Plămădeală. Alături de ei îi găsim pe 

ieromonahul Dionisie Erhan, starețul mănăstirii Suruceni, Vasile 

Gobjilă, protoiereul județului Chișinău, preotul Andrei Murafa din 

Cotiujenii Mari, Soroca, preotul Alexei Mateevici, profesor la 

Seminarul Teologic din Chișinău și mulți alții. 

Ziarul „Cuvânt Moldovenesc‖ din 2 aprilie 1917 publică articolul 

„La luptî în unire‖ în care se apelează „de a se ruga lui Dumnezeu în 

biserica lor moldoveneaschî‖. În acest manifest se formulează 

obiectivele programatice ale viitorului partid: Partidul moldovenesc va 

lucra spre a curăța ogorul neamului nostru de neghina streinilor – 

începând de la episcop și sfârșind cu cel din urmă cinovnic, care vor să 

înădușe suflarea moldoveneaschî‖
 
[4, p. 2]. 

În același număr al ziarului „Cuvânt Moldovenesc‖ se anunță că 

pentru bejenarii români din Odesa zilnic se tipărește o foaie românească 

„Depeșa‖. De asemenea, se înștiințează veste bună că arhimandritul 

Gurie, gonit de arhiepiscopul Serafim, s-a întors în Chișinău. 

Un rol deosebit în mobilizarea și deșteptarea preoțimii i-a revenit 

și apelului „Strigare către preoții moldoveni‖, trimis către toți 

blagocinii și unor preoți din Basarabia în care este formulată chemarea: 

„Preoțimea trebui sî ciarî toate drepturile pentru moldoveni și trebui să 
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se puie în fruntea poporului‖
 
[4, p. 5]. Este evident că societatea civilă 

era în drept să ceară acțiuni mai îndrăznețe ale preoților. 

Aderența decisivă a preoțimii la mișcarea națională s-a 

manifestat la primul congres al clerului din 19-24 aprilie 1917, în apelul 

„Către prețimea moldovenească‖, publicat în ajunul acestui forum. În 

aceeași ordine de idei, la 16 mai 1917 adunarea din plasa Lăpușna a 

adoptat o hotărâre prin care se sublinia: „Preoțimea trebuie să fie aleasă 

de către mireni. În toate satele moldovenești, slujba dumnezăiască să se 

facă numai în limba părintească [3, p. 86].‖ 

Nu este de loc întâmplător faptul că în realitate preoțimea a 

susținut programul partidului național moldovenesc (P.N.M.) în 

chestiunile bisericești: autonomie, alegerea la conducerea Bisericii din 

Basarabia a unui ierarh moldovean, introducerea învățământului 

bisericesc și oficierea serviciului divin în limba română. 

Aceste cerințe ale clerului moldovean n-au fost înțelese sau au 

fost în dezacord cu cei de la conducerea rusă a bisericii basarabene. 

Astfel, arhiepiscopul Serafim Ciceagov mărturisea: „Când am fost 

numit la Chișinău, mi s-a atras atenția că preoțimea basarabeană are 

năzuințe separatiste și pentru despărțirea (autocefalia) bisericii 

moldovenești, și că în Basarabia s-a întărit în ultimul timp mișcarea 

națională...‖ [6, p. 303]. Această idee a fost împărtășită și de către 

ultimul arhiepiscop rus, Anastasie, din ținut și de o bună parte din 

preoții basarabeni alogeni și a unei părți din rândul clerului, care a fost 

supus rusificării. 

Este lesne de înțeles că biserica rusă, fiind în slujba Imperiului 

Rus, apăra interesele politice ale statului aflat într-un proces de 

dezintegrare. 

În același timp, clerul moldovean, prin delegații săi, a participat 

activ și la congresul învățătorilor din 25-28 mai 1917. După cum 

relatează Dumitru Bogos, arhimandritul Gurie a oficiat moldovenește la 

deschiderea congresului, iar Paul Gore se adresează cu cuvintele „frați 
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români‖, la care au apărut unele replici. Preotul și poetul A. Mateevici, 

după ce va da citire poeziei „Limba noastră‖, răspunde la afirmația 

unora din sală ‖că nu suntem români, ci moldoveni‖ cu următoarele 

cuvinte: „Ba suntem moldoveni, fii vechii Moldove, însă facem parte 

din marele popor român așezat prin România, Bucovina și 

Transilvania‖
 
[3, p. 75]. 

Prin urmare la acest congres au existat și opinii puse referitor la 

etnicitatea românească a moldovenilor. Nu este deloc întâmplător faptul 

că nu toți au îmbrățișat ideile arhimandriților Gurie și Dionisie, 

preoților A. Mateevici, A. Murafa sau Mina Țăruș*. 

Evenimentele ulterioare au arătat că preoțimea moldovenească a 

devenit o forță importantă a mișcării naționale din anii 1917-1918. 

Ideea convocării Sfatului Țării a fost susținută de congresele militarilor, 

cooperatorilor, țăranilor, studenților și de întrunirile clerului. 

La 21 noiembrie 1917 a avut loc prima ședință a Sfatului Țării, la 

care episcopul Cetății Albe, Gavriil, a oficiat un te-deum în limba 

română, apoi a sfințit drapelul național al militarilor moldoveni, iar 

corul protoiereului Mihail Berezovschi a interpretat imnul istoric 

„Deșteaptă-te române‖ și melodia „Pe-al nostru steag e scris unire‖. 

Drumul spre Unire a fost însoțit și de deciziile de formare a 

Republicii Democratice Moldovenești (2.XII.1917) și proclamarea 

independenței (24.I.1918). Ideea Unirii cu România este formulată încă 

în decembrie 1917, apoi, la 16 ianuarie 1918, de Comitetul studenților 

moldoveni. La 24 ianuarie 1918 Comitetul central al studenților români 

din Basarabia a lansat o declarație despre necesitatea organizării unor 

activități speciale pentru realizarea practică a Unirii. În această zi de 

sărbătoare, în articolul de fond al ziarului „Cuvânt Moldovenesc‖ scris 

de Pantelimon Halipa cu titlul „Ziua Unirii‖ este lansat apelul: „Frați 

moldoveni! În ziua de 24 ianuarie când se pomenește unirea țărilor 

surori – Moldova și Muntenia, să ne gândim și noi la Unire – la unirea 

cea mai firească pentru noi: Unirea Basarabiei cu Romnânia‖
 
[5, p. 1]. 
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Acest deziderat a devenit realitat la ședința Sfatului Țării din 27 

martie 1918, când deputații aleși de popor prin majoritate au votat 

Unirea Basarabiei cu România. Din partea Uniunii, clerul ortodox din 

Basarabia a votat Unirea deputatul Alexandru Baltaga** fiind susținut 

de majoritatea preoțimii moldovene. 

Biserica din Basarabia, preoțimea moldoveană, întregul cler au 

contribuit la consolidarea tuturor forțelor civile din ținut, au dat un 

imbold eficient de maturizare spirituală și politică a românilor 

basarabeni. „Preoțimea basarabeană a jucat unul din cele mai 

importante roluri în mișcarea națională‖
 
[3, p.67]. Preoții moldoveni au 

depus eforturi decisive, alături de marile personalități ale neamului 

românesc din Basarabia, pentru înfăptuirea idealului național – Unirea 

Basarabiei cu Patria istorică România. 

Fețe bisericești importante și-au adus aportul la consolidarea 

Unirii, la unirea bisericii basarabene cu Biserica Română, înființarea 

Mitropoliei din Basarabia și întemeierea Patriarhiei Române. 

*Preotul Mina Țăruș, pentru convingerile sale românești, a fost 

închis de sovietici în închisoarea din Orhei, iar în 1941 a ars de viu în 

această închisoare incendiată de bolșevici, vezi: B. Buzilă, op. cit., p. 

77. 

**Al. Baltaga, originar din satul Lozova, 1861-1941 este arestat 

de N.K.V.D., în 1940, a decedat în spitalul din or. Kazani. În timpul 

arestării i-au fost confiscate 11 medalii și ordine, dintre care: Crucea de 

aur a Sfântului Sinod, Sfânta Ana, Sfântul Vladimir, Steaua României, 

Coroana României, Regele Ferdinand etc. 
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CONTRIBUȚII ASUPRA BIOGRAFIEI CLEOPATREI 

HRȘANOVSKAIA 

Lucia ARGINT, dr. 
 

Summary 
The result of this research has been oriented towards the 

elucidation of some errors and existing in exactitudes in the biography 
description of the first woman composer from Bessarabia – Cleopatra 

Hrșanovskaia. 

This Bessarabian talented intellectual remains unknown to the 

public from the Republic of Moldova, her name being often omitted, 
either because of ignorance, or because of the incognizance of her 

value in autochthonous encyclopaedias published during the last 

decades. 
In the present article, I tried to investigate the errors in the 

existing publications regarding the personality of C. Hrșanovskaia, as 

well as to determine the role and importance of this representative of 

the Bessarabian elite in the local culture promotion at the beginning of 

the 20
th
 century, through her musical works, but also from the 

perspective of her being the foundress of the first private musical 

school from Bessarabia. The biography research allowed me to find 

several historical dates which supplement and re-establish the unknown 
destiny of an outstanding noblewoman from Bessarabia who, at her 

time, succeeded to impress and manifest herself in her sphere of 

activity, being an excellent musician, a special singer, pedagogue and 
expert in vocal music, as well as a talented composer. The biography of 

Cleopatra Hrșanovski deserves to be researched in detail in order to 
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supplement it with currently unknown aspects and mysteries concerning 
her forgotten destiny. 

 

„Nu fiecare persoană a societății care poate fi apreciat drept un 

produs al epocii sale, are dreptul la o biografie. Orice cultură scoate 

în evidență atât modele de oameni cu personalitate, cât și oameni cu, 

sau fără, biografie ”. Iu. Lotman 

 

În anul 2016, prima femeie compozitor din Basarabia, Cleopatra 

Hrşanovskaia avea să împlinească 155 de ani de la naștere. 

Evenimentul însă, a trecut neobsevat pe fonul știrilor de alt gen din 

cotidianul social-politic din Republica Moldova. Am ajuns să se 

aprecieze alte priorități și valori, cu riscul de a elimina din circuitul 

valorilor istorice nume şi opera, fără de care patrimoniul nostru 

cultural, ca și cel universal, s-ar vedea sărăcit. Analiza biografiei acestei 

basarabence talentate ne-a fost interesantă din mai multe perspective: 

Cleopatra Hrşanovskaia ca subiect istoriografic, dilemele istoriografice 

privind personalitatea protagonistei acestui studiu și referințele 

biografice: între obiectivitate și ficțiune. 

Despre fenomenul Cleopatrei Hrşanovskaia, în toate timpurile s-a 

scris infim de puțin. Analiza diverselor surse istorice demonstrează că, 

în calitate de subiect istoriografic, această personalitate rămâne 

insuficient studiată. În perioada interbelică, numele ei a fost amintit de 

cercetătorii Gh. Bezviconi [7, p.111] și Nițulescu Petre [16, p. 763-

764]. Ar fi putut fi uitată cu totul în anii postbelici, dar Istoria, nu o 

singură dată, a demonstrat omenirii că, în timp, interesele culturale se 

dovedesc mai durabile decît cele politice. În felul acesta, la sf. anilor 80 

și în anii 90 ai sec. XX-lea, printr-o binecuvântată economie a valorilor, 

numele a ieșit, cu mult-puținul său, la suprafață, dovedind că „în spirit, 

nici un destin nu se poate pierde; se poate amâna, până când istoria se 

mai cumințește și oamenii recapătă desprinderea respectului‖ [13]. Pe 

parcursul ultimilor douăzeci de ani, notițe cu caracter biografic despre 
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C. Hrşanovskaia au apărut doar în câteva surse enciclopedice, semnate 

de cercetătorul S. Buzilă, dar și într-un dicționar semnat de autorii 

Gheorghe Bobînă şi Lidia Troianowski [10, p. 162] și într-un articol 

scris de Serghei Pojar [17] etc.  

Numele Cleopatrei Hrşanovskaia rămâne o enigmă chiar și pentu 

cecetători din domeniul muzicii naționale, care, spre exemplu, nu 

cunosc faptul că sub numele de „compozitorul basarabean 

Hrşanovskii‖ [15]  se ascunde nu un „EL‖ (cum indică unele surse) ci o 

„Ea‖, adică o intelectuală talentată din Basarabia. 

Alții, pentru a-i idealiza imaginea, sau poate, pentru a atrage 

atenția cititorilor asupra personalității acestei neobișnuite prezențe 

feminine în lumea muzicii autohtone, la hotar de secol XIX, o compară 

pe C. Hrșanovsckaia cu una dintre cele mai impresionante femei din 

istoria antică, Cleopatra a VII-a din dinastia Ptolemeilor [17] . 

Puținele fotografii de epocă în care i s-a păstrat chipul, 

demonstează însă, că Cleopatra Hrșanovskaia nu era înzestrată cu 

frumusețe fizică deosebită. De fapt, nu era frumoasă nici pentru 

standardele de frumusețe specifice epocii sale. (Vezi Anexa 1)  

Ceea ce le unea cu adevărat consta în faptul că Cl. Hrșanovskaia, 

ca și misterioasa Regină a Egiptului,
 
care era o femeie placută, dar nu și 

o mare frumusețe1
, a fost mai degrabă o fire carismatică şi o adevărată 

luptătoare… 

O altă situație confuză legată de chipul Cleopatrei Hrșanovskaia 

s-a întîmplat la 17 decembrie 2011, când, cu ocazia aniversării a 150 de 

ani de la nașterea primei femei-compozitoare din Basarabia, Poșta 

Moldovei a emis o marcă dedicată acesteia.  

Această inițiativă, în fond nobilă, este însă umbrită de faptul că 

chipul de pe timbru apaține nu Cleopatrei, ci surorii sale – Mariei 

Hrșanovskaia și ea un recunoscut pedagog basarabean... (Anexa 2) 

                                                             
1
 Steriotip creat de chipul actriț ei americane Elizabeth Taylor, care a jucat în film o Cleopatră 

mai frumoasa decat originalul. 
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Încercînd să găsim de unde se trag rădăcinile acestei confuzii, am 

apelat la o evaluare a istoriografiei existente ce ar fi conținut informații 

despre protagonista acestui studiu. Investigația întreprinsă ne-a convins 

că edițiile enciclopedice publicate în orașul Chișinău, cu date biografice 

ale Cl. Hrșanovskaia (pezentate de autorul S. Buzilă [11, p. 247, 12, p. 

137 ]) sunt însoțite iarăși de chipul Mariei Hrșanovskaia la o vârstă 

înaintată.  

Convingerea că chipul de pe timbru aparține Mariei, și nu 

Cleopatrei Hrșanovskaia, ne-o întărește reevaluarea conținutului unui 

articol din anii interbelici „Femeia Basarabeană‖, semnat de 

cercetătorul basarabean Gh. Bezviconi [6, p. 52] care, pe lângă câteva 

date biografice, a plasat și chipul celor două surori deosebite alături. 

(Anexa 3)  

Toate aceste inexactități și neclarități legate de numele C. 

Hrșanovsckaia, cu voie sau fără de voie produse, sunt totodată însă, atât 

de caracteristice pentru destinul acestei personalități enigmatice, a cărei 

viață și creație a fost și rămân încă pline de multe semne de întrebare, 

de întâmplări ciudate, incerte, situate intr-un trecut, uneori și el incert. 

Despre viața și activitatea Cl. Hrșanovskaia se cunoaște încă 

destul de puțin. S-a născut în anul 1861 în familia lui Iacob 

Hrșanovskii. Numele de familie Hrşanovskii (Hrshanovskiiy) ne indică 

că ar proveni dintr-o familie de origine poloneză, majoritatea 

repezentanților familiilor Hrşanovskii făcând parte din șleahta 

poloneză, ce puteau fi întâlniți atât în Polonia cât și în spațiul Ucrainei, 

Belorusiei și Rusiei.  

Nu se cunoaște când și cum a ajuns această familie în Basarabia 

dar, se pare, că este una cu mai mulți copii, toți, înclusiv fiicele, 

obținând studii, ceea ce indică asupra unei bune situații materiale. 

Primele informații despre un reprezentant al acestei familii le întâlnim 

în Anuarul „Adres Calendarul Basarabiei‖ din anul 1875, unde este 

amintit cel mai mare frate al Cleopatrei – A.F. Hrșanovskii, pe atunci 
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angajat, dar totodată încă student la Universitatea Novorossiysk din 

Odesa. Andrei Filimonovici Hrșanovskii era secretar gubenial și locuia 

în orașul Chișinău, deținând o casă proprie pe strada Sinadinov [3]. 

Începând cu sfârșitul anilor șaptezeci ai sec. XIX-lea, acesta activa în 

calitate de avocat în Judecătoria Regională din Chișinău și în 

judecatoria Comercială Basarabeană [1, p.10, 12 ]. Soră sa Maria (1859 

- 11.12.1930), a absolvit cursurile Liceului nr.1 de fete din orașul 

Chișinău, alegând să activeze pe tărâm pedagogic și devenind cu timpul 

o talentată învățătoare [6, p. 52] .  

La sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. XX, în Calendarele anuale ale 

Basarabiei putea fi întâlnită o scurtă informație și despre un alt 

reprezentant al acestei familii – Peotr Filimonovici Hrșanovskii, ajuns 

consilier titular, medic de zemstvă, iar în anul 1903, îl găsim activând 

în calitate de membru al Upravei Zemstvei din Orhei și responsabil de 

satul Sărăteni [3].  

În surse ne mai putem ciocni și de numele unui ofițer – 

Hrșanovskii Iacov Filimonovici, locotenent colonel de infanterie, 

înscris la 01.01.1909 în regimentul bulgar Minskii (în care își făceau 

slujba mai mulți basarabeni) [18], însă nu am găsit dovezi, că acest 

I.F.Hrșanovskii, ar fi în legături de rudenie cu Cleopatra Hrșanovkaia.  

De asemenea, nu se știe de unde a deprins Cl. F. Hrșanovkaia 

pasiunea pentru muzică. Ar fi ținut de educația cultivată în familie, 

cunoscîndu-se că pianul, în acele timpuri, era un tradițional și 

indinspensabil instrument în casa oricărei familii de nobili Totodată 

deprinderile muzicale nu sunt exclusiv rezultatul unui „noroc genetic‖ 

sau educații casnice, dimpotrivă, dobândirea lor se realizează printr-o 

îndelungată și intensă implicare în diverse experienţe. Ar fi putut prinde 

dragostea pentru muzică și în timpul școlii, la lecțiile de muzică și cânt, 

predate la Liceul nr.1 de fete din Chișinău inițial, posibil de însăși 

Liubovi A. Beliugova
2
.  

                                                             
2
 Liubovi A. Beliugova, fondatoarea ș i directoarea Liceul nr.1 de fete, între anii 1864-1871. 
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Obținerea studiilor medii i-a permis, între anii 1882-1886, să 

continuie studiile muzicale deja la Conservatorul din Moscova, în clasa 

de canto, la una dintre cele mai apeciate profesoare și căntărețe acelui 

timp – Natalia Irețkaia, care a fost, în diveși ani, profesoară și pentru 

alte talentate basarabence ca: Valentina Cuza, Evghenia Lucezarskaia, 

Lidia Lipkovskaia etc. 

Studiile obținute însă, inițial nu au fost în stare să-i ofere tinerei 

absolvente condiții necesare pentu a se afirma doar în muzică. În acea 

vreme, într-o societate ce păstra mentalitatea și tradițiile patriarhale, 

nici educația formală, nici cea informală nu ofereau femeii aceleași 

șanse de dezvoltare și autoafirmare profesională precum bărbaților. 

Lipsa unui sprijin din partea unui eventual mecenat, sau a unui soț 

influent, care să-i consolideze statutul social, alături de asigurarea 

independenței existenței sale, îi îngreuna existența și realizarea marelor 

sale vise profesionale. 

După câțiva ani de căutări și încercări de a-și face un nume în 

mediul muzical, revine în Chișinău și activează între anii 1890 – 1897 

în fosta sa Alma Mater, la Liceul nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia, 

deja în calitate de învățătoarede muzică și cînt [2, p. 31-32].  

Paralel cu activitatea pedagogică, Cleopatra continuă să-și 

perfecționeze și dezvolte abilitățile vocale și muzicale, ieșind în scenă 

cu diverse ocazii mondene, organizate în acei ani în Chișinău, 

demonstrând pentru început o interpretare excelentă de lied. Muzica 

pentru Cleopatra, pe parcus, devine un modus vivendi, o respirație prin 

care, și datorită careia, trăia. Profitând de vacanțe, încerca orice ocazie 

de a se promova în lumea muzicii. În cadrul ANRM, se păstrează una 

dintre acele cereri adresate președintelui Consiliului Profesoral al 

Liceului nr.1 de fete al Zemstvei din Basarabia prin care C. 

Hrșanovkaia, ruga să i se permită să călătorească din luna mai până în 

luna septembrie (1896) în diverse locuri ale Imperiului Rus. (Anexa 4)  
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Presupunem că aceste călătorii sau deplasări, camuflau, de fapt, 

niște turnee muzicale prin diverse orașe interne ale Imperiului Rus. 

Eminenta instrumentistă a abordat pe parcurs și compoziția, scriind 

diverse piese muzicale. Iată din ce cauză, cu timpul, concertele 

susținute de ea  devin populare printe amatorii de muzică, iar melodiile 

ei încep a fi recunoscute din prima, de melomanii acelui timp. Plină de 

dorința de afirmare pe marele scene, dar fiind o fire prea delicată, a 

cărei modestie a ţinut-o în umbră cu tot nemărginitul său talent, se 

părea că Cleopatra s-a născut într-un timp nepotrivit, la locul nepotrivit, 

pentru a da din aripi în forța deplină. Dar cu toate că natura a fost mai 

puțin darnică în ceea ce pivește aspectul fizic, Cl. F. Hrșanovkaia, pe 

scenă, demonstra nu doar talent, ci și eleganţă, stil, bun gust și clasă.  

Meritul artistic, originalitatea, ca şi încercările, pe alocuri 

îndrăznețe ale Cl. Hrșanovkaia, au fost la un moment dat observate de 

compozitorul Vladimir Rebicov. În anul 1899, V. Rebicov era 

preocupat de deschiderea secției Societății Muzicale Ruse, fondate de 

acesta, în locul societății „Garmonia‖, în Chișinău, și avea nevoie de 

artiști puternici. În același an, din luna septembrie, Cleopatra acceptă 

invitația lui V. Rebicov, de a preda vocalul în clasele muzicale. În anul 

1900 pe lângă această Societate, este deschisă și o școală muzicală, și în 

scurt timp, Cleopatra începe să concerteze împreună cu elevii săi, 

concertele sale devenind memorabile, oferind publicului interpretări de 

romanțe ale autorilor contempoani ruși: Glinca, Dargomîjskii, 

Ceaikovskii etc. Periodic prezenta publicului local și propriile melodii 

scrise pe versurile lui Pușkin, Tiutcev ș.a. 

În scurt timp însă, activitatea Societății Muzicale Ruse începe a 

fi blocată de multe impedimente create artificial de un grup de persoane 

care doreau să pofite pe seama acestei instituții, din care motiv, rând pe 

rând, din școala muzicală pleacă cei mai buni pedagogi, inclusiv V. 

Rebricov.  
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În asemenea situație complicată, Cleopatra i-a decizia să nu mai 

depindă de nimeni și să deschidă o proprie școală muzicală, lucru care 

îi reușeșește în anul 1902, devenind profesoară și fondatoare a unei 

instituții particulare de muzică pe care o numește „Clasa cântului 

individual‖ din Chișinău, care va deveni una dintre primele școli 

muzicale particulare din Basarabia. Peste doi ani, școala muzicală, pe 

care Cleopatra Hrșanovskaia a înființat-o, își schimbă sediul. Așa, în 

1904, după decesul nobilei Mariei I. Abramova, directoarea unei școli 

primare-grădinițe (fondată în 1880, pe strada Leovskaia colț cu strada 

Seminarskaia), instituția va trece sub conducerea surorilor Hrșanovskie 

Maria și Cleopatra [6, p. 52].  

Elevii studiau aici atât bazele artei instrumentale, notele 

muzicale, vocalul, dar și arta tehnologică, dezvoltând elevilor săi 

deprinderi de viață. Către anul 1914 și copii din grădinița de pe lângă 

această școală studiau vioara, violoncelul, pianul, formând, pe parcurs, 

un ansamblu închegat, bucurând mentorii săi prin rezultate frumoase și 

de pespectivă. Scopul Cleopatrei era să-i unească pe toți învățăceii săi 

într-o capelă și care transmitea un mesaj clar că diversitatea poate crea 

o unitate doar prin cultură şi armonie. Educând mici talente, școala își 

consolida imaginea prin obținerea locurilor și victoriilor în urma 

participării la diverse expoziții și concerte unde participau .  

 Oamenii talentați cu adevarat sunt talentati în mai multe 

domenii. Cu anii, C. Hrșanovskaia devine unul dintre cei mai buni 

specialiști în domeniul pedagogiei muzicale, expert al artei 

interpretative şi al didacticii muzicale din Basarabia. Activitatea Școlii 

Hrșanovski a fost susținută de epitroapele Ecaterina P. Demi și Elena 

A. Cristi [6, p. 53].  

În unul dintre numerele ziarului „Бессарабская жизнь‖ din anul 

1916, Cleopatra Hrșanovskaia s-a împărtășit cu ideile, rezultatele, 

planurile și cu specificul programei educaționale a școlii și grădiniței 

de copii pe care le conducea împreună cu soră sa Maria. Așa Cleopatra 



55 
 

a ținut să remarce faptul că predarea în paralel a artei tehnologice și a 

muzicii aduc rezultate fumoase, ceea ce a permis școlii să-și expună 

lucrările celor mai creativi elevi la Expoziția Basarabeană de vară. În 

planurile de perspectivă a Cleopatrei era fomarea unei orchestre de 

copii și deschiderea unei clase suplimentare în schimbul doi, unde toți 

doritorii, pe lângă educația muzicală, puteau să învețe și munca 

manuală [17]. 

După 1918, școala primară și grădinița de copii conduse de 

surorile Hrșanovski au continuat să activeze, ca instituții pentru 

minoritari. Special pentru activitățile copiilor, Cleopatra, în rolul său de 

conducător artistic, le compunea mici opere-basme. Periodic școala sa 

organiza serate musicale unde erau intepretate compoziții și piese 

muzicale contemporane din clasica rusă, inclusiv diverse melodii pe 

vesurile clasicilor români Alexandri, Eminescu etc, romanțe și melodii 

compuse de directoarea școlii, Cleopatra Hrșanovskaia.  

Pe parcusul celor 37 de ani de activitate a școlii musicale 

particulare, au primit educație muzicală zeci de copii basarabeni de 

diverse naționalități, unii dintre discipolii Cleopatrei continuîndu-și 

studiile muzicale în consevatoriile euopene, unii devenind ulterior 

nume sonore în domeniul artei musicale, atât la nivel local, cât și 

internațional, printre care: Iosif Binder, Ana Wexler, Ida Corafeld, 

Maxim Căușu și Elena Măcărescu-Șeidenvald etc. 

Către sfîrșitul vieții, ca recunoaștere a talentului sau nemărginit, 

Cleopatra Hrșanovskaia a devenit membră a Societății Compozitorilor 

Români, repezentată în acea epocă de valoroase personalități a timpului 

și condusă de renumitul Jeorge Enescu. 

În anul 1930, la 10 decembrie se stinge din viață cel mai apropiat 

om, sora Maria, în vârstă de 71 de ani, fiind înmormânată în umătoarea 

zi la 11 decembrie în orașul Chișinău. Aceasta va repezenta una dintre 

cele mai mai mari lovituri pentru Cleopatra, care, în lipsa propriei 

familii, a fost deosebit de atașată de sora sa mai mare... 
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Ultima operă scrisă de Cleopatra a fost tot una pentru copii, 

„Greierul și furnica‖ (în baza fabulei lui I.A. Krîlov), opera fiind 

dedicată A.S.R.Marelui Voievod Mihai. 

În anul când Cleopatra Hrșanovskaia a împlinit 75 de ani, 

comunitatea muzicală din Chișinău, a organizat un concert festiv 

special, evenimentul fiind reflectat în presa timpului. 

Cleopatra Hrșanovskaia se stinge din viață la 15 martie 1939, în 

orașul Chișinău, lăsând posterității mai multe mape cu note de muzică 

pentru copii, romanțe, lieduri, muzică pentru scenă etc. După moartea 

compozitoarei, întreaga sa arhivă ce includea și multe recomandări 

metodice pentru predarea tinerilor vocaliști, a fost transferată la 

Conservatorul Unirea, ce se afla în anii interbelici pe locul fostei 

Societăți Muzicale Ruse. La începutul celui de-al Doilea Război 

Mondial, arhiva cu romanțele, liedurile, muzica scrise de Cl. 

Hașnovskaia pentru copii și pentru scenă, s-a pierdut în timpul 

bombardamentului din 15 iulie din 1941, de la care a avut de suferit și o 

parte a clădirii Conservatorului.  

O serie de romanțe semnate de Cleopatra Hrșanovskaia s-au 

aflat, un timp, în colecția actriței și solistei Sidi Birchental-Sidi-Tal. 

Aceasta, le-ar fi primit în anul 1940 de la compozitorul Abraham 

Beigler, în timpul uneia dintre turneele sale prin Basarabia. Straniu 

însă, este faptul că toate aceste romanțe ale Cl. Hrșanovskaia, au 

dispărut din apartamentul artistei Sidi Birchental-Sidi-Tal din Cernăuți, 

în circumstanțe suspecte, la moartea acesteia în anul 1983[17].  

Indiscutabil, Cleopatra Hrșanovskaia poate fi apreciată ca fiind o 

personalitate complexă: o învățătoare deosebită și totodată un 

compozitor pur și simplu, care, în pofida circumstanțelor, a mers înainte 

și și-a privit zâmbind destinul în ochi. Muziciană cu totul specială și 

interpretă talentată şi dotată cu o remarcabilă spontaneitate creatoare, 

Cleopatra Hrșanovskaia rămâne în istoria muzicii autohtne drept prima 

femeie compozitor din Basarabia, care a reuşit să abordeze cu succes 
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diverse genuri musicale, să transforme energia si talentul într-un 

produs inedit, inspirat de conceptele perioadei Belle Epoke și al 

modernismului intebelic. 

Totodată, împreună cu sora sa Maria Hrșanovskaia (1859-1930), 

prin intermediul Școlii particulară de muzică „Clasa cântului 

individual‖ a contribuit la dezvoltarea culturii muzicale în Moldova.  

În consecință, istoria vieții Cleopatrei Hrșanovskaia 

demonstrează că destinul nu este doar un punct virtual, undeva, înt-un 

trecut, sau viitor îndepărtat, incert si greu de inteles. Destinul este 

pregatit pentru întâlnire. Destinul e cel care-ți dictează cursul vieții, iar 

bucuriile și necazurile merg braț la braț în direcția croită pentru fiecare.  

Istoria Cleopatrei Hrșanovskaia merită o mai mare atenție din 

partea cercetătorilor contemporani, investigaţii şi cercetări minuţioase, 

evitând oricare superficialitate în abordare, completând, în măsura 

posibilităţilor, golurile care persistă în diverse surse de cercetare. 

Merită o reevaluare a locului şi a importanţei reale a C. Hrșanovskaia, a 

cărui nume, uneori a fost omis pe nedrept, deşi a fost inclus în unele 

ediţii enciclopedice, iar creaţia n-a fost propagată sau mediatizată în 

modul cuvenit pe parcursul secolului al XX-lea.  
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Anexe:  

1.  Imaginea Cleopatrei Hrșanovskaia în vienetele școlare ale 

Liceului nr.1 de fete a Zemstvei din Basarabia din anii 1892 și 
1893 
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2. Timbru emis de Poșta Moldovei în anul 2011 

 

3. Fotografiile surorilor Hrșanovski. Imagine din revista „Din 

Trecutul Nostru‖, 1934, nr. 11-12, p.52 

 
4. Cererea Cleoparei Hșanovskaia.(ANRM, F. 1862). Este 

curios că iscălitura diferă de caracterul scrisului al conținutului 

cererii. 
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CONTRIBUȚII IZVORISTICE LA STUDIEREA ORGANIZĂRII 

INSTITUȚIILOR AUTOGUVERNĂRII LOCALE ALE 

ORAȘULUI CHIȘINĂU ÎN PERIOADA 1812-1869  

Veronica MELINTE, lector 

 

Summary 

The purpose of researched subject is practical application of the 
edited corpora and collections of documents and unpublisched 

documents from the funds 2, 4 and 75 of the National Archives of 

Republic of Moldova and the Archives of Odessa (Ukraine). The value 

of researches thesw documents is that they fill some existent gaps in 
creating a complete and clear picture of the history of Chisinau 

administration in a difficult period as the modern one. 

 

Într-o societate cu o reală democraţie, actul guvernării este 

influenţat de mai mulţi factori – funcţionarea eficientă a tuturor 
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instituţiilor statului, colaborarea dintre instituţiile centrale şi cele ale 

autoguvernării locale, implicarea societăţii civile în supravegherea 

respectării principiilor democratice. Instituţiilor administrative locale le 

revine sarcina creării şi bunei funcţionări a întregii infrastructuri, care 

asigură cetăţenilor confortul necesar pentru realizarea profesională şi 

viaţa cotidiană.  

Istoria evoluţiei instituţiilor administrative locale, în special ale 

oraşului Chişinău – capitala statului, este o temă actuală şi importantă. 

Apreciem mult existenţa unor lucrări consacrate istoriei oraşului, însă 

considerăm că este incorectă absenţa unor studii ale istoriei 

administrării lui, deoarece, doar cu participarea instituţiilor 

administrative locale, se derulează toate procesele dezvoltării 

economice, sociale şi culturale ale oraşului.  

Administrarea urbană a Chişinăului în perioada 1812-1869 

reprezenta un complex în care interacţionau administraţia locală, 

administraţia regională, comunitatea orăşenească, cât şi persoane 

particulare, care tranzitau sau vizitau oraşul. Subiectul urmează să fie 

cercetat în contextul realităţilor epocii istorice, nivelului socio-

economic al regiunii, în general, al oraşului şi mentalităţii comunităţii 

orăşeneşti, în particular. 

Actualitatea şi importanţa problemei este determinată şi de 

oportunitatea valorificării documentelor de arhivă care permit 

completarea lacunelor existente în cunoaşterea istoriei administrării 

oraşului Chişinău 

Din categoria izvoarelor editate menționăm: documente oficiale 

guvernamentale, editate în Colecţia completă a legilor Imperiului Rus 

[15]. Pentru tema noastră de cercetare, o importanţă mare prezintă Noul 

Regulament Urban din 1785, în corespundere cu care se desfășurau 

alegerile, se constituiau bugetele, se determinau funcțiile instituţiilor şi 

atribuţiile funcţionarilor în instituţiile autoconducerii urbane. Un alt 

document din Colecţie este Instrucţiunea general-gubernatorilor, în 

care se reflectă viziunile autocraţiei din Retersburg asupra administrării 

teritoriilor anexate, politicile şi practicile recomandate pentru 
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implementare. Colecţia mai conţine Aşezămintele administrării 

Basarabiei din 1818 şi 1828, Manifestul imperial cu ocazia semnării 

Tratatului de Pace de la Bucureşti din 26 aprilie 1812. 

Materiale statistice despre populația orașului, componența etnică, 

de gen, natalitatea și mortalitatea, instituțiile industriale, numărul 

bisericilor, componența confesională, infracţionalitate se conţin în 

buletine statistice editate [18]. Dintre izvoarele statistice din Basarabia, 

merită o atenţie deosebită volumele apărute în anii ’60 ai sec. al XIX-

lea, selectate de Comitetul Statistic regional al Basarabiei (instituit în 

anul 1835), sub îngrijirea lui A. N. Egunov [17]. 

Culegerea de Acte în limba română tipărite în Basarabia, de 

Paul Mihail şi Zamfira Mihail [4] conţine acte administrative şi juridice, 

legi, regulamente şi circulare, acte relative la impozite, comerţ, privind 

activităţi publice, umanitare, culturale, şcoli. Culegerea conţine textul 

integral al Așezământului obrazovaniei oblastei Basarabiei din 29 

aprilie 1818, care prevedea instituirea, în oraşele şi târgurile regiunii, a 

Dumelor orăşeneşti şi Upravelor (consilii) breslelor conform legilor 

ruseşti. Actul din 1818 legifera oraşului Chişinău statutul de capitală a 

Basarabiei. Erau instituite Dume orăşeneşti şi Uprave, care urmau să 

activeze conform legilor ruseşti şi li se acorda drepturile şi libertăţile 

acordate oraşelor Rusiei. Aşezământul recomanda un model al statelor 

de personal, funcţionari ai Dumei şi Upravei. Recomandările 

Aşezământului privind administrarea orăşenească sunt însă sumare şi 

nu dezvăluie clar atribuţiile Dumei, obligaţiile funcţionarilor. 

Referinţele Așezământului la legile ruseşti, care urmau să constituie o 

bază legală pentru funcţionarea Dumei, sunt şi ele insuficiente, fiindcă 

nu sunt indicate concret care anume legi. În aceiaşi culegere este inserat 

şi textul Așezământului pentru ocârmuirea oblastei Besarabiei din 29 

februarie 1828, care, prin paragraful 44, stabileşte organizarea 

administraţiei orăşeneşti formată din judecătorie, gospodărie şi poliţie, 

atribuțiile cărora sunt la fel de vag indicate 
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O culegere mai recentă de documente și materiale despre 

Instituțiile administrative locale în Basarabia [1], alcătuită din acte de 

cancelarie ale instituțiilor de stat, atât centrale cât și locale, ale 

Dumelor, Magistratelor, Upravelor și organelor polițienești. Culegerea 

este întocmită în baza documentelor din Arhiva Naţională a Republicii 

Moldova din fondurile 1 – „Senatori, care au prezidat în divanele 

Moldovei şi Valahiei (1808-1812)‖, Fondul 2 – „Cancelaria 

guvernatorului Basarabiei‖, Fondul 3 – „Consiliul Suprem al Basarabiei 

(1818-1828). Comitetul regional al Basarabiei (1828-1873)‖, Fondul 4 

– „Comitetul provizoriu al Basarabiei (1816-1818). Consiliul Suprem al 

Basarabiei (1818-1828)‖. Arhiva Regională din Odesa, Fondul 1 intitulat 

Administraţia guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei. 

Documente importante în care se reflectă, în mod general, 

aspecte ale evoluţiei instituţiilor administraţiei locale din Basarabia, 

sunt editate de către Valentin Tomuleţ [6, 7, 8, ], Dinu Poştarencu [5], 

Veronica Melinte şi Eugen Cernenchi [3]. Acestea reprezintă rapoarte 

de tip oficial, documente prezentate gubernatorilor, rezidentului 

plenipotenţiar, corespondenţa dintre guvernator, şeful poliţiei orăşeneşti 

şi burgomiştrii oraşului. 

Izvoarele inedite din fondurile Arhivei Naţionale a Republicii 

Moldova. În fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova sunt un 

număr mare de documente nevalorificate, care elucidează multiple 

aspecte legate de crearea şi activitatea Dumei orăşeneşti, Magistratului 

orăşenesc şi Upravei Breslelor meşteşugăreşti. Marea parte a acestor 

documente se conţin în: Fondul 75, intitulat „Duma Orăşenească 

Chişinău a regiunii Basarabia‖ (Кишинѐвская Городская Дума 

Бессарабской области 1817-1869), este format din documente din 

perioada 1817-1869. Documentele reprezintă o mare diversitate de 

categorii, instrucţiuni, directive, rapoarte ale reviziilor, dări de seamă, 

rapoarte financiare şi fiscale, documente despre alegeri, demisii, numiri 

în funcţii. Informaţiile din dosarele 2, 3, 13, 34, 35, 104, 254, prezintă 

rapoarte privind alegerile burgomiştrilor, ţehmiştrilor, starostilor, 

ratmanilor şi altor membri ai Dumei, Magistratului şi Upravei. Din ele 
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constatăm condiţiile și periodicitatea desfășurării alegerilor. Dosarele 

38, 41, 67, 68 conţin corespondenţa Dumei cu rezidentul plenipotenţiar 

al Basarabiei şi cu Înaltul Sfat al Basarabiei pe parcursul activităţii 

Dumei. În dosarul 79 informaţiile vizează realizarea recensământului 

populaţiei în oraşul Chişinău în anul 1820. Informaţii utile se conţin în 

rapoartele despre realizarea reviziilor instituţiilor administraţiei 

orăşeneşti realizate periodic. 

Fondul 2, „Cancelaria Guvernatorului Basarabiei‖. Dosarele 

554, 776, 2109, 2137 conţine informaţii despre numărul populaţiei. 

Dosarele 207, 5960, 5961 conţin Regulamentul cu privire la obligaţiile 

burgomistrului oraşului, propunerea rezidentului plenipotenţiar cu 

privire la separarea acţiunilor Dumelor orăşeneşti şi instituţiilor 

poliţieneşti.  

Dosarele 65, 467, 968, 1116, 1259, 2134, 4541, 4870 conţin 

procesele verbale ale şedinţelor administraţiei regionale. Dosarele 968, 

2034, 2151, 5029, 6284, 6675 – informaţii despre amenajarea oraşului 

în perioada 1824-1857. O importanţă deosebită au informaţiile 

diverselor dispoziţii, hotărâri şi legi adoptate de instanţele centrale în 

domeniul administraţiei locale, corespondenţa dintre rezidentul 

plenipotenţiar, guvernatorul militar şi guvernatorul general al 

Novorosiei şi Basarabiei cu oficialităţile din Sankt Petersburg. 

Fondul 4, „Comitetul Рrovizoriu al Basarabiei‖ (Бессарабский 

Временный Комитет) conţine raportul Dumei orăşeneşti Chişinău 

despre deschiderea Dumei la 2 august 1817 şi despre instituirea 

breslelor meşteşugăreşti. 

Unele aspecte ale politicii administrative imperiale promovate în 

Basarabia şi ale influenţei ei asupra administraţiei locale se conţin în 

documentele fondurilor Arhivei de Stat din Regiunea Odesa. Un interes 

deosebit prezintă documentele depozitate în fondul 1, intitulat 

„Administraţia guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei‖, ce 

conţine un material bogat referitor la administrarea Basarabiei şi a 

Chişinăului. 
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Izvoarele narative completează documentele oficiale, iar uneori 

ne surprind cu informaţii care nu şi-au găsit reflectarea în actele 

oficiale. Imaginea Chişinăului perioadei 1812-1869 poate fi 

reconstituită din mărturiile scrise ale unor străini, care au surprins, la 

intervale apropiate, momente de înflorire și agonie a Chișinăului. Din 

aceste relatări se conturează imagini foarte diferite referitoare la 

aspectul localității, pe care unii străinii îl defineau sat, alții, târgușor 

lipsit de importanță, alții – oraș. 

Aprecierile variază atât în funcție de operațiile militare însoțite 

de jafuri și devastări, ce schimbau de la un an la altul aspectul 

Chișinăului, cât și în funcție de nivelul de cultură și toleranță al 

străinilor. În primele decenii de după anexare au fost realizate de către 

funcționari ruși, generali de armată, călători străini ce au vizitat 

Chișinăul, evaluări ale orașului din diferite perspective: din punct de 

vedere al potențialului economic, urbanistic, etnografic, demografic, 

social ș.a. 

Variate sunt și tipurile surselor în care s-a reflect starea orașului: 

notițe și jurnale de călătorie, scrisori, rapoarte oficiale, memorii. 

Deoarece este dificil de realizat o clasificare sau tipologie a puținelor 

surse care reflectă segmentul cronologic anunțat, vom recurge la 

analiza acestora, respectând cronologia în care au fost scrise (cu 

precizarea, nu și când au fost publicate). 

Evidenţiem descrierile şi memoriile ofiţerilor armatei ruse, 

participanţi la războaiele ruso-turce, şi ale funcţionarilor ruşi. Una 

dintre primele mențiuni ale Chișinăului de după anexare este a 

generalului rus Pavel Dmitrievici Kiseliov. Un raport despre calitatea 

actului administrativ din regiune a fost întocmit în 1816, în urma 

călătoriei de inspectare a Basarabiei. 

Mărturiile expediate împăratului Alexandru I coincid, în mare 

parte, cu cele ale lui Svinin. Toate funcțiile sunt vândute, ispravnicii 

plătesc pentru funcții 20000 și 30000 de ruble, din care cauză sunt 

nevoiți să fure și să plătească, pentru a-și păstra funcțiile. Kiseliov 
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recomandă împăratului să cerceteze îmbogățirea disproporţionată a 

cinovnicilor și a gubernatorului. 

În scrisoarea sa adresată împăratului rus Alexandru I, Chișinăul 

apare în 1816 ca fiind „un sat mare, murdar și prost cu patru sau cinci 

case de piatră‖ [16], fără a se mai expune asupra altor aspecte. 

Renumitul general, însă, nu specifică, în mare parte, că aspectul jalnic 

era cauzat de desele devastări și incendii din timpul războaielor pe care 

ruşii le-au dus contra turcilor pe teritoriul românesc. 

Colaboratorul ministerului afacerilor externe, L.S. Baikov, a 

întocmit un raport pe numele fostului ministru al afacerilor interne 

contele Kurakin (publicat în lucrarea lui Nacco [14]. Raportul reprezintă 

unul dintre actele oficiale, în care se propunea lichidarea autonomiei 

Basarabiei. Baikov critica imoralitatea cinovnicilor și întregul sistem 

administrativ, incapacitatea boierilor de a guverna regiunea, 

nefuncționalitatea legilor, samovolnicia boierilor. Conform lui Baikov, 

toate funcțiile cheie în administrație trebuie ocupate de funcționari ruși, 

supuși Senatului. 

O relatare mai completă a fost realizată, în același an, de către 

funcționarul și publicistul rus, Pavel Pavlovici Svinin [16]. Svinin, fost 

funcționar al Ministerului de externe, diplomat, jurnalist, un observator 

atent, a călătorit în Europa și America, a fondat revista 

Oтечественные записки. În 1815 s-a aflat într-o deplasare în 

Basarabia cu misiunea de a cerceta izvoarele dreptului local și 

corespunderea lor legislației ruse. Pentru studierea legislației 

moldovenești, în decembrie 1815, Svinin întreprinde o călătorie la Iași. 

Svinin s-a aflat în Basarabia 7 luni; în rezultat a realizat un raport, 

cunoscut cu titlul Descrierea regiunii Basarabia în 1816.  

Funcționarul informează autorităţile că legile existente sunt 

deplin aplicabile în Basarabia. Spre deosebire de Baikov și Harting, 

Svinin a fost mai puțin categoric în privința autoconducerii basarabene 

și orientat mai puțin critic împotriva boierilor locali. Svinin considera 
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că, haosul și dezordinea din regiune nu sunt cauzate de imoralitatea 

boierilor locali și nici de absența legilor corecte și realizate în practică, 

cum considera, Harting, dar de activitatea nefericită a guvernării 

regiunii, paralizată de propria incapacitate și corupția guvernatorului 

care o conduce. În general, Svinin considera oportune reformele în 

regiune, dar realizate în limitele autonomiei administrative, luând în 

considerare opinia și doleanțele boierilor locali. 

Unul dintre motivele descrierii detaliate, dar obiective a 

realităților din administrarea regiunii, sunt explicate prin apartenența 

lui Svinin la categoria susținătorilor promovării unei politici 

constituționale la periferiile imperiului. Alt motiv ar fi contactul strâns 

cu boierimea locală în cele 7 luni de aflare și influența puternică a 

acesteia. Trubețkoi, cunoscut pușkinist rus, recunoscând rolul cultural-

iluminist al lui Svinin, apreciind atenția și, cu excepții nesemnificative, 

credibilitatea descrierii lui Svinin, considera, în același timp, că 

onorurile de care s-a bucurat Svinin în Basarabia, deși deținea modestul 

rang de assesor colegial, probabil i-au sucit mințile, și acesta și-a 

imaginat că este un mare cinovnic, împuternicit cu mari atribuții [9,  p. 

42]. 

În descrierea sa Svinin a expus informații colectate de la șeful 

poliției orășenești Timașiov. Svinin salută desemnarea Chișinăului ca 

oraș al regiunii, atât datorită poziției geografice reușite în mijlocul 

regiunii, cât și pentru apropierea de păduri și alte resurse naturale. În 

călătoria sa, Svinin a fost însoţit de scriitorul Constantin Stamati, care l-

a ajutat să colecteze informaţiile necesare. 

Spre finele relatărilor sale, Svinin face câteva propuneri pentru 

îmbunătățirea stării lucrurilor în oraș. Se recomandă construcția de case 

bune și alte edificii publice pentru funcționari, reparația străzilor, care 

se aflau în cea mai rea stare, încât cea mai mică ploaie le face 

impracticabile din cauza noroiului și acumulărilor de apă. 
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Andrei Iacovlevici Storojenco, funcționar în administrația 

coloniilor militare din sudul Rusiei, în 1829 călătorește prin Basarabia, 

apoi publică Jurnalul său de călătorie, în care relata: „Ocârmuirea civilă 

a Chișinăului sau a Basarabiei trăiește numai pentru ea înseși. Poliţaiul 

nu depinde de guvernator, acesta din urmă, în afară de abuzuri, nimic 

folositor nu poate face. E destul să intrați în oraș, ca să judecați despre 

incorectitudinea poliției și să priviți în orice instituție guvernamentală, 

ca să observați dezordinea generală în administrarea regiunii. Nu există 

nici justiție, nici dreptate [19, p. 42]. 

Alexandru Veltman, aghiotant al Statului Major al armatei ruse 

din Basarabia din timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, a vizitat 

Basarabia în 1818, apoi a mai vizitat Chişinăul în 1829. Veltman a lăsat 

interesante mărturii despre Basarabia şi despre Chişinău [10]. 

Alexandr Zaşciuc, comandantul Statului-major al armatei ruse, 

realizează, începând cu 1859, rapoarte statistice ale economiei şi 

administrării Basarabiei în baza informaţiilor din diverse servicii şi 

departamente de stat verificate personal. Activitatea lui Zaşciuc s-a 

încununat prin elaborarea, în 1862, a unui studiu monografic despre 

Basarabia [13]. Este o lucrare bazată pe documente, în cele 837 pagini 

sunt prezentate informaţii despre istoria, economia, statistica, 

administrarea, folclorul Basarabiei. O importanţă mai mare pentru 

cercetarea noastră reprezintă partea a doua a lucrării în care sunt 

analizate administraţia, activitatea departamentelor, impozitele şi dările, 

informaţii despre oraşe şi sate.  

Filip Vighel, care a deţinut mai multe funcţii în administraţia 

Basarabiei, iar în 1824-1826 a fost viceguvernator, în 1823 a realizat o 

descriere a Basarabiei în forma unui raport oficial pe numele lui 

Voronţov. Raportul a fost publicat în anul 1893 cu titlul Observaţii 

asupra stării actuale a Basarabiei [11]. 

Posibil cea mai originală și pitorească descriere a orașului prin 

date cu divers caracter, etnografic, economic, social, ș.a. redând 

atmosfera arhaică, coloritul local, cu negustori de diferite etnii, ce 
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locuiau în Chișinău, aparține călătorului englez, medicului William 

Mac Michael, care a vizitat orașul în 1817. Ca delegat științific al 

Universității Oxford, cu începere din 1811, Mac Michael a întreprins 

mai multe călătorii în Europa și în Orientul Apropiat, în 1812 – în 

Grecia, 1814 – Polonia și Rusia. A descris călătoria în jurnalul său 

publicat în 1819 la Londra. Partea privitoare la principate a fost tradusă 

şi editată de N. Iorga în Arhiva societății științifice și literare din Iași, 

VII, 1986, nr. 1-2, sub titlul Un călător englez în țările românești 

înainte de Eterie [2]. 

Descrierea este mai obiectivă, fiind însoțită de un puternic spirit 

de observație, care nu etichetează cu aroganță orașul și orășenii, dar 

analizează complex. 

Numărul descrierilor de călătorie în care se regăseşte imaginea 

Chişinăului în perioada cercetată de noi este mai mult decât modestă, 

din mai multe considerente. În primul rând, distanța mare care separa 

Chișinăul de alte centre urbane, precum și frontierele politice, cât și 

cele naturale constituiau un impediment serios, pentru începutul 

secolului XIX, în calea străinilor dornici să călătorească. În al doilea 

rând, războaiele ruso-turce, între care cel de la 1806-1812, apoi cel de 

la 1828-1829, nu au fost tocmai momentul potrivit pentru călătorii. 

În reconstituirea obiectivă a evenimentelor, documentele 

constituie sursa cea mai valoroasă. Decodificate, aceste acte vor ajută 

să cunoaştem şi să reconstituim obiectiv, dintr-o nouă perspectivă, 

evoluția instituțiilor autoadministrării orașului Chișinău în perioada 

cercetată.  
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ASPECTE PRIVIND LEGĂTURILE ȚĂRII MOLDOVEI CU 

MĂNĂSTIRILE ATHONITE DIN A DOUA JUMĂTATE A 

SECOLULUI XVII  

Viorel BOLDUMA, lector 

 

Summary 
In this article is mentioned about the relationship between the 

country of Moldova and the monasteries of the Saint Athos in the 
second half of the XVII century. Since XIV-XV Romanian countries 

have established extensive connections with the major ecclesiastical 

centers between Balkan Peninsula, the Near East and The United Polon 
etc. Particularly close links have been the connections of nobles and 

the monasteries of Moldova with the monastic centers from the Saint 

Athos Mountain. During the XV century- XVII the rullers of Moldova 

have continued almost continuously to grant material support to 
athonite monasteries. There are certified documentary aids from the 

rulers: Stephen the Great, Petru Rares, Alexandru Lapusneanu, Petru 

Schiopu, Movilestilor, Vasile Lupu. If in the previous period, we notice 
more contributions in money in the second half of the XVII century is 

observed more and more that the rulers/noblemen, in addition to the 

donation, more and more local monasteries show reverence Saint Athos 
Mountain. Most revealing example is the worship on 30 January 1698, 

to the Zografu Monastery and Capriana Monastery. 
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Încă din secolele XIV-XV Ţările Române au stabilit ample 

legături cu marile centre ecleziastice din peninsula Balcanică, Orientul 

Apropiat, Regatul Polon etc. 

Aceste legături s-au stabilit şi au fost întreţinute pe parcursul a 

câtorva secole, la nivel de stat, prin diverse acţiuni ale domnitorilor 

celor două țări româneşti, care veneau cu bogate daruri şi sume mari de 

bani în folosul patriarhiilor ortodoxe şi al mănăstirilor [9, p. 10].
 

Deosebit de strânse au fost legăturile domnitorilor, boierilor şi 

mănăstirilor Ţării Moldovei cu centrele monastice de la Sfântul Munte 

Athos. 

Sfântul Munte devine, în această perioadă, un simbol care 

reprezenta unitatea ortodoxiei. Pe măsură ce Muntele Athos câștigă în 

autonomie şi, mai ales, după căderea Constantinopolului, este important 

ca simbol al libertăţii de credinţă ortodoxă şi de menţinere a tradiţiei 

bizantine. Este perioada când principii, care nu erau încadraţi în 

administraţia otomană, sprijină foarte mult reconstrucţia la Sfântul 

Munte [2, p. 35]. 
 

Politica de continuare a tradiţiei bizantine îşi propune 

următoarele scopuri: ajutorarea Muntelui Athos şi a întregului Răsărit 

Ortodox, respectarea principiilor corespunzătoare unui ideal greco-

roman şi bizantin în materie de guvernare internă şi luptă antiotomană 

[6, p. 67]. 

Cunoscutul bizantinist Dumitru Nastase a afirmat şi a dovedit în 

multe studii ale sale că justificarea principală a variatului ajutor către 

Mănăstirea Protaton (centru nu numai administrativ al Sfântului Munte) 

şi către diverse mănăstiri este de natură ideologică. Este vorba de o 

ideologie de tip imperial, care îi îndemna pe domnii români să 

dăruiască importante ajutoare mănăstirilor din Muntele Athos. De 

asemenea, aceste ajutoare se pot explica şi prin dorinţa unor dregători, 

ctitori de mănăstiri sau biserici, de a nu le lăsa în paragină după moarte: 

pentru aceasta, ei îşi închinau ctitoriile unora dintre mănăstirile de la 

Locurile Sfinte. Totodată, un rol important l-au avut călugării athoniţi, 

care au venit în Ţările Române după ajutor, aducând cu ei sfinte moaşte 
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sau bucăţi din Lemnul Sfănt şi arătând starea grea în care se găsea 

mănăstirea lor [7, p. 43]. 

După unele date, primul dintre domnitorii Ţării Moldovei care a 

stabilit legături cu Mănăstirile athonite a fost Alexandru cel Bun, care, 

printr-o carte domnească de la 26 mai 1442, se obligă să vină cu 

ajutoare şi daruri anuale în folosul Mănăstirii Zografu [3, pp. 311-312].  

Pe parcursul secolului XV- XVII domnitorii Ţării Moldovei au 

continuat aproape permanent să acorde sprijin material mănăstirii 

athonite. Sunt atestate documentar ajutoare din partea domnitorilor 

moldoveni: Ştefan cel Mare şi Sfânt, Petru Rareş, Alexandru 

Lăpuşneanu, Petru Şchiopu, Movilestilor, Vasile Lupu [1, p. 10-350]. 

Sprijinul domnitorilor și boierilor Țării Moldovei mănăstirilor 

athonite s-au materializat prin: ridicarea din temelii, renovarea şi 

împodobirea unor construcţii mănăstireşti, sprijin bănesc, închinări ale 

mănăstirilor, schiturilor şi bisericilor moldoveneşti cu toate metoacele, 

fenomen ce ia amploare în secolele XVII-XVIII, diverse daruri s.a. [7, 

pp. 9-293].
 

Dacă în perioada anterioară, observăm mai multe danii în bani, în 

a două jumătate a secolului XVII se observă tot mai des când 

domnitorii și boierii, pe lângă ajutorul bănesc, tot mai multe mănăstiri 

locale închină mănăstirilor de la Sfântul Munte Athos.  

Astfel, la 20 ianuarie 1657 domnul Gheorghe Ștefan (1653-1658) 

împreună cu Ghedeon, mitropolitul de la Suceava, episcopul Atanasie 

al Romanului, Sava al Rădăutului și Teofan al Hușilor, dăruiau Ivirului 

un ajutor de 3500 aspri, ce urma să fie ridicat anual [7, p.123-124]. 

Fiul lui Vasile Lupu, Ştefăniţă Lupu (1659-1661), ajungând în 

scaunul Moldovei, la 1660, a refăcut, împreună cu boierii săi, biserica 

mănăstirii Vatoped. Cu câţiva ani mai târziu, la 1667, domniţa 

Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu şi soţia lui Timuş Hmelniţki, a închinat 

şi ea mănăstirii Vatoped trei sate moldoveneşti [11, p. 134].  

Mănăstirii athonite, Sfântul Pavel, i-a fost inchinată mănăstirea 

Todireni din Burdujeni. Cel care a închinat-o era pârcălabul de atunci a 
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Hotinului, Miron Costin, iar faptul era confirmat de voievodul Eustratie 

Dabija, în 29 februarie 1664 [7, p. 218]. 

La 6 mai 1682, Gavriil Constachi, mare vornic al Ţării de Jos a 

închinat schitul Bursuci, cu hramul Sfântul Petru şi Pavel, mănăstirii 

Esfigmenu. Aceleiaşi mănăstiri îi mai erau închinate următoarele 

locaşuri din Moldova: schitul Găluşca (până în secolul al XVII-lea, 

Hârşova), cel al Sfântului Nicolae din Ivăneşti, schitul Sfântul Nicolae 

din Cârlomăneşti, închinat de boierii Negreşti, precum şi mănăstirea 

Sfântul Dimitrie din Galaţi, închinată de boierii Conachi. La Esfigmenu 

se păstrează până acum un frumos Aer cusut cu fire de aur şi argint, 

provenit din Moldova [11, p. 108]. 

Tot în această perioadă, boierul Paun Vameşul i-a închinat, 

mănăstirii Xeropotamu, mănăstirea de la Clatia, iar Alexandru Ramandi 

şi-a închinat ctitoria sa la mănăstirea Dohiariu [11, p. 135].  

În anul 1701, Constantin Duca, domnitorul Moldovei, transformă 

biserica Dancul din Iași în mănăstire și o inchină mănăstirii 

Xeropotamu de la Muntele Athos [4, p. 109]. 

În timpul celei de-a doua domnii a lui Gheorghe Duca (1668-

1672) a fost închinată, la Vatoped, în anul 1669, mănăstirea Bărboi din 

Iaşi. Cu un an mai târziu, la 1 august 1670, Păun Vameşul a clădit lângă 

Iaşi, la Buciumi, o mănăstire cu hramul Sfintei Treime. După ce a 

înzestrat această mănăstire cu mai multe moşii, a închinat-o tot 

Xeropotamu [11, p. 135]. 

Mulţi patriarhi ai Constantinopolului au venit la domnitorii 

români după ajutoare, deseori insistând pentru închinarea unor lăcaşuri 

Muntelui Sfânt. Este cunoscut acel fapt, că în februarie 1671, patriarhul 

Metodie (1669-1671) acorda dreptul de stavropighie mănăstirii Sfânta 

Treime din Iaşi, fondată de Saul şi închinată mănăstirii Xeropotamu. 

Din anul 1679 se păstrează la Vatoped o notaţie psaltică cu text în 

limba greacă, primită în dar de la Damian Vatopedinul, cântăreţ şi 

protopsalt al MoIdovlahiei [10, 136]. 

De la Gheorghe Duca, se păstrează, la mănăstirea Xeropotamu, o 

Pateriţă donată la 1685, care poartă pe chihlimbarul său inscripţia: „Dar 
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al preacucernicului şi prealuminatului domnitor Io Duca-Voievod, a 

toată Moldovlahia şi Ucraina, cu preacucemica şi prealuminata doamna 

Anastasia, Constantin-Voievod, Matei- Voievod‖ [11, 137]. 

Un alt exemplu ar fi documentul din 1689, semnat de preotul 

Istratie şi preoteasa lui, Ana, prin care dăruiesc mănăstirii Mira de pe 

Milcov, închinată la mănăstirea Vatoped de la Athos, patru pogoane de 

loc şi o livadă cu pomi, cu casă făcută lângă biserică, în satul Ruget, 

acestea fiind cumpărate de la Anghelina, fata lui Băloşi, şi de la Ana şi 

Maria, fetele lui Nechita. Mai închină acestei mănăstiri şi biserica din 

sat, făcută tot de ei, ca să fie metoc mănăstirii, şi pe toate acestea le lasă 

în seama lui Grigore, fost mitropolit, care urma să fie epitropul acestei 

donaţii. în anul 1700, Dima Grecul cu soţia sa Ioana dăruiesc mănăstirii 

Mira, unde era egumen Cozma, partea lor de moşie, al şaselea bătrân 

din Cozmeşti, pentru a fi pomeniţi la această mănăstire şi la mănăstirea 

Vatoped de la Sfântul Munte [10, p. 340].
 

Cu venirea la domnie a lui Antioh Cantemir (1695-1700), la 30 

ianuarie 1698, mănăstirii Zografu i-a fost închinată mănăstirea 

Căpriana, cu tot cu actele anterioare primite de la alţi domnitori. Acest 

mod de transmitere a actelor anterioare era practicat de toţi domnitorii 

care au închinat mănăstiri la Athos. Mai târziu, fratele domnitorului, 

Dimitrie Cantemir, împreună cu boierii Vasile Costachi, vornic de Ţara 

de Jos, Mitre Apostol, vornic de Ţara de Sus, Lupul Bogdan, hatman 

etc. au confirmat această închinare a Căprianei. Prin intermediul ei, 

această mănăstire străină poseda în Moldova moşiile: Scala – 

Horodişte, Parcani – Popăuţi, Todireşti etc. O altă dovadă a existenţei 

unor strânse legături între boierii moldoveni şi mănăstirile Athosului 

sunt urmele româneşti păstrate pînă astăzi în tezaurul Sfântului Munte. 

Spre exemplu, în biserica mănăstirii Zografu se păstrează chipul 

domnitorului Antioh Cantemir, ca o dovadă a contribuţiei acestui 

domnitor la susţinerea mănăstirii [5, p. 45].
 

Din cele expuse, putem concluziona că relațiile Țării Moldovei 

cu mănăstirile athonite, stabilite în secolul XV, continuă și în a doua 

jumătate a secolului XVII. Caracteristic pentru această perioadă este 



76 
 

închinarea de mănăstiri și biserici din Țara Moldovei, de către 

domnitori și boieri, către mănăstirile athonite. Exemplu elocvent este 

inchinarea mănăstririi Capriana, de către Antioh Cantemir, mănăstirii 

Zografu.  
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Summary 
Education is very important for the society. The aim of education is 

the formation of an educational ideal. Contemporary personality should 
possess the knowledge, values, competencies-and attitudes. Educational 

policies in this issue is a matter of value. He is considered in the 

fundamental pedagogical science studies. Cunoașterea of this problem 

can contribute decisively to the education of society. This requires the 
development and training of qualified pedagogical frameworks. 

Elaboration of new curriculum proposes a model for the formation of 

powers. 
 

Educația în orice societate a fost o prioritate absolută. Studiile 

realizate în domeniul Filozofiei Educației evidențiază conceptul de 

ideal educațional ca o problemă importantă, permanentă pe parcursul 

timpului istoric, care exprimă scopul general al existenței umane. 

Idealul educațional și scopul, fiind categorii fundamentale ale 

pedagogiei, desemnează finalitatea acțiunii educative. El presupune o 

concepție clară privind dimensiunile ce trebuie să le includă 

personalitatea în dezvoltarea sa, ca finalitate a acestei acțiuni: 

cunoștințe, valori și atitudini. Deci, societatea contemporană dictează o 

educație, care să formeze, ca finalitate, competențe. Îmbinarea 

informațiilor cu abilitățile practice și elementele axiologice presupune 

formaea unei personalități care ar corespunde condițiilor actuale de 

viață și ar argumenta idealul educațional contemporan. Ioan Nicola 

definește idealul educaţional ca „finalitate educaţională de maximă 

generalitate‖, ce defineşte „un model‖ sau tipul de personalitate 

solicitat de condiţiile sociale ale unei etape istorice, pe care educaţia 

trebuie să-l formeze în procesul desfăşurării ei. Autorul concretizează 

cele trei dimensiuni ale idealului educaţional: dimensiunea socială – 

vizează tendinţa generală de dezvoltare a societăţii cu trăsăturile ei 

definitorii. Prin aceasta, idealul educaţional este o manifestare a 

idealului social; dimensiunea psihologică – se referă la tipul de 
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personalitate pe care societatea îl reclamă, respectiv la configuraţia 

fundamentală de trăsături necesare pentru toţi sau majoritatea 

membrilor unei societăţi și dimensiunea pedagogică – se referă la 

posibilităţile de care dispune activitatea educaţională pentru a 

transpune în practică acest ideal [4].  

Politicile educaționale, promovate la etapa actuală în sistemul 

educațional internațional, reflectă tendințele spre implementarea unui 

sistem educațional eficient, ce trebuie să se bazeze pe o metodologie 

avansată în elaborarea și implementarea fundamentelor educaționale. 

Metodologia didacticii contemporane este determinată de cerințele 

realității prezente și insistă asupra formării unei personalități, care să 

posede cunoștințe profunde, aptitudini de aplicare a lor în contexte 

diferite ale vieții cotidiene și valori umane formate, atitudini față de 

fenomenele ce caracterizează societatea. Această problemă actualmente 

este un subiect de valoare și este analizat în studiile fundamentale ale 

științei pedagogice. Cunoașterea profundă a acestei probleme poate 

contribui în mod decisiv la educația societății, în general, și vizează, în 

primul rând, procesul pregătirii cadrelor pedagogice calificate. 

Învățământul pedagogic superior trebuie să devină inițiatorul tuturor 

schimbărilor. 

Așa cum educaţia este un demers intenţionat, proiectat şi dirijat, 

realitatea prezentă impune elaborarea curriculumului nou la fiecare 

disciplină de studiu, care să propună un model de realizare a 

competențelor generale, specifice, iner-, multi-, pluridisciplinare și 

transversale. Conținuturile curriculare se axează pe noi principii în 

elaborarea programelor de studii, determinate de strategiile didactice 

respective. Asimilarea informaţiilor în cadrul activității didactice din 

punct de vedere metodologic este un proces care se realizează 

planificat [1]. Doar această cale exprimă o transformare treptată a 

necunoașterii în competență. Curriculumul este document prin care 

este organizat parcursul de învăţare. Se cunoaște că termenul de 

curriculum a început să fie folosit pe scară mai largă după 1990. Fiind 
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de origine latină, el însemna inițial „cursă‖ sau „întrecere‖, de multe ori 

desfăşurată pe un traseu circular. Ca termen pedagogic, acesta s-a 

consolidat în spaţiul anglo-saxon.  

Teoria curriculumului a apărut la sfârșitul sec. XIX – începutul 

sec. XX, prin contribuţiile teoretice ale lui John Dewey, fiind 

dezvoltată prin cercetările contemporane [6]. Termenul de curriculum 

s-a impus treptat. Țările francofone, deşi încă folosesc pe scară largă 

programele școlare, au trecut şi la utilizarea unor termeni precum 

„cadrul curricular‖ sau „curriculum școlar‖. Un curriculum se impune a 

fi un ansamblu coerent şi echilibrat de experienţe de învăţare prin care 

cel care învaţă îşi însuşește cunoştinţe, îşi dezvoltă capacităţi şi 

deprinderi, internalizează valori şi îşi formează atitudini şi 

comportamente. Astfel, un curriculum ar trebui să fie constituit nu doar 

din „conţinuturi‖ teoretice ale disciplinelor, ci şi din experienţe de 

învăţare, care modelează personalitatea şi ne ajută să ne formăm 

intelectual, moral, emoţional şi social. În lucrarea „Copilul şi 

curriculum-ul‖, John Dewey avansa ideea curriculumului centrat pe cel 

ce învață. Conceptul de „curriculum„ rămâne în prezent unul din cele 

mai controversate în teoria educațională și unul din cele mai ambigue 

în practica educațională [5]. În domeniul educației, conceptul a fost 

folosit pentru prima dată încă în 1582, la Universitatea din Leida 

(Olanda) și în 1633, la Universitatea din Glasgov (Scoția), ca răspuns 

al autorităților statale la autonomia mare a universităților [2]. 

Semnificațiile inițiale exprimau conținut, programă de studiu, curs 

obligator de studiu, învățare. În sec. XX acest termen reapare în SUA, 

semnificând conținutul învățământului într-o situație instructiv-

educativă, delimitată în spațiu și timp [2]. 

Aceeași sursă, la care am făcut referință mai sus, constată că în 

1918 Franklin Bobbitt a resemnificat conceptual termenul de 

curriculum și include în conținutul lui întreaga experiență de învățare a 

elevilor atât în cadrul activităților formale, cât și cea din activitățile 

neformale (extrașcolare), planificate și proiectate în școală, în vederea 
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realizării unei educații globale, integrative. Prin aceasta, curriculumul 

este conceput ca un ansamblu de experiențe concrete, directe și 

indirect, reieșite din derularea efectivă a exersării abilităților prezente 

și ulterioare ale individului; un ansamblu de experiențe de învățare 

explicite eminamente directe, concepute și preconizate finalist de către 

școală, pentru a dezvolta abilitățile existente și a le completa cu altele 

noi. Pedagogul american Ralph Tyler, prin publicarea lucrării „Basic 

Principles of Curriculum and Instruction‖, pentru prima dată a elaborat 

o formulare modernă a teoriei curriculumului [Ibidem], potrivit căreia 

elaborarea curriculumului implică patru acțiuni: formularea 

obiectivelor învățării; selectarea experienței de învățare și a 

conținuturilor cu valențe formative, în concordanță cu obiectivele 

educaționale formulate; stabilirea metodologiilor de organizare a 

experienței de învățare, în funcție de conținuturile selectate; evaluarea 

rezultatelor activității de învățare.  

În a doua jumătate a secolului XX, în Marea Britanie, afinitatea 

pentru curriculum a fost imediată și totală. De asemenea, curriculumul 

a pătruns și în Germania, Olanda, Țările Scandinave, în timp ce țările 

cu mare tradiție și forță în teoria și practica educațională, ca Franța, 

Elveția, Belgia, Italia, Spania au rămas indiferente sau chiar refractare 

față de fenomenul „curriculum‖. În URSS acest concept, la fel, nu a 

fost acceptat. În România și Republica Moldova, inițial, acesta era 

evitat sau înlocuit prin conceptual de „programă‖ și doar după 1997 el 

a fost recunoscut în România, iar după 2010 și în Republica Moldova 

[3].  

Astfel, constatăm că în evoluția conceptului de „curriculum‖ pot 

fi evidențiate două etape: I – cea de până la jumătatea secolului XIX, 

caracterizată printr-un conținut restrâns, tradițional, caracterizat 

superpozabil cu conținutul învățământului, obiectivat în documente 

școlare și universitare reglatorii și II – conceptul modern despre 

curriculum, care se consideră concept integrator, abordat în viziune 
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globală și sistemică asupra acțiunilor educative [Ibidem]. El reprezintă 

ansamblul tuturor experiențelor de învățare, directe sau indirecte, ale 

studenților implicați în situații educaționale, păstrează sensul de 

traiectorie intelectuală și afectivă. 

Generalizând cele descrise mai sus, menționăm că teoria 

curriculumului sistematizează cercetările în domeniu prin identificarea 

de concepte, tendinţe şi modele, în special pe baza abordărilor 

comparative. „Un curriculum ar trebui să fie un ansamblu coerent şi 

echilibrat de experienţe de învăţare prin care cel care învaţă să-şi 

însuşească cunoştinţe, să-şi dezvolte capacităţi şi deprinderi, să 

internalizeze valori şi să-şi formeze atitudini şi comportamente‖ și ar 

trebui să fie constituit nu doar din informații teoretice ale disciplinelor, 

ci şi din experienţe de învăţare care modelează personalitatea şi ne 

ajută la formarea intelectuală, morală, emoţională şi socială‖ [2]. 

Caracterul explorator al activităților didactice oferă posibilitatea 

realizării cercetării prin înregistrarea datelor calitative şi cantitative, 

prin analiza critică a informaţiilor obţinute din surse. Analizarea şi 

interpretarea datelor şi rezultatelor condiționează competența de a 

evalua veridicitatea datelor utilizate şi ale informaţiilor din diferitele 

surse utilizate în cercetare. Aceasta duce, în final, la competența de a 

face concluzii și a le justifica. Gândirea critică şi capacitatea de a 

problematiza sunt competenţele, care formează personalitatea, iar 

comunicarea este o condiție esențială pentru realizarea formelor de 

activitate didactică, care trebuie să corespundă principiilor didactice 

fundamentale [5].   
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LAUDA ȘI PEDEAPSA – REPERE ÎN EDUCAREA COPIILOR 

Valentina SAMOILENCO, lector 

 

Summary 

In this article we tried to show some aspects of educational 
techniques like praise and punishment in educational process. 

How we would educate our child is the question that everybody 

will confront in the moment when you became a parent. Which is the 
best to praise or to punish our child? 

Constructive Compliments and punishments that children has 

chosen: 
- Let him be more interested by some new 

experiences(independence and responsibilities); 

- To encourage good mood; 

- Develop self-esteem; 
- Develop confidence in their own strengths; 

Praise and punishment techniques need to be used in intelligent 

way. It is important how we are educating our children and what kind 

http://www.observatorcultural.ro/author/DakmaraGEORGESCU/
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/153563;jsessionid=3B829BEEA6674B0112F65CD987C6AEE1
http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/153563;jsessionid=3B829BEEA6674B0112F65CD987C6AEE1
http://istoria.md/uploaded/Download-alfabetic/C/Istorie_Curriculum
http://istoria.md/uploaded/Download-alfabetic/C/Istorie_Curriculum
http://www.sar.org.ro/
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of ideas we are inspire them with, when they are young. If we will use 
this method in abusive way, after time, when they will grow up, they 

will not have proper aims and principles, but will try to evade a 

punishment or all the time to being praised, because they was educated 

that way. 

Pentru noțiunea de laudă, Dicționarul explicativ al limbii române 

ne dă următoarea explicație: „exprimarea în cuvinte a prețuirii față de 

cineva sau ceva; cuvinte pentru care se exprimă această prețuire, 

elogiu‖ [2,  p. 560]. Aceiași sursă, pentru antonimul noțiunii de laudă – 

pedeapsă, spune: „măsură de represie, sancțiune aplicată celui care a 

săvârșit o greșeală‖ [2, p. 772]. La prima vedere s-ar părea că aceste 

două noțiuni nu au nimic comun cu sistemul educațional. Însă, dacă am 

face o retrospectivă asupra istoriei educației parentale și a procesului 

instructiv-educativ, atunci v-om vedea că acestea au fost două metode 

destul de aplicate în sistemul educațional, ce-i drept, mai mult 

pedeapsa, mai puțin lauda. 

Cum ne educăm copiii – este veșnica întrebare pe care și-o pun 

atât cadrele didactice, educatorii, cât și părinții. Ce este mai bine: să ne 

lăudăm sau pentru orice nimic să-l pedepsim pe copil? Atât pedagogii 

cât și părinții au pe mână viitoarele personalități ale celor care sunt 

viitorul. Din acest considerent, trebuie să fim siguri că laudele pe care 

le oferim copilului sunt destule ca să-l facă să aibă încredere în el, să fie 

sigur de el însuși și să nu fie atât de multe, încât să-l transforme într-o 

persoană egoistă, insuportabilă. 

Mulți părinți încearcă să găsească echilibrul pozitiv în privința 

laudelor și să răspundă la întrebările: Unde anume ne oprim cu laudele? 

Ce este primordial? Cât de mult lăudăm copilul sau Cum lăudăm 

copilul? La aceste întrebări vom încerca să răspundem în articolul 

nostru. 

Deși pare un lucru simplu, a lăuda pe cineva, mai ales un copil, 

totuși este, cel puțin, la fel de greu cu a critica, pedepsi pe cineva, mai 

ales un copil [6]. 
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Nu există formule secrete, însă experții dau sfaturi când, unde și 

cum lăudăm copiii, astfel încât laudele să devină un instrument valoros 

pentru a crește copiii siguri de ei, cu o imagine bună a propriei 

persoane. 

Părinții din toată lumea își laudă copiii, dacă se descurcă bine la 

școală, câștigă o competiție sau construiesc un impresionant castel de 

nisip – oricând copii fac ceva remarcabil sau, în multe cazuri, ceva 

foarte obișnuit și normal. 

Cuvintele de laudă pot să-l facă pe copil să vadă unele 

comportamente care nu întotdeauna, în mintea lor, sunt drept 

comportamente dezirabile [5, p. 24]. 

Laudele aduse bunei purtări arătate în mod spontan subliniază 

aprecierea părintelui și ajută la stabilirea acestor comportamente „V-ați 

jucat așa frumos astăzi! Bravo vouă!‖ [5, p. 24].  

În general, este bine să începem cu o recompensă care ține, mai 

degrabă, de social decât de material, așa cum este lauda, dar putem 

alege câteodată să acordăm un mic privilegiu sau să oferim un dar, 

pentru întărirea bunei purtări: „ai fost așa de politicos cu bunica astăzi... 

Am fost așa de mândră de tine... Diseară tu hotărăști ce mâncăm la 

cină‖ [5, p. 26]. Ar părea: ce mare lucru dar, astfel de laude, de la o 

vârstă precoce, vor da roadele pe care le așteptăm. 

Atunci când avem de-a face cu un copil mai mare, dacă 

observăm că ora de venire acasă a fost respectată sau că tema a fost 

făcută la timp și cum trebuie, realizăm o legătură pozitivă între 

comportamentul lui responsabil și disponibilitatea noastră de a-i acorda 

mai multă libertate: „Ești cu adevărat un om responsabil. Îmi este mai 

ușor să-ți dau voie să faci unele lucruri, când mi-o ceri. Îmi place și mie 

când tu te simți bine...‖ [5, p. 28]. 

Ar trebui să recunoaștem, în mod special, eforturile copilului de a 

se depăși pe sine și de a munci din greu pentru a-și realiza obiectivul. 

Este necesar să lăudăm efortul – nu rezultatul – poate însemna să 

recunoaștem strădania copilului atunci când face lucruri foarte 
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obișnuite: v-a pregătit un desert, și-a aranjat lucrurile în camera sa sau a 

terminat un proiect important pentru școală. Însă oricare ar fi scenariul, 

laudele trebuie oferite numai în funcție de situație și trebuie să fie 

proporționale cu eforturile pe care le-a depus copilul [6]. 

Lăudăm copilul, pentru: 

1. Perseverența și dorința de a merge mai departe în situațiile 

complicate. 

2. Atunci când face ceva special, deosebit de ceea ce face în 

fiece zi. 

3. Pentru perseverența de a învăța și nu doar, temele școlare, 

dar, în general, a învăța lucruri noi. 

Laudele trebuie făcute după anumite reguli. Iată câteva sugestii 

cum trebuie să ne lăudăm copiii, ca aceste laude să fie constructive: 

1. Laudele trebuie să fie precise. Laudele concrete sunt mult mai 

bune și ajută copilul să se identifice cu un talent special. 

2. Naturalețe în exprimare. Laudele trebuie să fie mereu 

autentice. Copiii au un mod extraordinar de a-și da seama când laudele 

sunt nesincere. 

3. Încurajarea noilor activități. Copiii trebuie lăudați pentru că 

încearcă lucruri noi. 

4. Nu trebuie să lăudăm copiii pentru lucruri evidente. Ar fi bine 

să nu exagerăm cu laudele față de calitățile copilului: ești atât de 

deștept, de frumos, talentat, etc. 

5. Concentrare asupra procesului. Lăudăm copii pentru eforturile 

lor și munca depusă, nu pentru talentele înnăscute. Ceea ce contează 

este procesul, nu rezultatul. Să nu uităm că succesul este 99% 

transpirație. 

6. Lăudăm comportamentul și nu persoana. Este important să 

reținem că atunci când ne complementăm copilul, nu îl lăudăm pe el ca 

persoană, ci ceea ce a făcut sau a zis, de exemplu: atunci când a reușit 

să rezolve o problemă pentru școală, nu îi spunem: „ești deștept, 

bravo‖, ci „bravo, sunt mândră și mă bucur că ai reușit să rezolvi 
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problema la matematică, și că nu ai renunțat la ea‖, în așa mod punând 

accentul pe reușita lui din acel moment [3. p. 109]. 

Pedepsele, o perioadă de timp, au fost un instrument „util‖ în 

procesul instructiv-educativ al școlii și al părinților. În epoca 

medievală, pedeapsa era o metodă de a-i face pe copii să învețe mai 

bine. Se învăța de frica să nu fie pedepsiți. Să ne amintim de „Sfântul 

Nicolai!‖ și de „Calul Bălan‖, din Amintirile învățătorului din Sărăria 

Iașului, Ion Creangă [1, p. 164]. Educat prin această metodă în 

copilărie, Ion Creangă, în cariera sa de învățător, nu a folosit-o 

niciodată. Pedepsele cele mai frecvente erau cele corporale, însă se 

aplicau și pedepse morale. 

Sistemul de pedepse determină copilul să devină oarecum 

dependent de mustrările pe care la primește din partea adulților. 

Pedeapsa nu trebuie aplicată din prima clipă. După ce copilul a făcut 

ceva rău, părinții trebuie să-i explice acestuia ce a greșit și, în același 

timp, să-i spună care era comportamentul corect în acea situație. De 

asemenea, copilul va fi atenționat că, dacă fapta rea sau 

comportamentul inadecvat se va repeta, vor trece la aplicarea unei 

pedepse. 

Pedeapsa nu trebuie să fie exagerat de severă (acest tip de 

pedepse înrăiesc copilul și îl determină să aibă o atitudine rebelă) și ea 

nu trebuie să se manifeste prin pedeapsa corporală. Aplicarea pedepsei 

trebuie explicată copilului pe un ton calm. Tonul pe care ne adresăm 

copilului este foarte important, nu trebuie să fim agresivi, să țipăm și 

să-i vorbim urât, astfel îl înfricoșăm și el nu se va concentra să 

înțeleagă ce a greșit, ci atenția lui se va focaliza pe frica indusă de 

agresivitatea noastră [4, p. 10]. 

Pedepsele mai frecvent utilizate de părinți sunt: luarea obiectelor 

preferate (jucării, telefonul, tableta etc.), interzicerea unor activități 

care îi plac copilului (joaca la calculator, privirea anumitor emisiuni 

TV, ieșitul la joacă cu prietenii, etc.), dar, uneori, și pedepse fizice 
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(loviri, tras de urechi, etc.). Unii părinți mai folosesc și pedepse morale, 

umilitoare (etichetări, pusul la ungher, izolarea copilului într-un lor ce 

trezește oroare, frica indusă copilului). Lucruri totalmente inadmisibile 

atunci când vrem să avem un copil educat, sigur pe sine și pe acțiunile 

sale, responsabil. 

Ca să ne pedepsim corect copilul, trebuie să-l cunoaștem foarte 

bine. Ca pedeapsa să fie corectă, ar fi bine să-l punem pe copil în 

situația de a-și alege sancțiunea singur. Este o tehnică propusă de 

Schneider și care, chiar, funcționează. 

Atunci când vrem să-l avertizăm pe copil că trebuie să se 

gândească de două ori înainte de a se purta urât și, în același timp, să-i 

dăm putere de decizie în privința pedepsei, demonstrându-i astfel că nu 

suntem tirani. 

Este cazul să-i cerem copilului să aleagă el consecința potrivită 

pentru o anumită purtare proastă sau o faptă rea, spunându-i că, deși e 

posibil să nu fii de acord cu ea, opiniile lui vor conta în mod sigur la 

luarea deciziei finale. Această tehnică o putem folosi atât pentru a 

preîntâmpina o greșeală, cât și după ce faptul este consumat. 

În ambele cazuri, îi dăm de înțeles clar că, în cele din urmă, 

decizia ne aparține. „Vreau să știu ce crezi tu că ar fi corect, apoi mai 

vedem dacă sunt de acord, dacă nu sunt, găsim noi o soluție‖ [5, p. 

112]. 

E mult mai posibil ca un copil să-și amintească, înainte de a face 

o poznă, de pedeapsa pe care el însuși a inventat-o, decât de una aleasă 

de părinte. 

Dacă faptul e consumat, din moment ce și-a numit singur 

pedeapsa, sau, cel puțin, a contribuit la alegerea ei, o va accepta mult 

mai ușor. Nu se va mai înfuria din pricina sancțiunii, ci se va simți 

răspunzător pentru comportamentul său [5, p. 113]. 

Îngăduind copilului să ia parte la alegerea pedepsei, evităm o 

mare parte din resentimentul pe care l-ar avea față de noi (părinții), va 
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înțelege că nu ne comportăm ca un „șef‖ care taie și spânzură după 

bunul plac. Nu ne însușim o poziție de superioritate de unde să dictăm 

unor amărâți, ci ne arătăm dispuși să mai echilibrăm forțele pe terenul 

de joc. Oricum, niciuna dintre părți nu-și dorește aceasta, nici copilul, 

nici părintele. Copilul însă va fi conștient că nu este vorba de tabere 

diverse. 

În așa mod copilul se va concentra mai mult pe purtarea sa 

proastă, greșită (ca să nu o mai comită), decât pe pedeapsă. Iar aceasta 

este ceea ce ne dorim mai mult. 

Atunci când îi permitem copilului să-și spună părerea în legătură 

cu pedeapsa, nu-i arătăm doar respet, ci îl și ajutăm să se orienteze mai 

bine. Va înțelege relația dintre acțiuni și urmările lor, ce înseamnă o 

judecată corectă, necesitatea unui schimb de opinii pentru a ajunge la o 

viziune de ansamblu asupra lucrurilor. 

Propunând o astfel de colaborare, îi dăm de înțeles copilului că o 

purtare urâtă, o greșală nu este o catastrofă și că reacțiile trebuie să 

varieze în funcție de situație. Dacă nu vedem și partea bună a 

lucrurilor, atunci nu rezolvăm nimic. 

Tehnicele lauda și pedeapsa trebuie folosite inteligent și să nu 

facem abuz de ele. Este foarte important cum îi educăm pe copii noștri 

și ce idei și principii le insuflăm de mici. Prin folosirea abuzivă a 

acestor tehnici, copii, devenind oameni mari, nu vor avea principii și 

scopuri, vor căuta să evite o pedeapsă sau mereu să obțină laude, 

deoarece așa au fost educați. 

Laudele constructive precum și pedepsele, la alegerea cărora au 

participat copii, stimulează copilul să încerce diverse experiențe 

(independența și responsabilitatea); încurajează buna dispoziție; 

dezvoltă stima de sine; dezvoltă încrederea în forțele proprii.  

A-și aduce în continuare exemple de aplicare a laudei 

constructive și a pedepsei alese de comun acord, ca să demonstrez 

utilitatea și funcționalitatea lor. 
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Ludă semnele bune (copilul de 12 ani.)  

„Lăsat de capul lui; Matei nu reușește să-și facă temele cum 

trebuie. Dar nu-l lași de capul lui decât rareori. Pur și simplu nu suporți 

să se ducă la școală cu teme care să dovedească o asemenea lipsă de 

interes, de orgoliu și de simț al responsabilității. 

Așa că în fiecare seară, îi stai în preajmă, asigurându-te că-și 

reface tema, și-i tot spui „Nu pot să cred că nu ți-e jenă să predai teme 

atât de neglijente!‖  

În seara aceasta însă te hotărăști să nu mai intervii, ci să-i 

supraveghezi altfel temele. Trebuie schimbată tactica. Nu se poate să nu 

fie în stare de mai mult. 

Nu sari în sus când vezi compunerea scrisă alandala, nici nu 

protestezi în fața ștersăturilor de pe caietul de matematică. Privești 

proiectul de-abia început la geografie, pentru care are de desenat harta 

Australiei. Conturul e bine trasat, cu mână liberă, lanțul muntos e 

desenat cum trebuie și, deși bănuiești că nu e într-un stadiu foarte 

avansat, până acum lucrarea e bună. 

„Oo, exclami, admirativ, fără să-ți pese de nimic altceva 

deocamdată. E foarte bine. Nu-i ușor să redai exact proporțiile. Bravo 

ție...‖  

Matei ridică din umeri. Nu e obișnuit cu laudele și așteaptă 

reversul medaliei. 

„În locul tău, m-ași simți tare mândră de harta asta. Eu chiar sunt 

mândră de tine.‖ Nuci nu te uiți la caietul de matematică plin de 

ștersături. 

Apoi, cu o atingere încurajatoare pe umăr, îl lași singur, fără să-i 

ceri rescrierea celeilalte teme. În dimineața următoare, observi cum își 

pune în ghiozdan caietele cu temele prost scrise. 

Dar rămâi la hotărârea ta. I-ai dat ocazia să priceapă că ești 

capabilă să observi când face un lucrul bun și că ești sigură că e în stare 



90 
 

de așa ceva. Are votul tău de încredere. Restul depinde de el. Și-apoi, să 

sperăm că profesoara își va face și ea datoria‖. 

Alege-ți sigur pedeapsa (copilul de nouă ani). 

„David e extrem de neglijent cu lucrurile lui. Pierde fesuri și 

mănuși aproape în fiecare săptămână și nu pare să-i pese prea tare. Iar 

dacă nu le pierde de-a binelea, le lasă te miri pe unde, astfel încât 

mâinile și urechile îi îngheață mai tot timpul. Și totuși, asta nu-i 

schimbă deloc comportamentul. 

Gata! Nu mai poți accepta să-l știi fără fes și mănuși pe frigul 

ăsta și nici nu te mai poți împăca cu cheltuiala inutilă. Așa că il chemi 

să stați de vorbă. 

„ Nu poți continua să-ți tot pierzi fesul și mănușile‖, îi spui. 

„Nu mă deranjează deloc‖, replică el iritat. 

„Pe mine, da. Răspunzi tu neutru. Dacă se mai întâmplă, vei 

primi o pedeapsă. Nu vreau să te știu cu capul și cu mâinile goale pe 

frigul ăsta și m-am săturat să arunc cu banii aiurea. N-ai nici un motiv 

să nu fii mai atent cu lucrurile acestea. Ce pedeapsă crezi că ar trebui să 

primești dacă mai vii acasă fără fes și mănuși?‖ 

David ridică din umeri, încercând să balanseze situația:„ Nu știu. 

Fără televizor diseară?‖ 

„Nu, asta nu mai merge. Oricum nu te uiți tu prea mult. Ce zici 

dacă ți-ai scoate bani din pușculiță și mi-ai plăti ultima pereche de 

mănuși și fesul, dacă le pierzi?‖  

„Dar strâng bani pentru schiuri!, strigă David. E prea mult!‖ 

„Cât nu ar fi prea mult?‖, îl întrebi pe un ton glumeț. 

Zece lei‖, răspunde David, dând din umeri. 

„Câte zece lei pentru fiecare articol, nu te lași. Asta înseamnă 

douăzeci de lei pentru mănuși, plus zece pentru fes. De acord?‖ 

„Bine, răspunde David. În regulă.‖  

A doua zi intră în casă cu amândouă mănușile, dar fără fes. 

„Unde ți-e fesul?‖, îl întrebi enervată. 
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„E în ghiozdan. Nu-i așa de frig și n-am vrut să-l pierd‖, 

mormăie băiatul, totuși binedispus‖. Tehnicile sunt adaptate după 

lucrarea lui Schneider [5, pp. 29-30; pp. 114-115], ele ficționează la 

sigur, dacă și noi ne dorim și respectăm regula de aur: să abordăm 

problemele cu calm și să nu facem, după cum zice vorba populară: „din 

țânțar armăsar‖. 

 

Bibliografie 

1. Creangă, Ion, Opere, București, 2015. 

2. Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1997.  

3. Petre, Irina, Si tu poți fi superneany, București, 2011. 

4. Prodanoiu, Simona, Cum și de ce ne pedepsim copilul, Iași, 2010.  

5. Scheider, Meg F., Educația copilului meu în 25 de tehnici (care nu 

dau greș), București, 2014. 

6. www. Desprecopii.com 
 

MOBILIZAREA ISTORICILOR MOLDOVENI ÎN 

ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ ŞI CAMPANIILE POLITICO-

PROPAGANDISTICE ALE PARTIDULUI COMUNIST 

Valentin BURLACU, dr., conf. univ. 

 

Summary 

The article is devoted to the ideological myths created by the new 
regime, instated after 1940/1944 in MSSR, which had as main objective 

to justify the domination of Tsarist and then Soviet territory between the 

Prut and Nistru. The communist propaganda was concerned by 

directing such a scenario under which ―Bessarabia invasion "of 
Romania royal would have been a first act of ―aggression" taken from 

the outside on a territory of the Soviet Russia, where have already 

instated the power of ,, workers and peasants ". Thus act is justified 
―liberator‖ from 1940 as a ―triumph of the historical truth‖ and 

―restoring of righteousness ". Also,, Moldovan people "was offered a 

celebration of Soviet origin who had to place it alongside other peoples 
of the Soviet Union, firstly the Russian people, who have made the" 

Great October ". 
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După reanexarea Basarabiei de către URSS, în anul 1944, prin 

intermediul unei istorii falsificate, rescrisâ sistematic, în funcţie de 

obiectivele centrului imperial, s-au implantat mai multor generaţii 

,,valori‖ străine intereselor naţionale. Miturile ideologice create de noul 

regim au avut drept obiectiv major să justifice dominaţia ţaristă şi apoi 

cea sovietică asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru. După 1964 se 

atestă o multiplicare a lucrărilor istoricilor sovietici moldoveni dedicate 

istoriei Basarabiei, RASSM şi RSSM. Această conjunctură se 

datorează, în primul rând, reconsiderării şi rescrierii istoriei naţionale în 

România. Se remarcă intensificarea activităţii ,,falsificatorilor 

burghezi‖ a istoriei şi culturii ,,poporului moldovenesc‖ şi, implicit, se 

impune necesitatea de a fundamenta existenţa separată a acestuia, de a 

justifica cele două ,,eliberări‖, de a contracara ,,naţionalismul local‖, 

care atenta la ,,prietenia seculară‖, se etala soluţionarea problemelor 

legate de edificarea ,,noii societăţi‖ prin intermediul educaţiei 

comuniste a oamenilor muncii. 

Timp de aproape două decenii (1964-1980), campaniile 

propagandistice şi ideologice antiromâneşti, iniţiate de CC al PCUS, au 

fost dirijate în RSSM de CC al PCM în frunte cu primul secretar, Ivan 

Ivanovici Bodiul‖ [2, 41].  

În aşa-zisul ,,deceniu slăvit‖, care a coincis cu perioada de vârf a 

tensionării relaţiilor româno-sovietice, RSS Moldovenească este 

transformată nu numai într-un poligon pentru cele mai dezastruoase 

experimente economice, dar şi un veritabil laborator de elaborare şi 

testare a celor mai primitive teorii şi concepţii referitoare la istoria 

,,poporului moldovenesc‖. 

Astfel, începând cu anul 1965, discursurile pe chestiunile 

ideologice şi politico-educative ale primului secretar de partid din 

republică conţin, de fiecare dată, în mod obligatoriu, şi o sinteză a 

istoriei ţinutului şi republicii din cele mai vechi timpuri până în prezent 

[3, pp. 298-301]. Această ,,scurtă istorie a Moldovei‖ cu caracter de 

compendiu se axează, în mod special, pe următoarele coordonate 
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predilecte: ,,prietenia multiseculară‖, lupta comună împotriva 

duşmanilor externi şi interni, premisele şi actul progresist al ,,alipirii‖ 

Basarabiei la Rusia, consecinţele lui pozitive, influenţa binefăcătoare a 

culturii ruse înaintate, încadrarea în mişcarea revoluţionară panrusă 

pentru scuturarea jugului social şi naţional, biruinţa Puterii Sovietice, 

,,cotropirea mişelească‖ a Basarabiei de către Romănia burghezo-

moşierească şi instaurarea unui regim de ocupaţie, lupta neîncetată a 

,,poporului moldovenesc‖ pentru reunirea cu Patria-mamă – Uniunea 

Sovietică, soluţionarea echitabilă a problemei basarabene şi reunirea 

poporului moldovenesc într-un stat sovietic socialist, ajutorul 

dezinteresat acordat de poporul rus în ,,toate epocile istorice‖ 

,,poporului moldovenesc‖, înflorirea economiei şi culturii RSSM în anii 

construcţiei socialismului, viitorul luminos. 

Directivele înaltului demnitar de partid din republică trebuiau să 

servească pentru istorici drept principii metodologice în interpretarea 

evenimentelor şi rescrierea istoriei într-o viziune nouă. În acelaşi timp, 

erau trasate sarcini, erau indicate direcţiile şi tematica cercetărilor 

pentru frontul istoric. Tratatele istoricilor trebuiau să servească drept 

suport pentru combaterea ideologiei şi istoriografiei burgheze. În plan 

politico-educativ, aceste conţinuturi trebuiau să contribuie la 

popularizarea unor mituri despre trecutul poporului moldovenesc pentru 

a argumenta originile realizărilor republicii în dezvoltarea economiei şi 

culturii în anii puterii sovietice.  

Imediat, pe urmele documentelor de partid, ale indicaţiilor 

primului secretar, întreaga activitate ideologică şi politico-culturală a 

făcut din istorie principalul element al propagandei sale. Istoria 

invadează presa, programele tele-radio, sălile de teatru, studiourile de 

film, librăriile, galeriile de artă, se editează articole şi monografii, ce 

abordează o tematică specială, dictată de obiectivele impuse de 

deciziile adoptate. Mai mult, istoria devine unul din avanposturile 

combaterii ideologiei burgheze, în general, şi a istoriografiei naţionale 

din România, în special. 
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În rezoluţia Prezidiului CC al PCM din 13 decembrie 1965 ,,Cu 

privire la pregătirea măsurilor în vederea intensificării educaţiei 

internaţionaliste a oamenilor muncii din republică‖, adoptată în 

contextul discuţiilor incendiare de la ultimul congres al scriitorilor din 

RSSM (octombrie 1965), se preconiza o ,,îmbunătăţire radicală‖ a 

lucrului politic în rândul intelectualilor şi studenţilor, predării ştiinţelor 

sociale în ciclul preuniversitar şi universitar, predării ,,istoriei 

Moldovei‖ în şcolile de cultură generală şi universităţi, a studierii şi 

propagării ,,trecutului istoric al poporului moldovenesc, a mişcării 

revoluţionare în ţinutul nostru‖ şi a succeselor obţinute în perioada 

socialismului, mai ales a ,,relaţiilor istorice ale poporului moldovenesc 

cu popoarele rus şi ucrainean, a alipirii, în trecut, a Basarabiei la Rusia‖ 

[7, p. 48]. 

De acum înainte, o preocupare prioritară permanentă a 

structurilor ideologice a devenit trasarea direcţiilor principale în 

utilizarea istoriei ca instrument de îndoctrinare a societăţii prin diverse 

mijloace de propagandă şi agitaţie, iar a instituţiilor abilitate – cu 

scrierea istoriei şi intensificarea educării internaţionaliste. 

Pe lângă sarcinile de ordin ştiinţific, lupta împotriva ideologiei 

burgheze, în faţa savanţilor din republică este trasată sarcina de a 

participa activ la popularizarea planurilor şi realizărilor poporului 

moldovenesc în construcţia noii societăţi: ,,de a lămuri oamenilor 

muncii uriaşa însemnătate a prieteniei noroadelor URSS – măreaţa 

cucerire a socialismului, de a forma fiecărui om iubirea pentru Patria sa 

multinaţională, pentru marele Partid Comunist al Uniunii Sovietice, de 

a arăta pe larg realizările Moldovei în anii Puterii Sovietice, trecutul 

revoluţionar al poporului moldovenesc, participarea lui activă la lupta 

întregului norod pentru comunism‖ [6]. 

Pentru I. Bodiul, misiunea istoricilor nu se limita doar la 

modelarea istoriei după axiomele politice la zi şi denunţarea opiniilor 

savanţilor burghezi. Scrierea şi studierea istoriei trebuia să devină şi un 

instrument de îndoctrinare politică. În acest context, era considerată 

necesară ,,utilizarea mai largă, în activitatea politică, a evenimentelor 
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istorice care au avut loc în trecut în ţinutul nostru şi au întărit pentru 

vecie prietenia dintre popoarele moldovenesc, ucrainean, rus şi alte 

popoare frăţeşti din Uniunea Sovietică, a tradiţiilor bogate care s-au 

format demult în viaţa poporului moldovenesc, în care acesta păstrează 

cu sfinţenie profunda recunoştinţă faţă de poporul rus pentru eliberarea 

de sub jugul turcesc, de sub ocupaţia româno-boierească şi de sub 

aservirea fascistă. De asemenea, trebuie studiate mai profund şi folosite 

mai pe larg evenimentele revoluţionare, activitatea reprezentanţilor 

gândirii ruse progresiste, ai ilegalităţii, manifestările oamenilor muncii 

basarabeni, lupta lor pentru puterea sovietică. Pe baza materialului 

istoric şi a trecutului revoluţionar, oamenii muncii trebuie educaţi în 

spiritul prieteniei de nezdruncinat şi al frăţiei dintre popoare‖ [8, pp. 

125-126]. 

Astfel, în laboratoarele secţiei de agitaţie şi propagandă ale CC al 

PCM se elaborau şi se impuneau anumite stereotipuri în domeniul 

trecutului istoric, iar eforturile istoricilor trebuiau să se reducă la 

,,argumentarea‖ şi dezvoltarea acestor teze ,,să organizeze studierea 

profundă a trecutului revoluţionar, să reînvie cele mai bune tradiţii ale 

poporului moldovenesc, în care el şi-a întruchipat adânca sa 

recunoştinţă faţă de marele popor rus şi alte popoare pentru eliberarea 

sa din robia turcă şi din robia fascistă […]. Trebuie demascată hotărât 

minciuna propagandei burgheze despre trecutul istoric al naţiunii 

moldoveneşti, să-i păzim pe oameni de influenţa nesănătoasă‖ [8, pp. 

125-126]. 

Schiţând obiectivele şi conţinuturile activităţii propagandistice, 

care urma a fi realizată, se specifica: ,,CC al PCM este conştient de 

răspunderea care îi revine organizaţiei de partid în munca de educaţie 

politică a oamenilor muncii în spiritul prieteniei şi fraternităţii dintre 

popoarele Uniunii Sovietice. Înţelegem că folosirea în acest scop a 

faptelor din trecutul istoric şi din prezentul poporului moldovenesc 

trebuie să ţină cont de situaţia politică generală din lume, de relaţiile 

dintre Uniunea Sovietică şi România‖. Această constatare este o 

mărturie a gradului de tensionare a relaţiilor sovieto-române pe 
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,,problema basarabeană‖. În acest context, se consideră oportună drept 

sarcină primordială: ,,Pregătirea şi publicarea în limba moldovenească, 

rusă şi într-un şir de limbi străine a unei serii de studii istorice 

(monografii, broşuri, atlase etc.) şi articole în ediţii periodice centrale, 

la radio şi tv, care să aducă la cunoştinţa opiniei publice largi – 

sovietice şi străine – adevărul despre poporul moldovenesc, despre 

istoria sa autentică şi despre realitatea adevărată a vieţii sale 

contemporane‖ [8, p. 144]. 

Reluând indicaţiile, sarcinile şi obiectivele deja trasate, primul 

secretar adaugă accente şi subiecte noi, în funcţie de polemicele cu 

istoricii-inamici. Pe prim plan, în acest context, se plasează 

fundamentarea existenţei ,,poporului moldovenesc‖, distinct de cel 

român. Atacul susţinut al lui I. Bodiul la adresa identităţii naţionale a 

românilor basarabeni urmează a fi susţinut de istoriografie: ,,Oamenii 

de ştiinţă sunt datori să elaboreze mai repede problemele formării şi 

dezvoltării naţiunii moldoveneşti, moştenirii istorice şi culturale a 

poporului moldovenesc, rolului războaielor ruso-turce în eliberarea 

popoarelor balcanice şi însemnătatea progresistă a unirii Basarabiei cu 

Rusia în anul 1812‖.  

O atenţie deosebită urma să fie acordată pregătirii unor ,,lucrări 

fundamentale despre lupta pe care oamenii muncii din Moldova au dus-

o în frunte cu bolşevicii pentru instaurarea Puterii Sovietice în ţinut şi 

pentru apărarea cuceririlor ei, pentru izgonirea ocupanţilor şi eliberarea 

Basarabiei, despre curajul şi eroismul organizaţiei comuniste ilegale 

basarabene‖ [8, p. 144]. Toate aceste rezultate trebuiau să-şi găsească 

materializare în activitatea politico-propagandistică de educare a 

maselor populare. 

Cerinţele şi indicaţiile primului secretar, se materializează în 

acţiuni concrete. În anul 1966, organele de partid abilitate de la 

Moscova au formulat o directivă privind prelucrarea unor aspecte ale 

raporturilor sovieto-române, interpretarea lor fiind pusă pe seama 

Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Într-o notă 

informativă, adresată CC al PCUS, de D. Cornovan, secretarul CC al 
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PCM, la 24 februarie 1967, se făcea bilanţul primelor realizări în acest 

domeniu: ,,CC al PCM informează, că, potrivit Hotărârii CC al PCUS 

din 15 septembrie 1966 ,,Despre studierea şi interpretarea pe viitor a 

problemelor referitoare la istoria relaţiilor româno-sovietice‖, Institutul 

de Istorie al AŞ a RSSM îşi desfăşoară activitatea de cercetare 

ştiinţifică în conformitate cu lista temelor stabilite de CC al PCUS: 

,,Importanţa războaielor ruso-turce pentru eliberarea popoarelor 

balcanice de sub jugul turcesc feudal în sec. XVIII-XIX‖, ,,Alipirea 

Basarabiei la Rusia în 1812 şi importanţa sa pentru destinele poporului 

moldovenesc‖, ,,Relaţiile româno-sovietice în primii ani după biruinţa 

Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie‖, ,,Stabilirea relaţiilor 

diplomatice dintre Uniunea Sovietică şi România în anul 1934‖ [8, p. 

162]. 

După cum se demonstrează în istoriografia naţională de către 

istoricul Gh. Negru, din obiectivele acestei directive reţinem 

următoarele: ,,acţiunile conjugate ale savanţilor şi ale Biroului CC al 

PCM de la începutul anului 1967 pentru a accelera elaborarea unei 

viziuni sovietice asupra ,,istoriei Moldovei‖ şi a relaţiilor ruso şi 

sovieto-române, a intensifica ,,educaţia politică‖ şi contrapropagandă în 

RSSM, au avut drept scop combaterea ,,noului curs politic‖ al 

Bucureştiului de la începutul anilor’60, în particular, a declaraţiilor 

conducerii comuniştilor români (nu în mod direct, însă suficient de clar) 

şi a celei chineze referitor la ocupaţia sovietică a Basarabiei şi a 

caracterului românesc al teritoriului dintre Prut şi Nistru, a influenţei 

literaturii ştiinţifice din România şi din ,,ţările capitaliste‖, în care 

,,chestiunea basarabeană‖ era considerată nesoluţionată, iar existenţa 

,,limbii‖ şi a ,,naţiunii moldoveneşti‖ era contestată‖ [9, p. 73]. 

În hotărârea Biroului CC al PCM din 18 martie 1967 ,,Despre 

acţiunile CC al PCM privind studierea şi interpretarea în continuarea a 

problemelor istoriei RSS Moldoveneşti şi a relaţiilor sovieto-române‖, 

savanţilor de la Universitatea de Stat şi de la Academia de Ştiinţe li s-a 

cerut să scrie şi să publice, în 1968 şi 1969, peste 30 de lucrări 

consacrate ,,eliberării Basarabiei‖ în 1812 şi 1940, ,,biruinţei Puterii 
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Sovietice‖, ,,ocupaţiei şi asupririi româneşti din Basarabia în 1918-1940 

etc., inclusiv monografia ,,Formarea şi înflorirea naţiunii socialiste 

moldoveneşti‖ şi culegerea de studii ,,Formarea şi dezvoltarea naţiunii 

burgheze moldoveneşti‖ [9, pp. 72-73]. 

În contextul aprofundării disensiunilor sovieto-române pe 

problemele de ordin istoric, al tratării diametral opuse a problemelor 

cruciale din istoria ţinutului dintre Nistru şi Prut, al revenirii 

istoriografiei româneşti la principiile naţionale, organele de partid din 

RSS Moldovenească recurg sistematic, în mod hotărât, la mobilizarea 

frontului istoric din republică în scopul ,,popularizării‖ istoriei 

Moldovei. 

În succesiunea aşa-ziselor ,,documente de partid‖ şi ,,indicaţii‖ 

cu impact în sfera istoriei, întocmite de cele mai înalte foruri ale 

partidului, se înscrie şi Hotărârea Biroului CC al PCM din 22 august 

1967, despre aprobarea măsurilor ,,privind intensificarea propagandei şi 

studierii pe viitor a problemelor istoriei Moldovei, naţiunii 

moldoveneşti şi organizării de stat, relaţiilor seculare de prietenie ale 

poporului moldovenesc cu poporul rus şi cu alte popoare ale URSS, 

internaţionalismului proletar şi patriotismului sovietic‖. La rândul lor, 

comitetele orăşeneşti şi raionale de partid au fost obligate să elaboreze 

măsuri privind ,,intensificarea propagandei în rândurile oamenilor 

muncii a trecutului istoric şi a prezentului poporului moldovenesc‖ [8, 

p. 174]. 

Tematica ,,prieteniei popoarelor‖ Uniunii Sovietice din trecutul 

îndepărtat până în prezent, devine piatra unghiulară, nucleul tuturor 

discursurilor ideologice ale lui Bodiul. Ştiinţei istorice îi revine un rol 

aparte în acest sistem.: ,,În scopul educării internaţionaliste trebuie 

folosită mai pe larg istoria ţinutului natal, care abundă în strălucite 

exemple ale legăturilor seculare frăţeşti şi prieteniei dintre popoarele 

moldovenesc, rus, ucrainean şi alte popoare, bogate de slăvite tradiţii 

internaţionaliste, ce s-au creat în lupta pentru Puterea Sovietelor, 

apărarea cuceririlor Marelui Octombrie, pentru zdrobirea şi izgonirea 

cotropitorilor străini de pe pământul natal, pentru construirea 
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socialismului. Cunoaşterea istoriei eroice a ţării, a republicii, a 

norodului îi dă posibilitatea de a aprecia mai bine prezentul, de a 

înţelege mai adânc însemnătatea eforturilor comune ale tuturor 

naţiunilor şi naţionalităţilor Patriei noastre în lupta pentru triumful 

idealurilor comunismului‖ [5, p. 47]. 

Alarma dată de CC al PCM, în documentele expediate periodic 

CC al PCUS privind ,,pericolul românesc‖, a avut efectul scontat. La 6 

mai 1968, Biroul CC al PCUS a adoptat, la insistenţa lui I. Bodiul, 

hotărârea ,,Cu privire la măsurile de ajutor al RSS Moldoveneşti în 

ameliorarea muncii ideologice‖, dublată la 9 iunie 1968 şi de decizia 

,,strict secretă‖ a Biroului CC al PCM ,,Despre măsurile privind 

îndeplinirea hotărârii CC al PCUS ,,Cu privire la măsurile de ajutor al 

RSS Moldoveneşti în ameliorarea muncii ideologice‖ [10, p. 142]. 

În scopul îndeplinirii hotărârii CC al PCUS, Biroul CC al PCM a 

obligat organele de partid, sovietice, sindicale şi comsomoliste ,,să 

sporească semnificativ nivelul muncii ideologice în republică‖, ,,să 

folosească pe larg formele de activitate organizatorică, politică şi 

cultural-educativă în scopul cultivării tuturor muncitorilor, ţăranilor, 

intelectualilor şi tinerilor în spiritul unei principialităţi mai mari, 

devotamentului faţă de comunism; formării unei concepţii de clasă, 

înţelegerii profunde din perspectivă marxist-leninistă a esenţei 

evenimentelor ce se produc în lume‖, ,,să propună măsuri concrete cu 

privire la intensificarea muncii ideologice în republică, luptei împotriva 

manifestărilor ideologiei ostile, cu privire la educaţia oamenilor muncii 

în spiritul patriotismului sovietic, internaţionalismului proletar şi 

prieteniei dintre popoare, activizarea muncii savanţilor în cercetarea de 

pe poziţii marxiste a problemelor ce vizează aspecte privitor la istorie şi 

limbă‖, ,,o vastă propagandă a celor mai actuale probleme ce vizează 

istoria, etnografia, limba şi cultura poporului moldovenesc‖ [8, pp. 264-

265]. 

Trasarea sarcinilor pentru ştiinţa istorică continuă să reprezinte o 

preocupare constantă a organelor de partid şi obiectul dezbaterilor în 



100 
 

contextul amplificării şi aprofundării disensiunilor sovieto-române pe 

probleme de ordin istoric.  

Un exemplu concludent, în implicarea politicului în procesul de 

scriere a istoriei, o constituie hotărârea CC al PCUS din 5 noiembrie 

1970 ,,Cu privire la măsurile de ameliorare a muncii ideologice în 

rândul populaţiei RSS Moldoveneşti şi a regiunii Cernăuţi a RSSU‖, în 

care s-a dispus ca ,,Academia de Ştiinţe a URSS, Institutul de Marxism-

Leninism de pe lângă CC al PCUS, revistele ,,Probleme de istorie‖, 

,,Istoria nouă şi modernă‖, ,,Probleme de istorie ale PCUS‖ şi ,,Viaţa 

internaţională‖ să extindă publicarea de articole şi studii ce specifică 

rolul Kominternului în istoria mişcării comuniste şi muncitoreşti şi în 

istoria relaţiilor ruso-române şi sovieto-române, analizează politica 

cercurilor conducătoare ale României în perioada antebelică, alte 

aspecte supuse unor reevaluări tendenţioase în istoriografia română‖ [8, 

p. 419]. 

Pentru realizarea acestei decizii, Biroul CC al PCM, în hotărârea 

adoptată la 16 noiembrie 1970, a obligat Prezidiul AŞ a RSSM să 

prezinte propuneri, coordonate cu institutele respective ale AŞ a URSS, 

privind desfăşurarea unor conferinţe şi sesiuni consacrate istoriei 

Moldovei, formării naţiunii moldoveneşti, istoriei relaţiilor ruso-

române şi sovieto-române‖ [8, p. 420]. În ,,Măsurile‖ adoptate cu 

această ocazie se preconiza monitorizarea procesului de predare a 

,,limbii moldoveneşti‖, literaturii şi istoriei RSS Moldoveneşti în 

instituţiile de învăţământ, examinarea în cadrul adunării generale a 

Academiei de Ştiinţe a RSSM a chestiunii ,,Cu privire la nivelul 

lucrărilor ştiinţifice în domeniul istoriei, filosofiei, economiei politice, 

limbii şi literaturii şi modalitatea de sporire a acestuia‖, organizarea 

unei sesiuni ştiinţifice în cadrul căreia să se discute despre succesele 

Moldovei Sovietice şi despre critica la adresa falsificatorilor burghezi 

[8, pp. 426-427], publicarea în revistele şi ziarele republicane şi 

unionale a unor articole şi materiale ,,care să demaşte activitatea 

antipopulară a ideologilor şi oamenilor politici burghezi din trecutul 

Moldovei şi României, cărora propaganda străină le face pe larg 
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reclamă‖ şi ,,cu privire la atrocităţile şi la alte acţiuni comise de către 

ocupanţi în Basarabia, în anii 1918-1940 şi pe teritoriul RSS 

Moldoveneşti şi în alte regiuni ale ţării, în anii 1941-1944‖ [8, p. 431], 

elaborarea unor texte de lecţii, inclusiv pe tema ,,Prietenia dintre 

popoarele rus, moldovenesc şi alte popoare din URSS’’; lupta lor 

împotriva duşmanilor comuni, pentru victoria revoluţiei din octombrie, 

pentru construcţia socialismului şi a comunismului [8, p. 431]. 

Mobilizaţi şi stimulaţi în permanenţă, la cel mai înalt nivel al 

conducerii de partid din republică, istoricii moldoveni au dat dovadă de 

exces de zel în activitatea de ,,combatere a istoriografiei burgheze‖. În 

acest domeniu este inspirată o adevărata întrecere socialistă, iar critica 

,,istoriografiei burgheze‖ devine o preocupare la modă, un mijloc de a 

excela şi a avansa în cariera ştiinţifică. 

În cadrul şedinţei Biroului CC al PCM din 12 ianuarie 1976 a 

fost examinată şi aprobată drept directivă Hotărârea CC al PCUS din 15 

octombrie 1975 ,,Cu privire la măsurile suplimentare în domeniul 

muncii ideologice în legătură cu intensificarea propagandei naţionaliste 

române care lezează interesele URSS‖. În decizia adoptată, frontului 

istoric din republică îi revenea sarcina ,,să elaboreze şi să publice un şir 

de monografii, culegeri de articole şi documente privind chestiunile 

legate de istoria Moldovei şi a României, de relaţiile ruso-române, 

sovieto-române şi moldo-române‖ [1, p. 2]. 

De asemenea a fost schiţată tematica aproximativă a 

intervenţiilor în presă, la radio şi televiziunea republicii, orientate spre 

neutralizarea propagandei naţionaliste care lezează interesele URSS. 

Istoricilor li se indicau problemele şi evenimentele tratate ,,incorect‖ în 

istoriografia română şi se determina tematica cercetărilor şi 

publicaţiilor [1, pp. 26-28]. În acest context, urmau a fi elaborate şi 

editate în anii 1976-1980 peste 40 de lucrări privind problemele de 

istoria formării şi dezvoltării naţiunii şi statalităţii moldoveneşti, 

relaţiile ruso-române, sovieto-române şi moldo-române [1, pp. 33-36]. 

Chestiunile legate de sporirea eficienţei muncii ideologice, 

necesitatea contracarării influenţei ,,ideologiei burgheze‖ în rândurile 
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oamenilor muncii din republică şi antrenarea în această activitate a 

savanţilor, au fost dezbătute şi la Congresul al XIV-lea al PCM (29-31 

ianuarie 1976). În cadrul lucrărilor forului comuniştilor din republică, 

după cum se raporta într-o notă, ,,delegaţii au vorbit despre necesitatea 

de a duce o luptă mai aprigă cu pătrunderea ideologiei burgheze. S-a 

subliniat faptul că scornirile şi clevetirile ideologilor burghezi la adresa 

Moldovei Sovietice, cu părere de rău, sunt activ susţinute de anumite 

cercuri din România‖. În acest context, s-a subliniat că ,,datoria 

savanţilor din republică, care activează în domeniul ştiinţelor sociale, 

este de a desfăşura propaganda în mod argumentat şi ofensiv, de a crea 

lucrări, în care problemele cheie ale istoriei şi culturii noastre să fie 

rezolvate de pe poziţii corecte‖ [4, p. 546]. 

În consecinţă, istoricii moldoveni, aserviţi regimului comunist, 

vor fi înregimentaţi în procesul de implementare a politicii oficiale în 

domeniul istoriei. 

Cele mai multe dintre tendinţele evoluţiei istoriografiei sovietice 

moldoveneşti din anii ’70-’80 îşi au originile în schiţele, rapoartele, 

discursurile ,,programatice‖ cu caracter pretins istoriografic ale lui Ivan 

Bodiul. 

Majoritatea absolută a lucrărilor istoricilor sovietici moldoveni 

erau scrise la comanda forurilor ideologice diriguitoare ale partidului 

comunist şi au fost o replică la apariţiile editoriale istoriografice din 

România, care reconsiderau istoria naţională, aflată până atunci sub 

dictatul ideologic sovietic. 

Acestă controversă sovieto-română în ,,problema Basarabiei‖, 

care s-a declanşat în ultimii ani ai guvernării Dej şi s-a aprofundat în 

,,epoca Ceauşescu‖, s-a menţinut în relaţiile bilaterale până la căderea 

comunismului în România în 1989. 

Astfel, o trăsătură fundamentală a regimului totalitar comunist 

este completa aservire a istoriei faţă de politică. Ea este transformată 

într-o unealtă propagandistică prin intermediul căreia partidul de 

guvernământ realizează socializarea şi conducerea societăţii, motivează 

şi influenţează masele, legitimează puterea politică, face referiri 
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indirecte la conflictele politice. În atare condiții, istoricii sunt 

transformați în funcționari ideologici, misiunea cărora rezidă în 

executarea discursului social dictat de partidul comunist. 
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Summary  

The study reflects the consequences of the Ribbentrop-Molotov 

Agreement on identity politics in MSSR that were intended to 
compromise national identity. There are analyzed some manipulation 

tactics of the Soviet regime as historical revisionism, the dissemination 

of myths concerning two distinct nations and languages etc. A special 

attention is given to resistance actions against the Moldovenism and 
highlighted the successes in favor of Romanianism (the 60s, 80s, and 

90s of the twentieth century), and the attitude of revanchist parties 

towards the national values. 
 

În conformitate cu Protocolul adiţional secret (art. 3) al Pactului 

Ribbentrop-Molotov, Basarabia, Bucovina de Nord și Ţinutul Herţa au 

fost ciuntite din teritoriul României [31]. Doar după o lună, guvernul 

sovietic a dezmembrat Basarabia în trei. Partea centrală a fost numită 

RSSM, formată din 30.000 km², plus 4.100 km² de teritoriu de pe malul 

stâng al Nistrului. Sudul Basarabiei (de la Marea Neagră) şi partea de 

nord a acesteia, împreună cu N Bucovinei şi Ţinutul Herţa, teritorii ce 

însumau 14.400 km², precum şi restul de 4.000 km² din fosta republică 

autonomă înfiinţată peste Nistru în 1924, au fost atribuite Ucrainei. 

Instaurarea guvernării comuniste (28 iunie 1940) [3, p. 270, 348] a fost 

marcată de instituirea regimului totalitar, care anula practicile 

democratice şi monopoliza toate domeniile: politic, economic, social. O 

luptă înverşunată s-a dat împotriva disidenţei politice, iar represaliile 

sistematice sau periodice au devenit o formă a politicii interne. Pentru a 

fortifica regimul nedemocratic, a fost organizată la cel mai înalt nivel 

ideologizarea şi politizarea totală a societăţii. Întregul sistem trebuia să 

contribuie la crearea omului sovietic, care ar fi avut o conştiinţă 

sovietică, fiind supus şi dedicat totalmente noului sistem. Iar pentru ca 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Nistru
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procesele de cultură, identitate şi politică să se desfăşoare în unison, 

trebuia să fie reinterpretată identitatea naţională și rescrisă istoria. 

Pentru rescrierea trecutului şi inducerea în eroare a maselor în folosul 

doctrinei comuniste, au fost puse în mişcare colective întregi de 

„cercetători‖ și „scriitori‖ [8].   

Potrivit prof. univ. dr. Frigioiu Nicolae, sistemul sovietic a 

folosit pe larg distorsionarea adevărului şi manipularea societăţii pentru 

a se legitima [9, p. 16]. Bolşevicii au impus o interpretare proprie a 

apartenenţei etnice a băştinaşilor, au dezvoltat ideea despre două 

popoare distincte, declarându-i pe locatarii din RSSM „moldoveni‖. 

România şi naţiunea românească erau declarate imperialiste, burgheze, 

asupritoare, iar cei care susţineau românismul au fost etichetaţi drept 

trădători. Broşurile şi altă literatură propagandistică scrisă de ideologii 

sovietici elucidau sarcinile partidului comunist, inoculându-se credința 

că: puterea în RSSM a fost cucerită de pătura muncitoare susţinută de 

armata roşie eliberatoare, chiaburimea personalizează duşmanul 

poporului, puterea socialistă urmărește zidirea societăţii socialiste, iar 

limba moldovenească aparţine păturii muncitoare [29]. Literatura era 

transmisă lucrătorilor de partid, preşedinţilor sovietelor săteşti și 

profesorilor pentru a fi studiată şi diseminată în societate. Una din 

ideile principale care trebuia promovată printre localnici, era că 

locuitorii Basarabiei aveau legături străvechi cu popoarele slave. 

Ilustrativ în acest sens este volumul „Istoria norodului moldovenesc‖ 

realizat de Institutul Pedagogic „T. Şevcenko‖ de la Tiraspol, care, 

potrivit presei propagandistice, trata în chip nou problema dacică, 

prezenta trăsăturile comune de dezvoltare a Rusiei de miază-zi-asfinţit 

cu cnezatul moldovenesc şi legăturile strânse a norodului moldovenesc 

cu cel ucrainean‖
 
[20]. În propagarea miturilor comuniste a fost 

încadrat activ Institutul de Istorie, Economie, Limbă şi Literatură 

(IIELL), filială a Academiei de Ştiinţe a URSS, prin colaboratorii Ion 

Ceban și Mitrofan Oprea, originari din Transnistria. În cadrul IIELL au 

fost editate două lucrări de folclor transnistrean, pentru a demonstra că 
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acesta  este diferit de tradiția populară orală românească, și publicate 

manuale de „limbă maternă‖, care puneau în uz un limbaj rusificat cu 

reguli gramaticale hilare. Noile manuale se axau pe convingerea că 

moldovenii sunt parte a poporului sovietic şi nu a celui român.  

Întru susţinerea aberaţiilor de partid a fost antrenată mass-media 

propagandistică (Pravda, Octombrie etc.), şcoala, administraţia, armata. 

În accepţia lui Charles King, ideea despre două popoare şi două limbi 

distincte este o dogmă a istoriografiei sovietice, prin care se justificau 

achiziţiile teritoriale. Mai mult, autorul subliniază că identitatea 

naţională poate fi manipulată de elitele politice prin crearea naţiunilor, 

alfabetelor, simbolurilor şi limbilor naţionale artificiale [15]. Or, 

eliberarea de clişeele limbii de lemn, care dezvoltă o conştiinţă de lemn, 

poate dura ani de zile [8, p. 39, 46]. 

Printre condiţiile care au favorizat implementarea 

moldovenismului în RSSM au fost: refugierea masivă a intelectualilor 

în România [12], deportările [4, p. 97, 122], colonizarea masivă cu 

străini [26, p. 170-172]. Metodele coercitive erau însoţite de cele de 

ideologizare, propagandă, rusificarea administraţiei de stat, promovarea 

etnicilor străini sau transnistreni în funcţii de răspundere, manifestându-

se neîncredere faţă de basarabeni [Ibidem]. Locuitorii urbelor au fost 

înscrişi în buletine drept „moldoveni‖ [17], numele româneşti au fost 

rusificate, iar tineretul era încurajat să înveţe limba rusă ca premisă 

obligatorie pentru obţinerea studiilor superioare şi ascensiune pe scară 

ierarhică socială/politică. În activitatea de cercetare istorică şi 

lingvistică basarabenii erau trataţi cu suspiciune [22, p. 184-187]. Cu 

toate cele menţionate mai sus, introducerea limbii moldoveneşti în 

Basarabia întâmpina dificultăţi și procesul de culturalizare prin care au 

trecut basarabenii în perioada interbelică nu a putut fi neutralizat 

totalmente [25].  

Proiectul „limbii moldoveneşti‖, o metodă prin care s-a 

manipulat opinia maselor din Basarabia, a înlocuit glotonimul „limba 

română‖ prin cel de „limbă moldovenească‖ şi a efectuat trecerea de la 

grafia latină la cea rusească.  
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Potrivit istoricului N. Negru, procesul de construire a limbii 

moldoveneşti a pornit în cadrul RASSM [28]. Apologeţii limbii 

moldoveneşti (lingviştii Leonid Madan, Ion Ceban ş.a.) subliniau în 

anii ’30, ulterior în 1945, că, „limba moldovenească nu are nevoie de 

înrâurire românească, care semnifică nu altceva decât influenţe 

burghezo-moşiereşti şi care sunt străine epocii socialiste‖. Ei chemau 

mediul ştiinţific să alcătuiască îndrăzneţ cuvinte noi, prin împrumutul 

lor din limba rusă, dat fiind că „ştiinţa marxist-leninistă considera 

influenţa culturii ruse asupra celei moldoveneşti un fenomen 

progresist‖ [35]. Rezultatul a fost apariţia unei limbi de lemn, cu 

termeni bizari precum: cârmozavodnică, dădăori, limboştiinţă, sau cu 

denumiri de manuale gen: M. Leuşcenko şî B. Frankovski. Învăţalnic pi 

fizicî. Tiraşpolea, 1931. La 16 mai 1941, Sovnarkomul (guvernul) 

RSSM a aprobat „Noua ortografie a limbii moldoveneşti‖, elaborată 

sub conducerea lui Ion Ceban, în cadrul Institutului Moldovenesc de 

Cercetări Ştiinţifice de la Tiraspol [5]. Principiile fonetice de scriere a 

noii limbi lua în calcul nu doar dialectele unei regiuni mai mari, dar şi 

graiul unor sate mici. Cuvintele erau scrise în felul cum erau rostite [32, 

p. 22]. Unele vocabule literare erau negate din considerente ideologice. 

De ex., este contestat verbul a interpreta, deoarece „interpretează doar 

clasa burgheziei‖. Ortografia din 1941 a fost reaprobată în 1945 cu mici 

schimbări, fiind „restabilit‖ şi alfabetul rusesc. La sesiunea ştiinţifică a 

Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură (IILL) din RSSM, Filială 

Moldovenească a AŞ a URSS, din 28–29 mai 1948, lingvistul Andrei 

Borşci a formulat pentru lexicografii moldoveni sarcina „să evite 

serioasa şi periculoasa boală de „pocloniri‖/plecăciuni/ faţă de 

lingvistica burgheză, cuvintele suspecte să fie înlocuite cu cele ruseşti‖ 

[23, p. 30]. Politica de creare a limbi moldoveneşti a fost consfinţită şi 

la Congresul II al PC (b) M (1949), la care s-a pus sarcina urgentă de 

„purificare a limbii de influenţe burgheze‖ [33]. 

Cu toate că puterea urmărea zelos ca directivele ideologice să fie 

implementate, se găseau intelectuali care nu recunoşteau vulgarizarea 

limbii. Printre oponenţi figurau persoane influente, cu merite faţă de 
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puterea sovietică, foşti ilegalişti sau participanţi la război în rândurile 

armatei sovietice: Em. Bucov, A. Lupan, C. Coroban, Gh. Bogaci, V. 

Comarniţchi. Fără a nega termenul de „limbă moldovenească‖, ei 

combăteau „moldovenismul prin: lexic, ortografie, fonetică, stilistică, 

invocau valorificarea moştenirii literare‖. Lingvistul Gh. Bogaci, în 

cadrul unei şedinţe din 21 august 1950 a Consiliului Ştiinţific al IILL, 

menţiona că este inacceptabil ca limba literară să se orienteze după cea 

vorbită. În an. 1950 Bucov menţiona „înlocuirea limbii care a evoluat 

natural cu una artificială, va constitui o piedică serioasă pentru 

înfăptuirea cu succes a lucrului ideologic de educaţie comunistă a 

poporului moldovenesc‖. Tot el ridica problema valorificării moştenirii 

culturale, studierea creaţiei autorilor Eminescu, Creangă ş.a., motivând 

că interzicerea valorificării moştenirii culturale este ca şi cum ai închide 

accesul la limba lui Puşkin, Gogol, Tolstoi [1, p. 282-284]. Dar 

problema clasicilor trebuia să fie rezolvată de CC al PCM. I. Ceban 

considera că URSS trebuie să ducă tratative cu România pentru ca 

scriitorii amintiţi să fie consideraţi moldoveni [23, p. 35]. 

O altă problemă controversată pentru care lingviştii sovietici nu 

puteau găsi un consens era originea limbii din RSSM. Circulau mai 

multe teorii, printre care: teoria convergenţei, potrivit căreia limba 

moldovenească este o încrucişare cu cea vlahă (teoria lui Marr, A. 

Udaliţov); teoria moldovenistă (I. Ceban, L. Madan), care susţinea că 

limba moldovenească ar fi una originală, independentă de alte limbi; 

teoria slavistă, care constata influenţa limbilor slave (N. Derjavin, D. 

Mihalci). Ideea încrucişării plăcu cel mai mult unor lingvişti din RSSM, 

dar în 1950 a apărut lucrarea lui Stalin „Марксизм и вопросы 

языкознания‖, care a supus criticii teoria încrucişării, prin urmare nu 

mai era vorba ca limba să fie latină şi slavă, ci ori latină ori slavă [23, p. 

34]. Cercetătorii Institutului de Lingvistică al AŞ a URSS, printre care 

D. Mihalci, insistau asupra caracterului slav al limbii moldoveneşti, iar 

în privinţa clasicilor cereau ca filologii din RSSM să recunoască clasicii 

moldoveni de peste Prut: Alecsandri, Creangă, Eminescu, care pot 

aparţine şi „popoarelor diferite‖ [23, p. 36].  
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Ca urmare a acestor dezbateri, la 3–7 decembrie 1951, a fost 

organizată la Chişinău o conferinţă comună a Institutului de Lingvistică 

al AŞ a URSS şi a IILL din RSSM. La aceasta oaspeţii B. 

Serebrennikov, S. Bernştein afirmă că „limba moldovenească‖ este 

romanică, iar specificul ei constă în structura gramaticală şi fondul 

lexical de bază. Raportorii în unanimitate au susţinut „independenţa 

limbii moldoveneşti‖ şi au reprobat poziţia lui Gh. Bogaci, V. Coroban, 

care puneau la îndoială originalitatea limbii moldoveneşti. A fost 

criticat D. Mihalci care se pronunţase anterior pentru recunoaşterea în 

calitate de clasici ai RSSM pe M. Eminescu, V. Alecsandri ş.a. [23, p. 

38] Cuvântul de încheiere la conferinţa i-a fost acordat lui Artiom 

Lazarev [2], care a confirmat intenţia conducerii oficiale de a nu se 

abate de la doctrina moldovenismului.  

Moartea lui Stalin, demararea „dezgheţului hruşciovist‖ [6, p. 98-

99], relaţiile benefice cu Republica Populară Română au creat condiţii 

prielnice pentru valorificarea moştenirii clasice  [6, p. 101]. Din an. 

1950 a început publicarea unor culegeri de opere ale scriitorilor A. 

Donici (1950), C. Negruzzi (1953), C. Stamati (1953), I. Creangă 

(1953), Alecsandri (1954), A. Mateevici (1954), M. Eminescu (1954), 

N. Milescu-Spătaru (1956), I. Neculce (1956), Al. Hâjdeu (1956), B. P. 

Hasdeu (1956). De menţionat însă că la intervenţia IILL, editarea 

clasicilor s-a făcut cu schimonosirea limbii, imprimându-i un pretins 

specific moldovenesc, corectând forma sufixelor verbale din „ea‖ în 

„e‖, fiind exclus cuvântul român, înlocuite neologismele etc. Mai mult, 

în 1956 printre lingvişti circulă ideea că discuţiile dintre romanizatori şi 

originalişti din deceniul al patrulea au fost în mare parte neştiinţifice, 

gramatica şi vocabularul de bază al limbilor literare română şi 

moldovenească sunt practic identice, iar diferenţele sunt neesenţiale (I. 

Varticean, I. E. Tofan ş.a.) [23, p. 41].  

În 1956, savanţii ruşi de notorietate Ruben Budagov şi Samuel 

Bernştein au prezentat revistei „Вопросы языкознания‖ un articol 

intitulat „Cu privire la unitatea de limbă româno-moldovenească‖, dar 

articolul în cauză a apărut abia în 1988, în revista „Nistru‖ când 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Popular%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/1956
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oportunitatea lui nu o mai putea decide PCUS sau PCM [24, p. 132-

136]. În 1958 P. Udler a publicat un studiu prin care argumenta că 

niciun grai de pe teritoriul RSSM nu este de sine stătătoare, toate 

formează un tot întreg cu graiurile de dincolo de Prut şi alcătuiesc 

graiurile limbii române, parte componentă a masivului lingvistic 

dacoromân [34, p.185]. La conferinţa ştiinţifică pe probleme lingvistice 

(19–21 iun. 1961) romanistul D. Mihalci a specificat că opinia privind 

existenţa „limbii moldoveneşti de sine stătătoare‖ este „din punct de 

vedere lingvistic un nonsens‖ [10, p. 224]. Un alt romanist de la 

Moscova, Elena Golubova, întrebată dacă limba vorbită în RSSM poate 

fi numită română, a subliniat: „că nu intră în competenţa ei să rezolve o 

astfel de problemă, dar consideră că între aceste limbi nu există 

diferenţe principiale‖ [23, p. 44]. Odată cu introducerea africatei G, 

realizare a unor lucrători ai CC al PCM (A. Melnic, D. Cornovan, C. 

Zubcu) s-a obţinut de facto înlocuirea limbii moldoveneşti, inventată la 

Tiraspol, cu limba română. Grafia rusească, cu unele abateri ortografice 

şi ortoepice, îi induceau în eroare doar pe neştiutori, iar „limba 

moldovenească literară‖ rămânea doar în denumire. Conform lui Eugen 

Coşeriu, scopul separării limbii moldoveneşti de cea română nu putea fi 

atins. 

Inexistenţa unei limbi literare moldoveneşti a constatat-o şi 

celebrul filolog italian Carlo Tagliavini [30] la Congresul de 

romanistică din 1956. Romanistul a examinat mai multe lucrări, reviste, 

articole scrise în „limba moldovenească‖ şi a tras concluzia că pretinsa 

limbă literară moldovenească nu este altceva decât limba română scrisă 

cu alfabet rusesc uşor modificat după chirilica slavei ecleziastice 

folosite de români pe parcursul secolelor. Pretinsa „limba 

moldovenească‖ a fost considerată o pseudolimbă, un grai ce face parte 

din celelalte graiuri ale limbii române [Ibidem]. Mai târziu şi romanişti 

din URSS, precum D. Mihalci (iun. 1961), au recunoscut că limba 

moldovenească „există din punct de vedere politic, „însă lingvistic este 

un nonsens [19]. 
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Pe timpul liderului sovietic Leonid Brejnev au fost luate măsuri 

dure împotriva militanţilor pentru drepturile naţionale [14,  p. 32-33]. 

Acţiunile antiromâniste au fost cauzate de mai mulţi factori: de politica 

de nealiniere promovată de Nicolae Ceauşescu, liderul PCR, de 

revendicările drepturilor istorice ale poporului român asupra 

străvechilor teritorii răpite de URSS în 1940 [3, p. 340], dar şi de 

apariţia pe teritoriul RSSM a unor structuri de rezistenţă naţională, 

circulaţia foilor volante cu mesaje critice la adresa puterii, cerinţe 

privind perpetuarea culturii şi valorilor naţionale. La şedinţa Biroului 

CC al PCM (13 dec. 1965) au fost criticate alocuţiunile „naţionaliste‖ 

ale scriitorilor Busuioc, Malarciuc, Druţă, Cimpoi, este acuzat 

scepticismul privind „limba moldovenească‖, atacată revista „Cultura‖ 

în cadrul adunării activului de partid din 19 apr. 1961, pentru limba 

prea românească etc. [27] Autorităţile sovietice limitau la maximum 

abonarea la publicaţii româneşti, schimburile culturale erau 

monitorizate sau stopate. A apărut un număr impunător de hotărâri şi 

alte tipuri de documente ale CC al PCM care prevedeau măsuri 

îndreptate împotriva conducerii României [21]. În anii ’70, CC al 

PCUS a emis hotărâri speciale în domeniul ideologic (a nu permite 

profesorilor cu atitudini naţionaliste de a lucra în şcoli, interzicerea 

lecturii cărţilor româneşti) [23, p. 50]. În 1978 este adoptată hotărârea 

„Despre ridicarea responsabilităţii savanţilor secţiilor sociale a AŞ a 

RSSM pentru nivelul ideologico-politic şi teoretic al publicaţiilor 

ştiinţifice‖. Ca urmare a acestei hotărâri s-au taxat pentru nivelul 

ideologic şi teoretic nesatisfăcător mai mulţi oameni de ştiinţă (de ex., 

Gh. Gojin pentru lucrarea „Исследования по молдавской орфоэпии 

[13], care, potrivit criticilor, „impunea reguli ortoepice româneşti şi un 

mod străin de rostire‖) [11, p. 94]. A fost revizuită componenţa 

colegiului de redacţie al revistei „Limba şi literatura moldovenească‖, 

s-a constituit o comisie pentru elaborarea recomandaţiilor privind 

precizarea şi perfecţionarea ulterioară a normelor ortografice existente 

ale limbii moldoveneşti literare contemporane‖. Au mai fost precizate 

„criteriile ştiinţifice‖ privind editarea folclorului moldovenesc, a 
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monumentelor de literatură veche, a operelor scriitorilor din sec. XIX 

[7]. Insistenţa ideologică asupra caracterului deosebit al „limbii 

moldoveneşti‖ îi punea pe lingvişti în situaţii confuze. De exemplu, în 

1972 la Chişinău a avut loc o conferinţă unională pe problemele de 

tipologie a asemănărilor şi deosebirilor dintre limbile înrudite. 

Raportorii trebuiau să vorbească despre diferitele graiuri sau varietăţi 

teritoriale ale limbilor spaniolă, franceză, engleză, dar în cazul limbii 

moldoveneşti şi a celei române – ca despre două limbi romanice diferite 

[18, p.81].  

Formal, „limba moldovenească‖ literară de sine stătătoare a 

existat până la 31 oct. 1988, ziua când a fost convocată la Chişinău o 

consfătuire a romaniştilor din URSS. În rezoluţia adoptată cu acest 

prilej se recunoştea unitatea limbilor care funcţionează în RSSM şi RS 

România şi se hotăra revenirea la sistemul grafic latin. Împotriva 

rezoluţiei a votat un singur lingvist Ion Ceban – rămas credincios 

invenţiei sale. Valorile naţionale au fost confirmate şi în „Declaraţia de 

Independenţă a Republicii Moldova‖ din 27 august 1991, documentul 

fundamental al statului Republicii Moldova, care urma să stea la baza 

viitoarei Constituţii şi care denumeşte limba română. Cu schimbarea 

conjuncturii politice, în 1994 a fost publicată Constituţia Republicii 

Moldova în care figurează glotonimul „limbă moldovenească‖ (art., 

13). Acest fals a fost criticat de mai multe instituţii ştiinţifice, inclusiv 

AŞM [16]. Până în noiembrie 2008, limba română din Republica 

Moldova avea codul ISO 639: mol, mo, mai târziu, Biblioteca 

Congresului American a suprimat codurile atribuite „limbii 

moldoveneşti‖ în standardul internaţional, urmând ca în locul acestora 

să fie folosite codurile limbii române: ro, ron, rum. Din martie 2008 şi 

Comisia Europeană a renunţat să mai folosească glotonimul „limba 

moldovenească‖ în documentele oficiale. La 5 dec. 2013 Curtea 

Constituţională a Republicii Moldova a stabilit că decizia din Declaraţia 

de Independenţă referitoare la limba română ca limbă de stat a 

Republicii Moldova prevalează asupra art. 13 din Constituţie. În 
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prezent, Republica Moldova are nevoie de politicieni cu voinţă politică, 

care să modifice art. 13 din Constituţie cu privire la limba de stat. 

În concluzie, conform protocolului adiţional secret, URSS a 

anexat teritorii străine, printre care şi Basarabia, impunându-le 

regimului totalitar. Pentru legitimarea expansiunii teritoriale şi 

compromiterea conştiinţei naţionale a recurs la ideologizare şi metode 

de manipulare. În pofida acestui fapt, au existat persoane (în special din 

rândurile intelectualilor) care s-au împotrivit moldovenismului  prin 

utilizarea unui lexic, ortografie, fonetică, stilistică românească, prin 

valorificarea moştenirii culturale. La sf. sec. XX – înc. sec. XXI întru 

susţinerea limbii române s-au pronunţat AŞM, Curtea Constituţională a 

Republicii Moldova. Simbolistica şi valorile naţionale sunt promovate 

de instituţiile de educaţie şi de cercetare. Considerăm regretabil faptul 

că  şi în prezent unele partide politice de stânga continuă să manipuleze 

cetăţenii cu diverse mituri politice, printre care şi cel al 

moldovenismului. 
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ESENȚA DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ȘTIINȚA 

ECONOMICĂ 

Mihai GROSU, dr. conf. univ. 

 

Summary  

The concept of sustainable development has assessed from the 

approaches that has rooted in biology and ecology, in connection with 
protecting the environment that has grown in the context of connection 

with other areas, especially those who involving economic activity, 

becoming increasingly a constant in economy politics and social 
politics of each state and is a common worldwide concept. 

 

Termenul de dezvoltarea durabilă a apărut acum 40 de ani, ca 

răspuns la apariția problemelor de mediu si a crizei resurselor naturale, 

in special a celor legate de energie. Conferința privind Mediul de la 

Stockholm din 1972 este momentul in care se recunoaște ca activitățile 

umane contribuie la deteriorarea mediului înconjurător, ceea ce pune in 

pericol viitorul omenirii. În 1983, își începea activitatea Comisia 

Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare (WCED), care în raportul 

„Viitorul nostru comun‖ (numit și Raportul Brundtland, după numele 

primului ministru norvegian de atunci) definește dezvoltarea durabilă 

ca „dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile 

nevoi‖ [8, p.1].   

Termenul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) este lansat odată 

cu publicarea Raportului Brundtland. Raportul țintește spre a găsi „o 

cale de dezvoltare care să susțină progresul uman nu numai în câteva 

locuri și pentru câțiva ani, ci pentru întreaga planetă şi pentru un viitor 

mhtml:file://D:/Desktop/DD/Dezvoltare%20durabilă.mht!https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland
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îndepărtat‖ [3, p. 9]. Noțiunea de dezvoltare durabilă sa răspândit masiv 

după Conferința privind mediul și dezvoltarea, organizată de Națiunile 

Unite la Rio de Janeiro (1992) și continuată în cadrul Summit-ului 

pentru dezvoltare durabilă de la Johannesburg, 2002  cercetând și 

responsabilitatea socială a companiilor [1, p. 172].  

Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv si al Uniunii 

Europene, începând cu 1997, când a fost inclus in Tratatul de la 

Maastricht, iar in 2001 la summitul de la Goetheborg a fost adoptata 

Strategia de Dezvoltare Durabila a UE, căreia i-a fost adăugată o 

dimensiune externa la Barcelona in 2002. 

Conceptul de dezvoltare durabilă, față de abordările care își au 

rădăcinile în biologie și ecologie, este legat în mod explicit de 

activitatea economică (Portney, 2003). Conceptul de dezvoltare 

durabilă reprezintă o schimbare de paradigmă în acest domeniu – 

durabilitatea nu mai este privită doar în legătură cu protecția mediului 

înconjurător ci este discutată în contextul legăturii cu alte domenii, în 

special cele care presupun activitate economică [3, p. 11]. Deși inițial 

dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică 

determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea 

continuă a mediului, în prezent conceptul s-a extins asupra calității 

vieții în complexitatea sa, și sub aspect economic și social. Obiect al 

dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate 

între state, nu numai între generații. Durabilitatea pleacă de la ideea că 

activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de resurse. 

Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea economică a societății sunt 

esențiale în definirea calității vieții. Organizația Mondială a Sănătății a 

ajuns la concluzia că "menținerea sănătății și bunăstării cer un mediu 

înconjurător propice și armonios în care toți factorii fizici, psihologici, 

sociali și estetici își au locul bine definit. Mediul va trebui, în această 

situație, să fie tratat drept resursă în scopul îmbunătățirii condițiilor de 

viață și bunăstării" [2, p. 12]. 

mhtml:file://D:/Desktop/DD/Dezvoltare%20durabilă.mht!https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU
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Se consideră că introducerea termenului de dezvoltare durabilă în 

știința economică a reprezentat o necesitate obiectivă. Noțiunea a fost 

chemată și impusă să servească, în plan teoretic, drept răspuns la criza 

economică și ecologică pe care o parcurge lumea la sfârșit de secol XX 

și început de nou mileniu. Dezvoltarea durabilă devine tot mai mult o 

constantă a politicilor economice şi sociale ale fiecărui stat. Se poate 

afirma că sub raportul obiectivelor şi cerințelor generale, dezvoltarea 

durabilă este un concept mondo, comun [4, p. 10]. 

După Wheeler se poate da o selectare a definiţii conceptului de 

dezvoltare durabilă: 

 satisfacerea nevoilor generațiilor următoare; echitate inter-

generații. Dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care satisface 

nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea ca generațiile 

următoare să îşi satisfacă propriile nevoi Brundtland Report (1987); 

 capacitatea de susţinere a ecosistemelor. Dezvoltarea durabilă 

înseamnă îmbunătăţirea calităţii vieţii umane însă ţinând cont de 

capacitatea de susținere a ecosistemelor care asistă această viaţă.World 

Conservation Union (1991); 

 menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor. Durabilitatea 

presupune că nivelul global de diversitate şi productivitate al 

componentelor şi relaţiilor în cadrul sistemelor sunt menţinute sau 

îmbunătăţite. Noorgard (1988); 

 protejarea şi restaurarea mediului înconjurător. Durabilitatea 

înseamnă conservare plus protejare plus restaurare. Van der Ryn 

(1994); 

 anti-creştere exponenţială. Dezvoltarea durabilă este de fapt o 

metaforă de bază prin care se exprimă împotrivirea faţă de noţiunea de 

creştere materială exponenţială continuă. Callenbach (1992); 

 listarea unor principii de bază. Dezvoltarea durabilă încearcă 

să răspundă la cinci mari imperative: (1) integrarea conservării naturii 

şi a detzvoltării;  

(2) satisfacerea nevoilor umane de bază;  
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(3) echitate şi justiţie socială;  

(4) oportunitate pentru autodeterminare socială şi diversitate 

culturală; 

(5) menţinerea integrităţii ecologice [6, p. 24-25].  

Din multitudinea definițiilor de dezvoltare durabilă ce poate 

conchide că ea este un concept multilateral, care acoperă toate aspectele 

de viaţă a omului. Scopul central al dezvoltării durabile este calitatea 

vieții populației [7, p. 36]. Comunitatea Mondială a formulat 

următoarele obiective de politică economică şi socială orentate spre 

dezvoltarea durabilă: redimensionarea creşterii economice în sensul 

conservării resurselor umane; modificarea calităţii progresului de 

creştere; satisfacerea nevoilor esențiale pentru muncă, hrană, energie, 

apă, locuinţe şi asistenţă medicală pentru toţi locuitorii; asigurarea unui 

nivel de creştere durabilă a populaţiei; conservarea şi sporirea bazei de 

resurse; restructurarea tehnologiei şi punerea sub control a 

consecințelor acesteia; integrarea deciziilor privind economia şi mediul 

înconjurător într-un proces unic.  

O esență economică multilaterală a dezvoltării durabile este dată 

de cunoscutul economist Niţă Dobrota. „Dezvoltarea durabilă 

presupune creşterea economică în consonanța cu cerinţele echilibrului 

ecologic şi cu întreaga dezvoltare umană, ceea ce înseamnă că se au în 

vedere toate aspectele ce ţin de progresul în om şi pentru om – cultură, 

știinţă, civilizaţie, egalitate şi echitate între oameni, etnii, națiuni şi 

popoare‖ [5, p. 335]. În condiţiile economiei de piaţă, prevenirea 

poluării mediului înconjurător se poate realiza prin acţiuni economice, 

juridice, administrative, educaţionale etc. Elementele definitorii ale 

dezvoltării durabile: „compatibilitatea generală și universală între 

mediul natural şi cel creat de om; menţinerea egalităţi şanselor 

generaţiilor cese succed în timp; interpetarea prezentului prin prizma 

viitorului, maximizarea profitului în consonanţă cu securitatea 

ecologică; compatibilitatea strategiilor naţionale de dezvoltare cu cele 

de protecţie a mediului ecologic; asigurarea bunăstării generale prin 
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trecerea de la aspectele prioritar cantitative ale creşterii la cele 

calitative; redefinirea obiectivelor economice şi sociale, în cadrul 

cîărora urmează să-şi găsească locurile cuvenite capitalul ecologic, 

capitalul tehnic, capitalul uman (cultural); subordonarea obiectivelor 

dezvoltării economice însănătoşirii omului, el însuși cea mai complexă 

creație.‖ [5, pp. 336-337]   

Aşa cum definiţia dată de raportul Brundtland dezvoltării 

durabile este prima citată în aproape orice lucrare în domeniu, tot aşa 

reprezentarea grafică a dezvoltării durabile se bazează pe un scaun cu 

trei picioare, fiecare picior reprezentând una dintre dimensiunile cheie 

ale conceptului: economie, ecologie (mediu) şi echitate (social) [3, p. 

22]. Cei trei E ai dezvoltării durabile reprezintă un set relativ condensat 

de valori care ar trebui să ghideze procesul de schimbare. Anumiţi 

activişti şi autori susţin chiar că acest set de valori ar trebui extins astfel 

încât să includă şi alte valori precum educaţie, oferirea de putere 

decizională diverselor grupuri din societate etc.[3, p.23]. Modul în care 

cei trei E trebuie integraţi în mod echilibrat în politici constituie 

diferența majoră între principiul integrării şi dezvoltarea durabilă. Deşi 

se consideră că dezvoltarea durabilă nu poate fi realizată fără principiul 

integrării, este posibil ca compromisurile cerute de balansarea celor trei 

priorităţi să ducă la o diluare a aspectelor de mediu. Într-o opinie mai 

radicală, se arată că în vreme de esenţa normativă a principiului 

integrări spune că aspectele de mediu au prioritate în faţa celor 

economice şi sociale, dezvoltarea durabilă duce la o formă mai 

complexă de integrare, dar nu neapărat mai eficientă din perspectiva 

protejării mediului (Lafferty şi Houden, 2003) [3, p. 26].   

În data de 3 martie 2010 Comisia (WCED), a propus o nouă 

strategie economică pentru Europa denumită Strategia Europa 2020. 

Consiliul European din iunie a adoptat strategia şi a confirmat cele cinci 

ținte majore propuse. Această nouă strategie înlocuiește Strategia 

Lisabona (2000-2010) şi îşi propune să ghideze economia Europei spre 

ieșirea din recesiune şi să permită un standard de viață ridicat 



121 
 

concomitent cu păstrarea modelului social european, creşterea gradului 

de ocupare a forţei de muncă, a productivităţii şi a coeziunii sociale. 

Această strategie propune trei priorităţi tematice: a) dezvoltarea 

inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovaţie; b) dezvoltarea (creşterea) durabilă – încurajarea unei economii 

care utilizează resursele mai eficient, este mai competitivă şi 

promovează metode verzi/eco; c) dezvoltare inclusivă: promovarea unei 

economii care favorizează rate înalte de ocupare a forţei de muncă, care 

să ofere coeziune socială şi teritorială [3, p. 37].   

Pentru Republica Moldova dezvoltarea durabilă presupune o 

abordare complexă a problemei utilizării resurselor: 1) lipsa resurselor 

limitează dezvoltarea; 2) dezvoltarea localităţilor urbane şi rurale 

provoacă poluarea mediului – solului, aerului, apelor de suprafaţă şi 

freatice etc.; 3) exploatarea intensivă a unor resurse (solului, apelor, 

pădurilor) reduce capacitatea lor de regenerare, conduce la sărăcia 

populaţiei.  Semnând Declaraţia Naţiunilor Unite pentru Mediu şi 

Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992, Republica Moldova şi-a 

manifestat voinţa şi şi-a asumat obligaţia de a se integra în procesul 

global de tranziţie la modelul de dezvoltare durabilă. În conformitate cu 

această obligaţiune, în anul 2000, Consiliul Economic Suprem de pe 

lângă Preşedinţia Republicii Moldova a aprobat „Strategia Naţională 

pentru Dezvoltarea Durabilă‖ – „Moldova-XXI‖, elaborată în cadrul 

Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Obiectivele strategice, 

prevăzute pentru următorii 20 de ani, vizează în mod special creşterea 

bunăstării întregului popor şi a fiecărui cetățean, precum şi prosperarea 

generațiilor următoare. Republica Moldova, a elaborat  foaia de parcurs 

de dezvoltare durabilă până în 2020.   
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REPUBLICA MOLDOVA ÎN SISTEMUL RELAȚIILOR 

INTERNAȚIONALE 

Sava BALAN, dr., conf. univ., 

Larisa NOROC,dr., conf. univ 

 

Summary  
The article ‖Republic of Moldova in the system of international 

relations‖ are underlined the main areas of international relations the 

country with major international organizations and the majority of the 
modern wold priorities that R.Moldova consiens for the estabilishment 

of international relations with ather states. Provided the principles of 

which are based international relations the R.Moldova with ather 

countries. As well as the main purpose of which the R.Moldova wants 
to reach in the process of cooperation with the world powers. 

 

Evoluția relațiilor internaționale a Republicii Moldova au 

început odată cu Declarația Independenței la 27 august 1991.  

Pe parcursul dezvoltării relațiilor internaționale în centrul 

atenției politicii statului moldav s-a aflat soluționarea mai multor 

obiective: revendicarea dreptului de a se manifesta ca partener egal în 

relațiile interstatale: semnarea tratatelor politice bilaterale cu alte state, 

integrarea teritorială, obținerea accesului la organismele politice 

internaționale, la organizațiile internaționale de prestigiu. 
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Moldova în prezent este membra multor organizații 

internaționale: ale ONU, Consiliului Europei, Organizația pentru 

Securitate și Cooperare Europeană (OSCE), Fondul Monetar 

Internațional (FMI), Banca Mondială; Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și dezvoltare (BERD), Procesul de Cooperare în Europa 

de Sud-Est. 

Și în viitor în contextul relațiilor internaționale R.Moldova 

consideră drept priorități: consolidarea  securității și stabilității 

republicii prin recunoașterea și respectarea de către statele lumii a 

statului R.Moldova de neuntralitate permanentă; integrarea de mai 

departe în cadrul principalelor organizații internaționale; stabilirea și 

rezolvarea relațiilor bilaterale cu țările lumii și în special, cu principalii 

săi parteneri strategici SUA, Germania, Franța, Marea Britanie, Turcia; 

asigurarea și menținerea sprijinului comunității internaționale în 

vederea soliționării favorabile a problemei transnistrene, precum și 

pentru determinarea federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul 

R.Moldova.  

Unele din prioritățile menționate au fost îndeplinite. În același 

timp astfel de obiective strategice precum consolidarea stabilității 

R.Moldova, soluționarea  definitivă a problemei transnistrene și 

integrarea țării, dezvoltarea unor relații de cooperare stabilă și 

previzibilă cu principalii săi parteneri strategici, integrarea europeană și 

altele au rămas nerealizate. 

În actualul sistem internațional, unde raporturile interstatale 

evoluează tot mai mult, evoluția relațiilor capătă o importanță mare 

într-un șir de domenii de ordin politic, economic, științific, cultural etc.. 

O altă prioritate în relațiile internaționale a țării este conectarea 

economiei și comerțului la circuitul internațional; promovarea 

intereselor economice, asigurarea mediului extern favorabil și 

sprijinului necesar pentru derularea reformelor economice și social 

politice în R.Moldova; obținerea încrederii în fața investitorilor 
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occidentali, protejarea intereselor cetățenilor R.Moldova de peste 

hoatre și consolidarea imaginii pozitive pe arena internațională. 

R.Moldova este interesată în instaurarea unui sistem internațional 

stabil, bazat pe principiile egalității suverane a statelor, respectului și 

cooperării reciproc avantajoase, care ar asigura securitatea fiecărui stat 

în domeniul politic, militar, umanitar, economic etc.. Moldova 

consideră că centrul universal al reglementării tuturor problemelor 

globale trebuie să rămână în continuare ONU. Luând în considerare 

tendințele de grupare concentrată a actorilor internaționali în jurul 

polilor de putere, precum și avansarea proceselor de globalizare 

Moldova pledează pentru o lume multipolară, respectând valorile și 

identitatea culturală a fiecărui stat aparte luat. 

În condițiile în care orânduirea mondială se configurează în jurul 

marilor poli de putere, este evident că R.Moldova nu poate rămâne în 

afara lor. În așa caz devine vitală necesitatea orientării și integrării sale 

într-unul din acești poli pentru a-și asigura perspectivele dezvoltării și 

securitatea națională. Mai ales, ținând cont, că Moldova este un stat 

mic, cu potențial economic, politic și militar redus, și cu o influență 

relativ modestă. Ea poate să-și realizeze interesele sale naționale pe 

arena internațională numai în colaborarea cu statele ce au un statut 

geopolitic mai înalt. 

O problemă majoră e neutralitatea țării. Aici apare o dilemă. Pe 

de o parte R.Moldova promovează politica de neutralitate, menținându-

și angajamentul de a nu lua parte la conflicte armate, la alianțe politice 

militare sau economice, care ar fi avut drept scop pregătirea războiului 

și de a nu permite folosirea teritoriului său pentru amplasarea bazelor 

militare străine.  

Pe de altă parte, neutralitatea țării ne-a îngrădit posibilitatea de a 

ne asigura securitatea, participarea la alte sisteme internaționale. Poate 

e necesar desfășurarea unui referendum în ce privește continuitatea sau 
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încetarea neutralității. Aceasta ar da posibilitatea de aderarea de mai 

departe la o forță militară internațională care ne-ar proteja. 

Obiectivul major al politicii R.Moldova în relațiile internaționale 

este hotărârea problemei interne cu sprijinul forțelor externe – aceasta 

este problema Transnistriei. Problema trebuie rezolvată pe calea 

revenirii a acestui teritoriu la domeniul de drept al Moldovei.  

În această direcție trebuie să fie îndreptată activitatea tuturor 

instituțiilor de politică externă a țării să fie folosite toate căile 

accesibile și eficiente, în  orice formație. 

Diplomația R.Moldova a reușit să obțină includerea în 

documentele internaționale, în special cele abordate în cadrul OSCE, a 

obiectivului de bază al negocierilor privind reglementarea problemei 

transnistrene. S-a negociat elaborarea statului regiunii în baza 

respectării suveranității și integrității teritoriale a țării. De asemenea 

este de menționat schimbarea formatului de negocieri și inițiativa de 

securizare a segmentului transnistrean al frontierii moldo-ucrainene. 

În perioada anilor de la 1991 și până în prezent politica externă în 

relațiile internaționale au fost multivectoriale. S-au dezvoltate relațiile 

atât la vest, cât și la est cu toate țările în scopul de cooperare 

avantajoasă în domeniul economic, financiar, comercial, cultural etc. cu 

țările lumii.  

O prioritate absolută în relațiile internaționale a R.Moldova o 

constituie integrarea în Uniunea Europeană. Relațiile dintre R.Moldova 

și UE au fost formal lansate odată cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a 

Acordului de Cooperare și Parteneriat, care a întrat în vigoare la 1 iulie 

1998. Pe măsura formării noii arhitecturi a orânduirii din lume în jurul 

polilor marilor puteri R.Moldova tot mai insistent pretinde de a se 

integra în UE o face pentru asigurarea R.Moldova a propriilor sale 

perspective pe termen lung în ce privește dezvoltarea economică și 

securitatea națională. Din punct de vedere politic aderarea înseamnă 

stabilitate democratică, creșterea nivelului de securitate a statului și a 
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cetățenilor. Din punct de vedere economic – înlăturarea sindromului de 

economie periferică, înseamnă avansarea competivității țării pe termen 

lung pe piața comunității, creșterea oportunităților de acces la fondurile 

de dezvoltare, investiții și tehnologii noi. 

Necesitatea obiectivă de a se alătura Uniunii Europene vine din 

necesitatea de a consolida statalitatea țării, a independenței și 

suveranității sale, a tradițiilor identității etnice, culturale, lingvistice, 

precum și a restabilirii integrității teritoriale a statului moldovenesc. 

Există un anumit paradox în relațiile R.Moldova cu UE. Pe de o 

parte tendința de aderare, că acolo e mai bine, pe de altă parte în ultimii 

ani s-a produs o mare dezamăgire a populației R.Moldova față de UE. 

Pricina e comportamentul liderilor conducători din țară, care au 

participat masiv la furtul miliardului de dolari din Băncile Moldovei, iar 

UE nu prea s-a implicat în rezolvarea acestui fapt. Și acum avem o 

scădere continuă a acelor persoane din R.Moldova care sunt pentru 

aderare la comunitatea europeană. 

Putem admite, că euroscepticismul moldovenilor față de UE, 

într-o anumită măsură, este provocată de actuala criză a comunității 

europene. 

Sunt și alți factori interni, de ordin politic și economic, care 

alimentează neîncrederea față de perspectiva noastră europeană. 

Anume UE este preocupată de salvarea monetei naționale, stabilizarea 

zonei Euro, evitarea recesiunei prelungite, relansarea economică, 

salvarea Uniunii de la irelevanța politică și chiar pericolul de 

dezmembrare. 

Totuși necătând la aceste îndoieli, aderarea la UE este forța 

motrice a politicii țării noastre spre integrarea europeană. 

Un loc deosebit în relațiile internaționale a R.Moldova ar trebui 

să ocupe relațiile cu țările vecine România și Ucraina. Teoretic ele ar 

trebui să se bazeze pe cunoașterea necondiționată a suveranității, 

integrității teritoriale și inviolabilitatea frontierelor țării, neamestecul în 
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treburile interne, consolidarea cooperării multipolare, reieșind din 

interesele comune a acestor țări din respectarea dreptului internațional 

și ale dreptului omului. Așa ar suna din punct de vedere teoretic. Practic 

nu chiar așa. 

În genere relațiile R.Moldova cu România ar trebui să aibă un 

caracter privelegiat, special, datorită culturii, limbii și trecutului istoric 

comun. Însă acestea devin încordate începând cu anul 1994, odată cu 

adoptarea Constituției R.Moldova în care se stipula, că limba de stat 

este moldovenească, iar imnul „Deșteaptă-te, române!‖ este 

preschimbat în „Limba noastră‖. Drept că începând cu anul 2009, când 

la putere în R.Moldova vin forțele pro-europene relațiile dintre cele 

două state se schimbă în sens pozitiv. Se intensifică relațiile culturale și 

sociale între aceste două state. Am căpătat o susținere  serioasă a 

României a direcției de integrare R.Moldova în UE. Avem și o 

acoperire financiară considerabilă din partea României. Cu toate 

acestea parteneriatul moldo-român pare lipsit de vlagă. Până ce nu 

avem un plan comun de acțiuni în spatele parteneriatului nostru 

strategic. Proiectele strategice, chemate să integreze infrastructura 

energetică și de transport a R.Moldova cu cea a României și prin 

aceasta cu cea a UE, urmează să fie lansată în viitor. Mai avem o 

problemă esențială nerezolvată în relațiile noastre cu România. Aceasta 

este încheierea Tratatului de frontieră, care până ce nici nu este 

elaborat. 

În fond parteneriatul nostru cu România este unul cheie pentru 

succesul integrării noastre economice și apoi politice cu UE. Acest 

lucru are nevoie de mai multă gândire strategică, voință politică și 

resurse materiale, care până ce nu le avem. 

Aprofundarea legăturilor noastre cu Ucraina sunt însemnate 

pentru dezvoltarea economică și stabilitatea politică. Relațiile noastre 

păreau până nu demult încremenite în timp. Ele fiind dominate 

primordial de problema priorităților rămâne de la destrămarea URSS. 

Acum situația se schimbă încet spre bine. Avem probleme în legătură 
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cu intenția Ucrainei de a construi câteva hidrocentrale pe rîul Nistru. 

Acest lucru ne va aduce mari probleme în asigurarea cu apă potabilă a 

unui șir de localități din țară, inclusiv a Chișinăului. 

Relația cu Rusia. Rusia este marea dilemă a R.Moldova. De mai 

bine de 25 ani încercăm să dezvoltăm relațiile de parteneriat cu această 

țară, dar fără succese. Starea de spirit dintre Chișinău și Moscova este 

în continuare plină de neîncredere reciprocă. Se încearcă de a iniția un 

dialog regulat cu autoritățile ruse, dar suntem încă departe de a ne plasa 

pe principiile democratice de rezolvare a  litigiilor dintre state.  

Pentru a obține ce dorim noi, și anume: gaz natural ieftin și acces 

nestingherit pe piața rusă pentru produsele moldovenești Moscova ne 

cere încheierea unui contract de staționare a trupelor ruse pe teritoriul 

țării. (Cred că același lucru la vremea cuvenită va cere și UE). Mai cere 

să transmitem Gazpromului controlul deplin asupra conductelor noastre 

de gaz. Și în prezent negocierile cu Gazpromul asupra noului acord de 

livrare a gazului natural demonstrează că dialogul e destul de dificil. 

Condițiile puse pentru micșorarea prețului la gaze este renunțarea 

R.Moldova la angajamentele luate în relațiile cu UE. Noi suntem gata 

pentru un așa parteneriat cu Rusia? Cred că nu! Putem spune, că 

relațiile R.Moldova cu Rusia nu se vor schimba nici în viitorul apropiat. 

Unica posibilitate de a compensa dificitul pe care îl avem cu Rusia este 

Kievul. Moldova pierde mult din cauza că nu e capabilă să valorifice 

conjunctura favorabilă creată în prezent în relațiile cu Ucraina. 

R.Moldova socotind o prioritate esențailă a politicii externe 

integritatea europeană, dezvoltă activ relațiile de parteneriat și 

colaborare cu  liderii puterilor Vest Europene, mai ales cu Germania, 

Franța, Italia, Marea Britanie, ținând cont de dinamica schimbului 

economic și comercial cu aceste țări și influența lor în cadrul UE. Sunt 

făcute anumite eforturi pentru a promova relațiile prioritare și cu alte 

țări membre a UE, în special, Austria, Polonia, Suedia, Țările Baltice, 

Cehia etc.  
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O direcție însemnată în dezvoltarea relațiilor internaționale a 

R.Moldovei o constituie consolidarea în continuare  a parteneriatului cu 

SUA. Această colaborare este bazat pe obiective strategice comune la 

nivel regional. Și anume: asigurarea  stabilității și securității în sudul 

Europei de est și regiunea Mării Negre. Noi mizăm că pe aprofundarea 

relațiilor bilaterale, cu SUA va contribui la soluționarea așa numitelor 

‖conflicte înghețate‖, mizăm la ajutorul în retragerea trupelor străine de 

pe teritoriul R.Moldova, la crearea unui regim democratic consolidat și 

o economie de piață competitivă, la atragerea de investiții străine, ca un 

element crucial în dezvoltarea economiei țării noastre. 

În relațiile cu CSI, R.Moldova speră spre stabilirea unui climat 

de încredere și respect reciproc, menținerea unor relații favorabile în 

domeniul politic, economic, științific, tehnic, cultural. 

Referindu-ne la dimensiunea culturală în relațiile internaționale a 

R.Moldova cu celelate țări putem menționa participarea activă la 

diferite evenimente importante menite să promoveze  imaginea țării 

peste hotare, să contribuie la răspândirea valorilor culturale și la 

stabilirea contatelor de cooperare în domeniul culturii. 

O atenție deosebită este acordată și în prezent în direcția 

aprofundării relațiilor de colaborare cu organizațiile culturale 

internaționale: UNESCO, organizația Internațională a Francofoniei și 

Uniunii latine și a altor organizații. 

După cum am observat R.Moldova se implică activ în 

promovarea relațiilor internaționale cu statele lumii. Eforturile 

diplomatice sunt îndreptate spre rezolvarea multiplelor probleme, care 

fiind rezolvate ar aduce la schimbări radicale în țară. Așteptările sunt 

mari, însă realizările destul de modeste. 

Acestea sunt cele mai esențiale direcții de promovare a politiciile 

externe de către R.Moldova în domeniul relațiilor internaționale. 

Executarea mai cu stictețe a lor va contribui la o mai mare stabilitate a 

țării și la o legătură mai strânsă cu țările lumii în doemniul relațiilor 
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internaționale. Totodată aceasta va da posibilitate mai cu succes să 

rezolvăm problemele de interes național. 
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ПРОБЛЕМА ПРОГРЕССА В ФИЛОСОФИИ Н.А.БЕРДЯЕВА 

Наталья СЕДЫКИНА, др. 
 

Summary 
This article is devoted to the progress problem considered by the 

outstanding representative of the Russian religious philosophy N. A. 

Berdyaev (1874-1948). Berdyaev comes to a conclusion that the 

doctrine about progress in the 19th century, having lost a Christian 
orientation, became antipersonalistichny and immoral. Proceeding 

from this anti-christian teaching, sense of history is creation of earthly 

paradise, which will enter only, lived up to it, and all previous 
generations will be only means for this purpose. Berdyaev shows that in 

the conditions of this world evil elimination is impossible; and 

therefore there cannot be a general progress, forward growth of good, 
happiness and a celebration of reason. Progress in one relation does 

not exclude regress in other relation. 

 

Проблема прогресса нашла отражение в творчестве 

выдающегося русского философа Н.А.Бердяева (1874-1948). 

Бердяев обращается к пониманию прогресса в связи с такими 

вопросами, как смысл истории, взаимоотношения временного и 

вечного в ней, значение различных исторических эпох и 

поколений. 

Он определяет прогресс как аксиологическую и духовную 

категорию, оценивающую историю, исходя из принципа, стоящего 
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над природным развитием [2, с. 244]. «Идея прогресса … есть идея 

смысла истории, истории как пути к Богу, к благодатному концу, к 

Царству Божьему» [6, с.170]. Этой идеи не было в древнем, 

дохристианском мире, поскольку в нем отсутствовало сознание 

единства человечества и его предназначения согласно 

божественному плану. Идея прогресса зарождается в 

мессианистском сознании ветхозаветных пророков, ибо их 

пророчества уже возвышались над дохристианскими религиями [6, 

с.152-153, 170]. 

В ходе развития учения о прогрессе теряет свою 

христианскую направленность и в XIX в. принимает  

антихристианский характер. 

Исходя из этого учения, все прошлые и настоящие 

поколения являются лишь средством для будущего. Бердяев 

считал это антихристианским и аморальным, указывая на 

христианские положения о равноценности всех поколений и об их 

равной возможности быть воскрешенными для вечной жизни [4, с. 

145-151]. 

Появившаяся в XIX веке теория прогресса содержала в себе 

непреодолимое противоречие. Она неизбежно приводила к выводу 

о конце истории. Однако сторонники этого учения видели смысл 

истории в ней самой, отрицая ее конец. Бердяев же полагал, что 

метафизика истории основывается на идее конца  истории, 

приводящей к тому, что смысл истории должен находиться за еѐ 

пределами [2, с. 264; 7, с. 496; 4, с.154]. Счастливый конец, 

который предполагается в учении о прогрессе, не может 

совмещаться с бесконечным историческим процессом [6, с. 170-

171]. 

 Будучи антихристианским, учение о прогрессе утверждало, 

что райская жизнь может наступить на земле без воли Божьей, а 

только усилиями самих людей. Войти в этот земной рай смогут 

лишь дожившие до него счастливцы. Бердяев считал такие 

утверждения антиперсоналистичными [4, с. 149-150; 5, с. 49] и 
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связывал смысл истории с великой надеждой «на воскресение всех 

живших и живущих, всякого существа, страдавшего и 

радовавшегося» [2, с. 266]. 

Прогрессисты, полагавшие возможным полное уничтожение 

зла в этом мире, не осознавали того, что в истории существуют 

самые противоположительные начала, исключающие 

поступательный рост добра, счастья и творчества разума [4, с.150; 

2, с. 264; 7, с. 421; 6, с. 176; 3, с. 267]. Невозможность 

рационализации иррационального начала, присутствующего в 

мировой жизни, не позволит устранить зло в условиях этого мира 

[7, с.421]. «…Никакой прогресс, никакое социальное 

переустройство не может победить смерти, главного источника 

страдания, и уничтожить страха будущего» [7, с.421]. 

В истории процессы ликвидации старого зла совмещаются с 

появлением нового зла. Отомрут внешние и грубые его формы, но 

вместе с этим произойдет усиление тоски, уменьшение радости; 

сильно возрастет ужас пустоты и небытия [6, с. 177]. 

О двойственном, противоречивом развитии истории 

свидетельствуют и неоднозначные характеристики ее эпох. Так, 

для средневековья, с одной стороны, типичны глубокая вера в 

Бога, аскетизм и творчество. Эта эпоха создала идеал монаха и 

идеал рыцаря [6, с. 162]. Средневековые красота, культурность, 

напряженность духовного томления привлекают и теперь [6, с. 

163]. Но для людей средневековья типичными также были 

грубость, жестокость и невежество. В эту эпоху существовали 

инквизиция и суеверия [6, с. 162]. 

Прогресс, несомненно, в чем-то улучшил жизнь человека: 

уменьшились грубость, насилие и жестокость; утвердилось 

достоинство личности; стала более восприимчивой ее совесть. Но 

благодаря прогрессу человек и что-то важное утратил. Он стал 

маловерным, менее цельным, нередко более поверхностным; ему 

стали присущи рассудочность и бездушие [5, с. 311-312]. 
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В условиях этого мира невозможен всеобщий прогресс. 

Прогресс в одном отношении не исключает регресса в другом 

отношении. Интеллектуальному прогрессу может сопутствовать 

моральный регресс, техническому – общекультурный, 

культурному – социальный [2, с. 244; 5, с. 300]. 

Прогрессисты считали, что в истории действует закон 

прогресса. Бердяев отрицал его существование. Он полагал, что 

история развивается благодаря трем началам: Богу, року и свободе 

человека. Поэтому для осуществления прогресса необходимо 

творчество человека; понимание того, что история – не что-то 

внешнее: она является его судьбой [2, с. 244, 265; 7, с. 360-361; 5, 

с. 300; 6, с. 173]. 

Учение о прогрессе абсолютизировало оторванное от 

прошлого и настоящего будущее [4. С. 152-153].  Бердяев же 

утверждал, что «всякое раздробленное время перед судом 

вечности внутренно греховно и порочно» [4, с.153], и только 

вечность по-настоящему ценна [1, с. 161], «хороша и любима» [2, 

с. 247]. Под вечностью он понимал не что-то застывшее, а 

преобразующее, творческое, порождающее вечную новизну [1, с. 

67; 2, с. 247]. 

В вечную жизнь войдут культурные достижения прошлого, 

ценности которых бессмертны [4, с. 151]. «Самым наглядным 

возражением против теории прогресса является открытие такой 

великой культуры, существовавшей за 3000 лет до Р.Х., как 

культура Вавилона, которая достигла высокого совершенства, 

предвосхищавшая и в некотором отношении превосходившая 

культуру XIX века» [4, с. 151-152]. 

В вечности, по мысли Бердяева, не будет универсально-

общего, безличного. В неѐ войдут лишь конкретные существа, т.е. 

прежде всего человеческая личность, а также животные, растения - 

и все, имеющие в природе индивидуальное существование [1, с. 

52]. «Не только каждый человек, но и собака, кошка, букашка есть 
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более экзистенциальная ценность, чем отвлеченная идея, чем 

общеуниверсальное» [1, с. 149]. 
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PARTENERIATELE STATULUI CU SOCIETATEA CIVILĂ 

Țîrdea BOGDAN, dr., lector universitar 

 

Summary 

Article describes development of partnership of civil society with 

the state, formation of various mechanisms and platforms for 
cooperation of the state institutes with non-governmental 

organizations, positive effect from this cooperation. Nevertheless, the 

author opens also some negative phenomena which in the long term, 

can create serious problems for the Moldavian political system. 
 

Statul, in pofida criticilor aduse de mai mulți experți, a jucat un 

rol important în instituționalizarea societății civile.  
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În iulie 2002 Parlamentul a discutat proiectul de lege „despre 

controlul obştesc al activităţii de stat‖ care oferea societăţii civile 

accesul liber la informaţie, dreptul de a depune cereri organelor puterii 

pentru soluţionarea urgentă a unei sau altei probleme, accesul 

nestingherit la documentele care nu sunt secret de stat, inclusiv copierea 

acestora, expertiza obştească a proiectelor de lege, posibilitatea de 

apărare a cetăţenilor, investigaţiile obşteşti etc [9]. Legea era un progres 

evident în dezvoltarea societăţii civile. Din păcate, puterea s-a speriat 

de consecinţele acestei legi, care punea statul sub controlul direct al 

societăţii. În consecinţă, proiectul a fost pus pe raft, discuţiile pe subiect 

fiind stopate. 

Pentru a-şi asigura un confort social, puterea a inițiat Pactul 

Social cu societatea civilă (2002) rămas steril la nivelul câtorva întâlniri 

ale preşedintelui V.Voronin cu reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti. 

Scopul acestui dialog era evident unul politic: ONG erau utilizate de 

putere pentru a spori autoritatea şi ratingul partidului de guvernământ, a 

crea senzaţia că deciziile puterii au „sprijinul poporului‖. Un scop 

similar l-a avut Masa rotundă cu statut permanent (2002–2003) care 

constituia doar o arenă pentru manifestările protestatare ale opoziţiei 

parlamentare şi neparlamentare [5]. 

Au fost, însă, și alți pași ai puterii, mai inspirați, impuși de Banca 

Mondială, UE și alte structuri internaționale, care condiționau oferirea 

granturilor și creditelor prin fortificarea parteneriatelor cu societatea 

civilă.  

Din 2005–2009, datorită Politicii Europene de Vecinătate, 

materializată în Planul de Acţiuni UE-Republica Moldova, autorităţile 

moldovene au fost impuse sa fie mai deschise în raport cu organizaţiile 

non-guvernamentale. Într-un fel, a fost instituţionalizat dialogul 

societăţii civile cu autorităţile centrale, cu Legislativul în anul 2005, iar 

cu Guvernul în anul 2008. Astfel, la 29 decembrie 2005, Parlamentul 

Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Nr. 373-XVI pentru 

aprobarea Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi 

societatea civilă. La 4 aprilie 2006 şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa 
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„Realizarea funcţională a relaţiilor dintre Parlament şi societatea civilă 

din Moldova‖. Obiectivul Conferinţei l-a constituit conturarea unui plan 

de implementare a Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi 

societatea civilă, prin intermediul dialogului cu reprezentanţii 

Parlamentului şi ai ONG-urilor, prin prezentarea experienţei unui 

asemenea dialog în alte State membre ale Consiliului Europei. Un 

exemplu de proiect reuşit a fost „Parlamentul tinerilor‖, în care 71 de 

tineri, selectaţi anual conform unor criterii transparente, pot participa în 

actul politic, înţelege structura parlamentului, comisiile, mecanismul de 

funcţionare a legislativului.  

Un alt demers al legislativului în direcția societății civile a fost 

Hotărârea Parlamentului nr. 267 din 11.12.2008 – pentru aprobarea 

Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2009–2011. Strategia 

propunea mai multe acțiuni din partea statului: stabilirea unor 

parteneriate durabile cu societatea civilă; elaborarea şi adoptarea unui 

pachet de acte legislative menite să reglementeze posibilitatea 

contribuabililor de a direcţiona un anumit procent din impozitul pe 

venit datorat statului spre organizaţiile de utilitate publică; evaluarea 

posibilităţii de constituire a Fondului Naţional pentru Dezvoltarea 

Societăţii Civile; definirea bazei de impozitare a sectorului necomercial 

şi stabilirea facilităţilor fiscale, etc. 

Desigur, toate aceste intenții au rămas doar pe hârtie. Dar este 

important însuși faptul că statul și-a asumat niște angajamente față de 

OSC. Respectiv, la 28 septembrie 2012 Strategia de dezvoltare a 

societăţii civile pentru anii 2012–2015 şi planul de acţiuni pentru 

implementarea acesteia au fost aprobate de Legislativ (a intrat în 

vigoare la 4 ianuarie 2013). Procesul de implementare a Strategiei şi a 

Planului de acţiuni va fi coordonat de către Unitatea Responsabilă de 

Cooperare cu Societatea Civilă, care va întruni reprezentanţi din partea 

executivului şi reprezentanţi din partea societăţii civile. Ministerele 

relevante vor fi obligate să prezinte rapoarte Unităţii Responsabile de 

Cooperare cu Societatea Civilă, în baza cărora această structură va 

prezenta anual, până la data de 31 martie, Parlamentului, raport privind 
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executarea prevederilor Planului de acţiuni şi a Strategiei. Deci, s-a 

creat, practic, un organ de lucru, abilitat să coopereze cu OSC. Deși 

strategia menționată și succesele guvernării în parteneriatele cu 

societatea civilă au fost apreciate de partenerii externi, ne este greu la 

moment să analizăm impactul real al acestor strategii. Nivelul de 

imitare a unor parteneriate rămâne destul de înalt, randamentul real – 

restrâns.  

Urmărind să faciliteze participarea societăţii civile în procesul de 

elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a 

documentelor de planificare strategică a ţării, Guvernul Republicii 

Moldova a iniţiat crearea Consiliului Naţional pentru Participare 

(CNP) pe lângă Comitetul interministerial pentru planificare strategică 

condus de Prim-ministru. La 18 septembrie 2008, a avut loc prima 

reuniune a CNP, care cuprinde 33 de ONG. Momentul dubios a constat 

în selectarea membrilor consiliulu, care a fost efectuată de guvern, în 

persoana şefului aparatului guvernului Mihail Pop. În consecinţă, 

guvernul nominaliza subiecţii, meniţi „să-l controleze‖, refuzând 

indivizii „nedoriţi‖. Acest fapt transforma Consiliul în unul formal, 

lipsit de autoritate şi prerogative reale [8]. În consecință, 

funcționalitatea CNP a fost una formală, haotică, neinstituționalizată. 

Abia după 2010 procesul se instituționalizează. Astfel, în 2010, la 

inițiativa guvernului, CNP este creat în calitate de organ consultativ şi 

activează în baza Hotărârii de Guvern Nr. 11 din 19.01.2010. Din 

componenţa CNP fac parte 30 de reprezentanţi ai societăţii civile, care 

au fost selectați în bază de concurs. Durata mandatului este de doi ani. 

Consiliul Naţional pentru Participare are menirea să faciliteze 

participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, 

monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare 

strategică. Obiectivele CNP sunt oferirea de expertiză în elaborarea 

politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor 

publice, facilitarea implicării societăţii civile şi sectorului privat în 

procesul de elaborare a deciziilor politice. O problemă a acestui organ a 
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fost selectarea membrilor acestuia. In mass media au aparut suspiciuni 

despre afilierea politică a unor ONG, promovarea în CNP pe criterii de 

partid.  

În 2017, componența CNP s-a reînoit. Mulți din membrii CNP 

au fost suspectați de apropierea fața de Partidul Democrat. 

Prin Hotărârea de Guvern Nr 1506 din 29.12.2006, cu privire 

la aprobarea Programului Naţional de implementare a Planului 

Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – 

NATO pentru perioada 2006-2009, a fost adoptat un plan detaliat de 

acțiuni.  

În acest Plan, la paginile 34-35, în obiectivul 1.5.2. sunt 

prevăzute acțiuni concrete care au permis cooptarea societății civile în 

procesul de reformă a structurilor militare si de securitate. Hotărârea 

prevedea si formarea unui organ specializat: Comisia Naţională pentru 

Elaborarea şi Implementarea Planului Individual de Acţiuni al 

Parteneriatului (IPAP).  

Totodată, Programul Național prevedea crearea CID NATO, 

fapt realizat la 3 octombrie 2007, când s-a produs inaugurarea oficiala a 

centrului, în prezenţa Adjunctului Asistentului Secretarului General 

NATO pentru Diplomaţie Publică, Stefanie Babst, şi Ministrului 

Apărării, Vitalie Vrabie. La 10 noiembrie, 2009, prin decret 

prezidenţial, a fost constituită Comisia Naţională pentru 

Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului 

(IPAP) Republica Moldova – NATO. În Comisie, pe lângă miniştri, 

preşedinţi de comisii parlamentare, fac parte şi reprezentanţi ai 

societăţii civile: Gheorghe Duca, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei, Viorel Cibotaru, director al Centrului de informare şi 

documentare NATO, Igor Munteanu, director executiv al Institutului 

pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul‖. La 22.08.2011 apare 

Hotărârea guvernului Nr 631 cu privire la Consiliul Economic pe 

lângă Prim-ministru. Conform documentului, Consiliul Economic 

este instituit pe lângă Prim-ministru în calitate de organ consultativ şi 
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are misiunea de a facilita dialogul între reprezentanţii comunităţii de 

afaceri şi formatorii de politici în vederea dezvoltării unui climat 

socioeconomic favorabil. Printre prioritățile Consiliului Economic se 

numără sporirea atractivității țării pentru investiții, sporirea 

competitivității producătorilor autohtoni, facilitarea comerțului, 

asigurarea unei funcționări eficiente a serviciului vamal, ajustarea 

infrastructurii, și altele. Membrii CE se numesc la propunerea prim-

ministrului.  

Consiliul exercită următoarele funcţii de bază:  a) oferirea de 

expertiză Guvernului din partea mediului de afaceri în elaborarea 

politicilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerţului 

etc.; b) monitorizarea şi evaluarea impactului implementării politicilor 

publice vizate; c) contribuirea sectorului privat la procesul de elaborare 

a deciziilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al 

comerţului etc. [2] Consiliul și-a început activitatea abia în 2014. 

Bugetul proiectului, finanţat de Fondul BERD pentru ţările în tranziţie 

timpurie este de 300 mii euro. Activitatea Consiliului este administrată 

de Oficiul regional BERD de la Chişinău în coordonare cu sediul 

central de la Londra. Secretar al consiliului a devenit Dumitru Alaiba. 

Consiliul a reușit soluționarea problemei taxei  la exportul de nuci în 

valoare de 1,5% care a fost anulată, şi costul testării şi certificării 

produselor alcoolice pentru export, care a fost redusă.   

Un alt organ important - Consiliul naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de drept a fost creat prin decretul 

președintelui Marian Lupu la 19 mai 2011. Consiliul este un organ 

consultativ, creat pe lângă Președintele Republicii Moldova. 

Acesta nu elaboreaza strategii sau proiecte de legi, ci doar 

evaluează periodic, în baza rapoartelor de monitorizare întocmite de 

Ministerul Justiţiei, procesul de implementare a Strategiei şi gradul de 

realizare a obiectivelor acesteia; b) recomandă instituţiilor responsabile 

de implementarea Strategiei măsuri privind implementarea acesteia şi 

realizarea efectivă a obiectivelor ei [4]. 
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Din componența acestuia fac parte președintele țării, mai mulți 

miniștri, membri ai parlamentului, președinții Curții Supreme de 

Justiție, Consiliului Suprem al Magistraturii, Curții Constituționale, 

SIS, CCCEC, MAI și Procuratura Generală, judecători și reprezentanți 

ai societății civile. Consiliul se întrunește lunar și va coordona 

acțiunile comune ale autorităților publice și societății civile în 

domeniul reformelor organelor de drept și justiției. Acesta urmează a 

fi un organ consultativ care va avea scopul să grăbească și să 

eficientizeze reforma justiției și organelor de drept, asumată de 

Alianța pentru Integrare Europeană.  

Totodată, unele ministere de resort au stabilit formate regulate de 

dialog cu reprezentanţii ONG. În această privinţă, merită a fi 

menţionată, în special, experienţa Ministerului Reintegrării care 

menţine un dialog constant cu societatea civilă, organizând consultări 

regulate cu reprezentanţii ONG-lor locale. De asemenea, la 13 iunie 

2007, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a semnat un 

Memorandum de cooperare pentru integrare europeană cu 23 de 

organizaţii non-guvernamentale. Aceste semnale ale statului, fie şi 

contradictorii, au permis iniţierea unor proiecte comune de colaborare. 

La 13 ianuarie 2006, sub patronatul Guvernului, a fost semnat Acordul 

de colaborare între CCCEC şi Alianţa Anticorupţie. La 30 

octombrie 2006, un acord similar se semnează cu Centrul de Analiză şi 

Prevenire a Corupţiei (CAPC). Aceasta a permis organizarea 

conferinţelor, seminarelor de instruire pe tematici aferente fenomenului 

corupţiei şi spălării banilor, schimburi de informaţii, conlucrarea în 

vederea elaborării unor studii asupra fenomenului corupţiei, efectuarea 

expertizei anticorupţionale a actelor normative etc.  

Dar deja la 31 mai 2008, în mass-media a apărut informaţia că 

Alianţa Anticorupţie a acuzat CCCEC că activează la comandă şi se 

face vinovat de condamnarea Republicii Moldova în unele dosare la 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). În realitate, 

CCCEC a implementat 36 din cele 38 de acţiuni prevăzute în cadrul 
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Programului Preliminar pe Ţară [3].  Deci, mass-media, urmărind 

anumite interese politice, într-un fel a jucat un rol de catalizator al 

neînţelegerilor între Alianţa Anticorupţie şi stat. Datele prezentate ne 

permit să afirmăm că în cadrul societăţii civile moldoveneşti, există 

actori afiliaţi politic, care, uneori, pot sucomba anumite demersuri 

sociale şi colaborări dintre stat-sectorul trei, de altfel rare şi puţine ca 

număr.  

A devenit o tradiţie colaborarea dintre Comisia Electorală 

Centrală şi Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte, 

formată în 2005 de ADEPT, LADOM, Comitetul Helsinki. Deşi la 

acest capitol au existat mari lacune şi comunicare deformată, puterea 

încercând să formeze o coaliţie paralelă, loială, care ar legitima 

rezultatul electoral.  

Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Banca Mondială şi UNICEF-

Moldova au lansat în 2006 proiectul „Abilitarea socio-economică a 

tineretului‖, susţinut de 15 ONG, care au primit granturi pentru crearea 

centrelor comunitare de tineret şi organizarea activităţilor între tineri. 

Proiectul este implementat într-un şir de raioane ale republicii, cu 

scopul sporirii numărului tinerilor care au acceptat practici sociale 

pozitive, consolidării capacităţilor în prestarea de servicii tinerilor şi 

majorării numărului micro-întreprinderilor viabile, create de tineri.  

Desigur, exemplele la care ne-am referit sunt mai degrabă un 

tribut plătit de guvernare organismelor internaționale. Parteneriatele 

analizate sunt adesea finanțate din exterior, fiind o precondiție pentru 

obținerea sprijinului politic și financiar. Există, totuși, anumite 

parteneriate care au venit asumat de la factorii politici, sub presiunea 

unor probleme, cu care statul nu se putea descurca de unul singur. Ne 

referim aici la anumite colaborări între MAI și cetățeni sub aspectul 

ocrotirii ordinii publice. Peste hotare există o practică bogată în 

participarea cetăţenilor în combaterea crimelor. În Marea Britanie, au 

fost create subdiviziuni „straje benevole‖ care numără 5 mln. oameni 

care patrulează şi coordonează activitatea cu poliţia. În Danemarca, 
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Olanda, Suedia, RFG au fost create comitete obşteşti pentru prevenirea 

infracţiunilor [7]. Asemenea tradiții au existat și în URSS.  

La 30 martie 2015, a fost semnat Acordul de colaborare 

dintre ministrul Afacerilor Interne, Oleg BALAN și directorul 

executiv al Fundaţiei Soros-Moldova, Victor URSU. 

Colaborarea dintre cele două instituții privește câteva obiective, 

printre care: susținerea reformării sistemului justiției penale din R. 

Moldova; elaborarea politicilor instituționale privind sporirea 

responsabilităţii activității colaboratorilor poliției la etapa urmăririi 

penale; ralierea practicilor utilizate de către polițiști în cadrul etapei 

pre-judiciare la standardele internaționale. 

Activitățile planificate sunt parte a proiectului „Garanții 

procesuale la etapa urmării penale‖, implementat de Programul de 

Drept al Fundației Soros-Moldova [1]. 

Larry Diamond, analizând tranziţiile politice recente, consideră 

că societatea civilă joacă un rol profund în consolidarea regimurilor 

democratice. Astfel, societatea civilă fortifică „subordonarea, 

responsabilitatea, incluziunea, eficienţa şi de aici legitimitatea 

sistemului politic [6]. Deci, în teoria politică se consideră că aceste 

colaborări și politici publice au  efecte benefice asupra sistemului 

politic. Realitatea însă, este adesea contradictorie.  

În condițiile sistemului politici moldovenesc, in ultima perioadă, 

s-a observat un trend negativ de corupere ale unor instituții ale 

societății civile, afiliere politică, antrenarea acestora în jocuri politice 

dubioase. Ne referim aici la susținerea unor inițiative discutabile, 

promovarea unor proiecte de lege in spatele carora se ascund interesele 

unor oligarhi. Exemplele ar fi multiple: reforma procuraturii, reforma 

sistemului electoral prin introducerea votului uninominal, monitorizarea 

mass-media și critica dura a mass-media afiliată opoziției, rapoarte 

triumfaliste realizate de unele ONG despre implementarea planului de 

asociere, care au prea puțin comun cu realitatea, etc. Mulți din liderii 

ONG care au intrat in calitate de membri ai unor strucuturi ce erau in 

http://soros.md/program/2437
http://soros.md/program/2437
http://soros.md/law
http://soros.md/law
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partneriat cu statul, mai tirziu au obținut funcții politice pe linii de 

partid.  O acuzație grava adusă la adresa unor ONG este participarea 

indirectă  la procesul de capturare a statului de către unele grupuri 

oligarhice.  

Concluzii 

Parteneriatele statului cu societatea civilă creează condiții 

importante pentru democratizarea sistemului politic, descentralizarea 

serviciilor publice, antrenarea cetațenilor și asociațiilor obștești in 

satisfacerea problemelor vitale ale societății.  

Totuși, în condițiile Republicii Moldova, aceste parteneriate 

relevă un trend periculos de subjugare a societății civile de către 

anumite grupuri politice, ce ar putea avea efecte nocive pentru 

democrația moldovenească.  
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FACULTATEA FILOLOGIE 

 

PRINCIPIUL MATERNITĂŢII ŞI ELEMENTUL DEVIANT ÎN 

ROMANUL „DE SERTAR” AL LUI VLADIMIR BEŞLEAGĂ 

Oxana GHEMAN, dr.  

 

Summary 
The article expounds the role of the maternal essence in the 

spiritual life of the main heroes from the novel „Viaţa şi moartea 

nefericitului Filimon...‖ by Vladimir Beşleagă, in the harsh 
circumstances of totalitarian mecanism of deflection. The material 

focuses on the idea that maternal spirituality has a saving power for its 

offspings, if not for the fizical being, at least for the spiritual one. 
Filimon has a genetic prenatal identity, discovered by relating to 

maternal consciousness. 

 

Filimon, protagonistul romanului Viaţa şi moartea nefericitului 

Filimon…, (de altfel, un roman care în lupta cu „omniprezenta cenzură‖ 

a zăcut 18 ani în sertarul prozatorului) este expresia esenţializată a unui 

tip de om nou în sistemul totalitar, definit ca homo soveticus. Beşleagă 

a intuit exact fenomenul mankurtizării. Cum altfel am explica 

întreruperea barbară a legăturii lui organice cu mama la o vârstă a 

inconştienţei ontologice.  

Nichifor Fătu (falsul învingător), un diabolic parvenit, e stăpânit, 

în atitudinile faustice asupra naturii umane, de obsesiile unui dictator 

mărunt într-un sistem social birocratic pe jumătate absurd şi pervers. El 

http://www.moldovanova.md/ru/publications/show/17/
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şterge orice urmă a originii şi identităţii fiului, schimbându-i odată cu 

numele şi soarta (Filimon, < gr. „iubitor de singurătate‖ [2, p. 65]). 

Întâmplările cu Filimon, la prima vedere, sunt lipsite de logică. Filimon 

este crescut de o bătrână, mama devine pentru el o străină, o nebună de 

care, din spusele tatălui, trebuie să se păzească şi să arunce cu pietre în 

ea.  

Organicitatea lumii este încălcată, deraiată de la mersul ei firesc. 

Raportul dintre animus şi anima e cumpănit în favoarea sârguinţei 

paternale, se produce grava fisură ontologică. El merge pe urmele 

tatălui său, îndeplineşte ordinile lui până în momentul incert în care îl 

străfulgeră senzaţia unui handicap ontic foarte grav („nervul rupt‖), 

care îl determină la un lung şi anevoios proces de sondare interioară, de 

căutare a adevărului despre sine. Mai multe voci străine şi contradictorii 

se dezlănţuie în fiinţa lui Filimon, unindu-se într-o avalanşă verbală, 

care scoate la suprafaţă cele mai refulate fragmente de realitate, 

oferindu-i posibilitatea unei redefiniri identitare. Izolarea lui Filimon de 

mamă echivalează cu lipsa accesului către memoria axiologiei sale 

existenţiale. 

Lumea romanului este construită pe principiul unei polarităţi 

opuse şi complementare, mărcile căreia sunt elementul masculin şi cel 

feminin: mama şi tata. Deşi Nichifor Fătu (numele înlocuieşte statutul) 

şi mama (statutul înlocuieşte numele) sunt părinţii prolifici (au născut 

gemeni), care condiţionează funcţionalitatea lumii pe care au creat-o, 

există o luptă permanentă între ei, constituind un perpetuum mobile 

existenţial. Această luptă continuă în conştiinţa lui Filimon şi al 

Cristinei, progeniturile lor. Pe de o parte, dinamica raporturilor dintre ei 

formează ciclul existenţial, mobilizat de contradicţia permanentă dintre 

bine şi rău, pozitiv şi negativ, material şi spiritual etc. Pe de altă parte, 

raportul mamă-tată reflectă dualitatea cunoaştere-noncunoaştere, acest 

fapt fiind relevat de întreg sistemul metaforic al romanului. Aşa, de 

exemplu, s-ar putea explica tendinţa lui Filimon de „a zbura‖, în 

opoziţie cu încercarea lui Fătu de a-l trage „în jos, sub pământ, în Gura 

Muntelui de Piatră‖: „oamenii se aruncă dintr-o parte în alta parcă s-ar 
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legăna o iarbă deasă – ce caraghioşi sunteţi, măi oamenilor, nici nu 

vedeţi că vi se cufundă picioarele în hlei şi numai capetele vi se clatină, 

picioarele rămân veşnic înfipte locului, pe când eu... sunt liber! Am 

scăpat de toate, m-am desprins de pământ şi zboooor!‖. Mama 

reprezintă principiul binelui şi tendinţa de ascendenţă spirituală, iar 

tatăl – principiul răului absolut, care urmăreşte degradarea, căderea în 

hăul inconştienţei morale.  

Nichifor Fătu îşi dispreţuieşte propriii copii, pentru că el simte pe 

altcineva în structura lor spirituală, deşi ar fi dorit să se recunoască pe 

sine. Lipsiţi de contactul cu mama, gemenii rămân sensibili la ecourile 

vocii ei, care continuă să se audă foarte vag în interioritatea lor 

devastată. De aceea, Fătu are duble motive să-i urască: „Pleacă, femeie! 

şi pe Cristina am s-o dau la partea ei, dar e încăpăţânată, nu mă ascultă! 

Tu i-ai băgat în suflet... a râs o dată de mine, nimeni n-a râs pe lumea 

asta, am s-o frâng şi dânsa, pe Cristina ta! Pe băiat l-am înfrânt, frânt 

(...) nu vor să mă asculte, asta, fata, nici în ruptul capului nu vrea să-l 

primească pe Ghior, s-ar potoli, ar pleca ea capul, după dânsa şi 

Filimon se face încăpăţânat, Cristina îl aţâţă! Avea dreptate corcitura: 

toată-i bunelul său! ea îl aţâţă, dar las' că...‖. Toate actele de tiranie, 

toate nedreptăţile faţă de Filimon, Fătu le-a comis conştient, din dorinţa 

de a „înfrânge‖ pe acel altcineva din structura interioară a fiului: 

„încăpăţânat ca bunelul său! De ce? – întrebase el indignat – crezi că 

trebuie să-ţi semene ţie? Rânjea corcitura, sămânţa ta cade deasupra, 

dar este alta mai adânc, supuşenia e forma, încăpăţânarea e miezul! Las′ 

că i-o scot şi din măduva oaselor!‖ Devenit stăpân pe existenţa 

exterioară a copiilor săi, Nichifor Fătu rămâne neputincios în faţa lumii 

lor interioare. El nu poate găsi nici o cale de acces la sufletul gemenilor, 

pentru a şterge ultimele rămăşiţe ale matricei lor genetice.  

Filimon intuieşte o parte a adevărului despre sine prin existenţa şi 

caracterul luminos al surorii lui, Cristina. În genere, cele trei forme 

feminine din viaţa protagonistului presupun nişte dimensiuni de 

ascendenţă, de revelare a binelui din propria interioritate: femeia (prin 

dragostea fizică), Cristina (prin dragostea spirituală) şi mama (prin 
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dragostea divină, absolută). Ipostaza maternă a feminităţii este 

sacralizată prin funcţia ei mântuitoare. Accesul lui Filimon către mamă 

este prin casa (simbolul sufletului) Cristinei, or căsuţa veche a mamei 

se găseşte (foarte sugestiv) încadrată în casa fiicei. Cu cât Filimon se 

apropie mai mult de mamă, cu atât mai departe este de principiul răului, 

aflat la polul opus.  

Expresia sentimentului sacralităţii, ca reacţie la profanul agresiv, 

a binelui universal, e identificat cu principiul maternităţii şi reprezintă o 

permanenţă în lumea interioară a copiilor săi, manifestându-se ca o 

forţă genetică, resuscitată pentru a-i scoate din capcanele deviantului. 

Porunca biblică pe care o repetă vocea mamei în conştiinţa ambilor 

copii ilustrează această idee: „să nu osândeşti, băiete...‖; „Nu mă duc de 

aici, vreau să mă lămuresc, să ştie toţi că el... – nuuuuoooooo – 

sâââânndiiiiii!‖; „dar nu osândesc, vino şi ajută-măăă...‖; „Dă mâna şi 

hai din casa asta... – casa asta? Picioarele mele arse, piatra cu dungă 

neagră, odaia – nuoooosândii – de ce?‖; „să nu osândeşti, copila 

mamei...‖ Filimon are o identitate genetică prenatală, pe care o intuieşte 

atât prin fiinţa Cristinei, cât şi prin imensul gol interior pe care îl 

resimte cu acuitate, prin necesitatea de a se relaţiona conştiinţei materne 

şi de a o reintegra propriei spiritualităţi. 

În roman mama nu este o prezenţă fizică, ea se manifestă ca o 

reminiscenţă a unei voci interioare. Mama, în genere, n-a existat ca 

fiinţă în viaţa lui Filimon. Întrebarea despre mamă i-a apărut atunci 

când a rostit (de groază) prima dată cuvântul: „şi momentan îşi aminti 

de lupii care-l fugăriră atunci prin pădure, când fugea de la colonie... 

abia apucă să urce într-un copac ţipând: maaaamăăăă! a ţipat aşa? – 

până atunci nu cunoşteam cuvântul... adică îl auzisem odată noaptea: 

toţi din colonie dormeau, fiecare în patul lui, alţii câte doi, era într-o 

noapte când n-am putut să dorm, şi un alt băiat ţipă prin somn: 

maaamăăă!‖. Aceste cazuri îl fac pe copil să deducă faptul că mama 

este salvarea în faţa oricărui pericol, frica existenţială fiind învinsă cu 

ajutorul ei. În conştiinţa sa, Filimon se autoidentifică prin ea: 

„...mirosul sânului tău! vreau să-mi învăluie tot trupul, ca să mi te aduc 
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aminte, să te văd, să te simt cu toată fiinţa mea, eu care te port în mine, 

pe tine care m-ai purtat în tine, vino, ajută-mă să mă descuuuuuurc...‖. 

Filimon o invocă, o cheamă ca pe un duh, ca pe o zeitate, asemeni 

oamenilor arhaici. Imaginea arhetipală a mamei – naştere şi moarte, 

regăsită în unele mituri, este cea a Pământului-Mamă (Terra Genetrix), 

mamă primordială generatoare şi susţinătoare a vieţii. Ea oferă materia 

şi tot ea o primeşte. Mama este o structură ideală, ultimul punct de 

contopire pentru conştiinţa masculină sau masculinizată.  

Starea deprimantă în care ajunge Filimon este o consecinţă a 

încălcării unui echilibru vital. Faptul că el nu-şi cunoaşte mama (adică, 

aspectul pozitiv al sinelui său) şi nu conştientizează rolul dominator al 

tatălui (superioritatea răului), îl îndreaptă pe calea dezumanizării. 

Întrebările pe care şi le pune asupra rostului existenţei însă îi 

reabilitează forţa discernământului, care va face posibilă descoperirea 

adevărului despre ambii părinţi, despre raportul dintre ei. Aflând taina 

originii sale, Filimon refuză să-şi recunoască tatăl, tinzând spre unitate 

totală cu mama. Tendinţa de a ignora partea negativă a sinelui nu face 

decât să reprime unitatea fiinţei sale. Prin urmare, drama lui Filimon, 

cel care în sfârşit cunoaşte binele şi răul, constă în faptul că el nu se 

poate conforma existenţei ambelor aspecte în sine, or „împăcarea, 

atunci când se petrece, nu e cu Tatăl, ci cu propria structură duală. 

Singur, faţă în faţă cu moartea ca singură certitudine, omul dobândeşte 

seninătatea. Se regăseşte identificând în sine mama şi tatăl‖ [3, p. 13].  

Deci, Filimon izbuteşte să afle adevărul despre sine, treptele 

autocunoaşterii culminând cu moartea – dezbinarea totală a fiinţei 

fizice, dezagregarea absolută a materiei – şi reintegrarea cu elementul 

matern: „...vede legănându-se parcă în văzduh un aşternut alb şi pe 

aşternutul acela e culcată cu faţa în sus o femeie, numai că faţa ei nu o 

poate vedea, căci e întoarsă puţin într-o parte... (...) şi el simţi cum se 

pierde în aşternutul acela alb, orbitor de alb, făcându-i-se uşor, nespus 

de uşor...‖. Mecanismului deviant, care reuşise să distrugă echilibrul 

organic al lumii lui Filimon prin frustrare, intimidare, descalificare, 
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cruzime, claustrare, angoasă, beznă etc., îi rămâne inaccesibil spaţiul 

idealităţii pure, al spiritualităţii materne. 
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VIZIUNEA SACRULUI ÎN POEZIA LUI NICOLAE DABIJA 

Timofei ROŞCA, dr. hab., conf. univ.  

 

Summary 
This article is about N. Dabija, who is one of the leading 

representatives of the 70
th
 generation. However, he didn’t go far away 

than its predecessors, but rather continued their inventive or innovative 
size, proposing also his own worldview about time, history, race, 

language, faith, etc. and upon the self-creation also. N. Dabija offers a 

new symbolic coloratura, a specific creative solitude, a special 

metaphysical link with M. Heidegger's philosophy, N. Hartman and 
other thinkers, without neglecting the other species - intimate lyrical 

poetry, citizen poetry.  

 
Însoţit de anonimatul luminii provindenţiale, poetul, 

convenţional vorbind,  e o „zeitate‖, un al doilea demiurg. El 

„compune‖ o lume „secundă‖ (I. Barbu), adică una esenţializată. 

Canonizat cu taină, cu farmecul „luminii‖ anonime, cu „vedere‖ 

multiplă („C-o mie de ochi urmăresc/ fructul împrăştiindu-se-n aer), el 

poate crea („compune lumea‖) doar respectând cu stricteţe acest 

principiu, această nobilă „osândă a căutării‖, ispitită în permanenţă de 

„întâmplările lumii‖. Se insistă asupra altei dimensiuni a existenţialului 

– cea invizibilă, inundată în taină şi mister. 

Demitizarea realului, inclusiv a mitului propriu-zis – altă 

dimensiune a liricii dabijiene – are loc în spirit mesianic, înţeles ca o 

replică la adresa timpului de azi, inclusiv al celui de creaţie, aflat în 
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criză,  ca o sugestie privind revigorarea artei, atunci când resursele ei au 

secat. Mitul se reconvenţionalizează fără să se piardă ideea axială a 

„poetului‖ anonim. Gestul Anei din cunoscutul mit fundamental devine 

actual ca nicicând, vizând atât timpul, cât şi condiţia artei care cere, şi 

azi, sacrificii:  „Ană, Ană,/ soare – ascuns într-o broboană./ Unde eşti?/ 

Sub care piatră?/ Să te pot zidi-nco dată// Lumea asta/ nu se ştie:/ parcă 

nu-i clădită bine./ Se clatină în vânt orfană./ Ană picată din icoană.// Eu 

când vâd că ea nu vine,/ prind să mă zidesc pe mine./ Cerul ţipă-ntre 

cupole:/ - Manole,/ Manole!‖ („Bocet pentru Meşterul Manole‖). 

Nestingherit, N. Dabija valorifică perspectiva modernistă. În 

„Moartea lui Zamolxe‖, sub titlul căreia se inserează un citat din 

Herodot: „Dar destul e cât am spus, fie că a existat un om cu numele 

Zamolxe, fie că va fi fost o divinitate băştinaşă a geţilor...‖, 

recunoaştem perspectiva blagiană, cea din „Moartea lui Pan‖, unde se 

sugera metaforic trecerea de la era „păgână‖ la cea creştină (sincronă la 

noi, latinizării) după o remarcă a lui M. Scarlat [6, pp. 251-252]. 

N. Dabija preia perspectiva, ca să sondeze, de data aceasta, 

apunerea zeităţii getice (este ştiut că geţii/dacii credeau într-o singură 

zeitate – Zamolxe, spre deosebire de romani, care aveau o credinţă 

polideică) şi prefigurarea credinţei dumnezeieşti. Viziunea nu e atât de 

metafizicizată, ca la autorul „Paşilor profetului‖. O rază de lumină se 

îndreaptă şi asupra pitorescului local, carpatin, amintindu-ne de 

preistorie şi îndeletniciri, dar, principalul, ni se oferă profilul 

antropomorfic, ocult, iconic, totodată, al zeităţii, dedus dintr-o 

conştiinţă arheală, a vechilor daci, dar expusă printr-o tăcere vizuală: 

„Ei l-au văzut cu-n ochi printre nuiele/ acolo, între capre adormit,/ 

stropit de lapte, şi cu plete grele/ curse-n rogozul prăfuit.// Ei îl vedeau 

pentru întâia oară/ atât de-mbătătrânit şi slut;/ chiar ochii – au început 

să-i doară,/ înspământaţi de ce-au văzut//…Îngenunchiaţi şi de departe/ 

ei îl pândeau ascuns, privirea.../ Li se păru adus din spate,/ Şi 

minciunoasă nemurirea//…Curg sori răciţi, fără lumină,/ pământuri se 

cufundă-n mări./ Orice mişcare-a lui schimbă destine./ Orice privire 

declanşează zări‖. 
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Şi invers: prin acelaşi tip de vizualizare – o conştiinţă a dacilor, 

apreciată din perspectiva zeităţii: „Mut, nici nu înţelese zarva,-/ acolo 

jos între copaci,/ crezu la început că-i iarba,/ apoi văzu că-s bărbi de 

daci...// Milă i se făcu-n clipa cea/ de spinii trişti, deodată, -şi/ făcu un 

gest spre a-i mângâia,/ dar, moleşit, se răzgândi‖. 

Tonul este cel de baladă, cu antropomorfizări, cum am văzut, şi 

inspirate cosmicizări, ca în poemul filosofic, cu viziuni profetice: 

„Când mările acum în soare,/ luminile se-ntorc în stea, -/ Cum trec prin 

gândul lui popoare/ pe care le-a gândit cândva...‖ 

Pe această traiectorie, a „zborului‖ invers, ne apropiem, şi mai 

mult, de altă formulă a poeziei lui N. Dabija – cea cu implicaţii 

filosofice sau metafizice. Este caracteristică viziunea, precum şi 

mijloacele operaţionale ale  acestei poezii. Drept „categorii‖ filosofice 

îi servesc înseşi realităţile lumii, „întâmplările‖ ei. Ele alcătuiesc 

„manualul de dialectică a metafizicii‖ (titlu de poezie). Pe un ton de 

ironie tristă, dar subtilă, în poezia cu titlul citat, amintindu-ne întrucâtva 

de „Glossa‖ eminesciană, este amendată turbulenţa lumii, inclusiv 

cvasifilosofia, nu atât a evoluţiei, cât a involuţiei, care trăieşte sub 

semnul suspecţiei, al incertitudinii, al inchiziţiei, al paradoxului. Pare 

suspectă până şi providenţa, disperată de „păcatul săvârşit‖ (G. Vieru): 

„Acum Bruno îl arde pe Bruno,/ Galileu îl anchetează pe Galileu.../ 

trag, dintr-o dată, concluzia/ că toţi sunt suspectaţi,/ inclusiv Dumnezeu 

din bolţi,/ numai păcat că-i prea departe/ întru a putea fi tras la 

răspundere/ pentru – strigătoarea la cer – necredinţă/ în/ propria/ 

lui/existenţă!‖. În teofanica „Legendă hagiografică din secolul XX‖, 

divinitatea e îngrozită de degradarea propriului „model‖ (I. Lotman). 

Epifanicul transcende în teofanic. Semnul providenţial se developează 

în imaginaţia fiinţei oropsite. Luând cunoştinţă de greutăţile şi 

suferinţele bătrânei ţărance, ca la G. Vieru în „Siberiile de gheaţă‖, 

„sfântul‖ se grăbeşte să ia drumul înapoi (spre a revizui ordinea lumii?): 

„Şi seara doar, când sântul s-a suit/ în autobuzul ce-o luă spre gară,/ ea 

mai zări – prin geamu-ntredeschis -/ cum aura-i ieşi, pe-un sfert, afară‖. 

În „Doină‖, cu subtitlul: „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată‖. M. 
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Eminescu, „Odă în metru antic‖, N. Dabija preia din capodopera 

eminesciană ideea „singurătăţii‖ şi a sacrificiului eului, raportată nu 

numai la drama omului de geniu, dar şi la condiţia existenţială a 

„fiecărui‖ muritor de rând. Motivul se înscrie direct în actualitatea 

timpului de azi, când se discută problema solitudinii şi a integrării 

globale a valorilor naţionale, dar şi în condiţia existenţială a poeziei 

însăşi la care vom reveni. Discursul metafizic, expus în cheie folclorică, 

baladescă, e centrat pe „relaţia‖ eului poetic cu moartea, care întrerupe 

orice comuniune cu lumea. Se face aluzie, evident, la importanţa şi 

valoarea timpului ireversibil şi care trebuie să-şi afle sens în această 

lume. Dincolo de timpul trăit, adică în moarte, începe „frigul‖ 

singurătăţii eului, ca şi în „Plumb‖-ul bacovian: „Fost-am, Doamne, 

tânăr foarte/ şi nu mă gândeam la moarte,/ şi nu mă gândeam la 

moarte,/ că-mi părea aşa departe.// Când râdea cu gura tristă/ şi-mi 

făcea semn din batistă,/ îmi ziceam că nu există,/ îmi ziceam: ea nu 

există.//  Râu-şi poartă valul lin,/ şi –aştept zile cu senin,/ şi-aştept zile 

cu pelin,/ le aştept şi nu mai vin.// Da-n acele vremi cu soare/ nu ştiam 

c-atunci când moare/ singur, Doamne,-i fiecare.// Ce-i de singur 

fiecare!‖ 

Şi invers. În „Scrisoarea întâia‖ se conţine ideea că simţul valorii 

se naşte din singurătatea creatoare, din viaţa interioară a poetului care-l 

vede în preajmă pe „celălalt‖: „Aştern cuvinte-/ şi albul foii devine 

umil./ Scriu-/ şi ia foc sub peniţă hârtia./ Nimic mai inutil/ şi mai 

necesar/ ca poezia.// Răsfoiesc cărţile unui veac certăreţ./ Susură raza. 

Murmură ceaţa./ Nimic mai fără-de-preţ/ şi mai scump/ decât viaţa‖. Se 

pune în valoare însăşi poezia cu tristul şi nobilul ei destin în epoca 

utilitarismului. Oricum, ea, poezia, asigură marele sens dintre cele două 

tărîmuri: „Se-nnorează cu vorbe/ şi-al plopilor şir/ nu se mai zăresc din 

cuvinte;/ sar prin ele chiriecii cu zbân-n! şi zbâr-r!/ ca prin ierbile de pe 

morminte,// Cine mai are nevoie de rouă în zori/ sau de dumneata, 

împărate-/ visule,/ pasăre care zbori/ şi cu aripile tăiate?!// Aportul 

poeziei s-ar citi în vreun fel,/ la prosperarea acestei ere,/ dacă versul s-

ar măsura/ şi el/ măcar în litri sau în centnere.// Dar aşa el se măsoară 
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doar cu iubire,/ cu bătăi de inimă,/ zbucium de soarte./ Vă trimit această 

scrisoare// telegrafiaţi de primire/ de undeva dintre viaţă şi moarte‖. 

Rostirea, metaforic vorbind, însemnează „fulger‖, ca şi la O. 

Goga, în finalul „Rugăciunii‖ sale, unde „Cântarea pătimirii noastre‖ se 

identifică cu „sufletul‖ sau cu „bolta lui aprinsă în smalţ de fulgere 

albastre…‖. O asemenea ecranizare a puterilor cereşti, cu funcţie 

asociativă, se atestă şi la N. Dabija. Atâta doar că la autorul 

„Fotografului de fulgere‖ mesianicul e mai diluat. În schimb, se 

exteriorizează furtunile nucleare ale interiorului sufletesc. Nu se trăieşte 

o rugă direct către Domnul; eul poetic îşi propune, conştient de intenţia 

sinelui său, „periculoasa profesie‖ de „scăpărător‖, adică rolul 

prometeic, demoniac al aprinderii, al arderii în adevăr, deci al stării 

sublime, întrucât numai astfel poate fi recuperat: „periculoasă profesie,/ 

aproape la fel de periculoasă/ ca viaţa însăşi-/ să fotografiezi fulgere./ 

Şi-n timp ce unele lovesc în mine -/ mai reuşesc/ să le scapăr.// Vă las 

ca amintire/ acest fulger/ care am/ fost‖ („Fotograful de fulgere‖). 

Cât priveşte „Rugăciunea‖ propriu-zisă, în concepţia lui N. 

Dabija, ea asigură comuniunea, „ne adună‖: „Şi iată că se-ntâmplă o 

minune:/ nişte cuvinte pot să ne adune -/ pe-acei de-aici, pe-acei plecaţi 

în lume -/ ca – aceeaşi rugăciune‖ („Rugăciunea‖). Aparenţele de „vis‖, 

ca cele ale unui dandy matein, îi repugnă eului poetic dabijian. El vrea 

să instaureze în „estetica‖ sa adevărul trăit, şi nu unul „mascat‖, 

carnavalesc, reprobabil, or fără să renunţe, bineînţeles, la „taină‖, care 

se conţine în „zbucium‖: „Mereu cu-acelaşi crezământ,/ mereu rănit/ 

când de cuvânt,/ când de cuţit,/ născut să-nvig/ nu să mă plâng: în 

zbucium doar m-am odihnit.../ Eu nu pot spune:/ mi se pare c-am trăit‖ 

(„Remember‖). 

Cu alte cuvinte, tristeţea implică în poezia lui N. Dabija variate 

stări şi sensuri filosofice, ocupă poziţii axiale diferite şi se realizează ca 

formă de manifestare a existenţei, este penetrantă, are proprietatea de a 

se contopi cu mersul istoriei, cu suferinţa veacului, cu gândirea 

creatoare, adică cu alte „tristeţi‖, întrucât însuşi poetul devine „mai trist 

– după orişice carte citită,/ după orice gând desluşit – mai învins‖, şi că 
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„timpul îl aud cum, surd, se sparge-n/ istorii, piese, povestiri, trohei...‖ 

(„Biblioteca‖). În sfârşit, „tristeţea‖ sau suferinţa în lirica lui N. Dabija 

este, ca şi la M. Sorescu, după o apreciere a lui G. Călinescu, „plină de 

gânduri până la spaima de infinit‖, adică însăşi poezia, trăită la gradul 

ei maxim, devine cod genetic în sensul ortodoxist al cuvântului: 

„Încape viaţa mea într-un suspin/ şi trec, prin suferinţă, ca printr-o 

şcoală./ Sunt beat, dar nu de vin./ Şi zac, dar nu de boală‖ („Refren‖). 

Tot astfel cum „bucuria neînţeleasă‖, în sens metafizic, aşa cum o 

întâlnim şi la Gr. Vieru („Ars poetica‖), provine din banala taină 

nietzsceană, când prin naştere facem primul pas spre moarte: „Cine m-

ar putea de măriile-voastre desparte,/ iarbă şi frunză, stea şi izvor,/ 

mereu, între dragoste şi moarte,/ mereu, între dragoste şi moarte -/ 

condamnat, să mă nasc şi să mor...‖ („Între dragoste şi moarte‖). 

„Continuitatea‖, în viziunea poetului N. Dabija, nu înseamnă doar 

evoluţie seacă, trecere a materiei dintr-un regn în altul: timpul atunci nu 

ar avea sens. Timpul, am văzut deja, „se sparge‖, nu rezistă ispitelor 

firii, chiar în stare neantică: aceea ce este principiu nu dispare, ci doar 

se confruntă: „Iată c-ai ajuns să râzi/ cu gura mea, să te uiţi cu ochii 

mei/ la câte ţi se întâmplă,/ să măsori cu respiraţia mea/ Universul,/ să 

iubeşti cu cuvintele mele,/ să mori cu moartea mea,/ iubito‖ 

(„Continuitate‖). Totul stă sub semnul părerii care trece în cântec: „Şi 

cântecul – ca o ninsoare/ cădea solemn peste pământ,/ iar şesul învăţa 

să zboare./ Mi se părea că nu mai sunt.// Mi se părea că e devreme./ Mi 

se părea că e târziu./ Mi se părea c-am fost în vreme./ Mi se părea c-am 

să mai fiu‖ („Cântecul‖). 

Divinitatea, în concepţia filosofică a lui N. Dabija, este lumina 

purificatoare de suflet şi de poezie. Transfigurat, poziţionat în 

transcedental, eul poetic merge pe urmele mântuitorului, şi suferinţele 

re-trăite se prefac în poezie, aşa cum observăm într-o mică suită lirică 

intitulată „Biblice‖. Sunt atinse aici adâncimi filosofice, la care 

gândirea lumii încă nu a dat răspuns. Suferinţa este una din ele, 

considerată şi până astăzi una din tainele demiurgice. Poetul încearcă să 

vorbească despre ele tot în stil blagian, adică în limbajul zămislirilor, 
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„modelelor‖ divine, astfel apropiindu-se, poate şi mai mult, de Creator: 

„Doamne! Ziceam. Doamne./ Mi-am trăit anii, ca pe nişte păreri,/ fără 

primăveri,/ fără veri,/ numai toamne.// Doamne// Sub acest pom de 

omăt/ cu ramuri de fum,/ închid ochii acum/ să Te văd („1. Ierusalem‖). 

Se intuiesc aici inefabilităţi providenţiale, printre care şi creaţia poetică, 

expresie a harului divin. În „5. Grădina Ghetsemani‖ aflăm că poezia 

„se scrie‖ cu fiinţa poetică: „Eli, Eli! -/ muşcau cuvintele‖ din buzele 

mele‖/ Eli, Eli! mă rugam printre suspine./ Doamne! Doamne, scrie cu 

mine!...‖. „Mine‖-le divinizat stă la temelia zămislirii poetice, 

sugerează autorul versurilor citate, surprins într-un spaţiu sacru. Ni se 

sugerează şi un model al „încredinţării‖ în divinitate. El este demonstrat 

pe fundalul simbolic al regenerării naturii: „Când începe al florii 

prăpăd/ şi albinele trec fereşti -/ închid ochii atunci să Te văd:/ Eşti!‖ 

(„G. Cireşi‖). Motivul divin are în lirica lui N. Dabija un caracter mai 

mult strategic, invocativ, decât unul pur evocativ. Prin el se 

developează şi convenţionalul vetust al timpului de azi: „Iisus a venit./ 

Dar fără interviuri,/ fără microfoane,/ fără reflectoare,/ a mai urcat o 

dată pe cruce./ Aşteptăm să-l vedem/ la „Buletinul de ştiri‖/ murind/ şi 

înviind,/ fără cascadorii credinţei/ în preajmă.../ Şi mai aşteptam să vină 

somnul/ ca să ne trezim‖ („A doua venire‖). În alte contexte metafizice, 

„întâlnirea‖ cu Sacrul devine prilej de meditaţie şi asupra legilor 

demiurgice. Adresarea psalmodică a poetului este, de data aceasta, nu 

atât blagiană, de tângă spre absolut, cât, mai degrabă, una argheziană, 

care arbitrează sau amendează sensul absolutului: darul iubirii, 

manifestat prin tânga de înălţare spre lumina divină, se încheie cu 

moarte, ca şi cum drumul adamic, întors către râvnitul paradis, ar fi un 

risc: „Plouă invers, dinspre pământ spre cer./ Curg arborii spre nori, 

înfrăgezând departe./ Ce-aş mai putea, o, Doamne, de-acuma să-ţi mai 

cer,// când mi-ai trimis iubirea aceasta, ca pe-o moarte?!// Şi uruitul 

ierbii răzbate în odăi,/ tot mai matern, mai blând, mai auster;/ cu gura 

mea când caut, setos, buzele ei:/ ca un spion fiola cusută la rever‖ 

(„Invers‖). 
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Epifanicul sau teofanicul este dramatizat şi teatralizat la limită. 

Poezia se focalizează în interiorul mesianicului, porneşte din alt tărâm, 

frecventat mai rar de firile vizionare. 
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EMIL LOTEANU, POETUL CU „OCHII ARŞI DE 

FRUMUSEŢE” 

Alexandru BURLACU, dr. hab., prof. univ. 

                  

Summary 
Loteanu’s poetry is marked strongly by the spirit of the age and it 

has a great emotional resonance in the 60s - 70s of the last century. It 

is a pictorial, musical poetry, with a spectacular trajectory. It is a poem 
evolving from youth’s reveries and exaggerated vitality, being 

aggravated by the cosmic gigantism, to the revelation of Dostoyevsky 

that beauty will save the world. His poetry has two Loteanu, one is the 

neo-romantic poet of „the continuous revolution‖ and the other is the 
poet with „the eyes burned by the Beauty‖, excelling in lyrical love. 

The first is conformist and nonconformist, a stylist of the socialist 

realism’s ideas, of the bygone „historical optimism‖, the second is 
subversive, passing to maturity through an acute crisis of a Pygmalion 

with „the eyes burned by the Beauty‖.  
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Relativ restrânsă ca volum, poezia lui Emil Loteanu e marcată 

puternic de spiritul epocii şi are o mare rezonanţă afectivă în anii ′60 - 

′70 ai secolului trecut. E o poezie picturală, muzicală, cu un parcurs 

spectaculos, evoluând de la reveriile tinereţii şi vitalitatea exagerată, 

agravată de gigantism cosmic, la revelaţia dostoievskiană că frumosul 

va salva lumea. Există, în opera sa, doi Loteanu, unul e „neoromanticul 

zgomotos‖ [1, p. 199] al „revoluţiei continui‖ şi altul e poetul cu „ochii 

arşi de frumuseţe‖, excelând în lirica de dragoste. Primul este 

conformist şi nonconformist, un stilizator al poncifelor realismului 

socialist, al defunctului „optimism istoric‖, al doilea e subversiv, 

trecând la maturitate printr-o acută criză a unui Pygmalion îndrăgostit 

de propria creaţie. 

Se ştie: adevărata poezie, de la vechii greci până la cea modernă, 

este viziune, invenţie, imitaţie, experienţă, imaginaţie, emoţie, acţiune, 

relaţie, simbol etc. Definită din cele mai variate perspective şi după cele 

mai neaşteptate metode, poezia, pentru Emil Loteanu, este, înainte de 

toate, o sărbătoare a sufletului şi se iscă „plătind cea mai înaltă 

danie‖. Conceptul de poezie ca sărbătoare a sufletului descinde din 

teoriile psihanalitice, la modă şi după „cortina de fier‖ în climatul 

dogmatic al glaciaţiei neostaliniste. Gaston Bachelard, întemeietorul 

criticii literare moderne, vorbeşte despre poezie  ca o „angajare a 

sufletului‖, o „fenomenologie a sufletului‖ [2, p. 4].  

După Loteanu, atât poezia, cât şi cinematografia se află, prin 

elementele lor intrinseci, într-o legătură absolut organică: „Poezia şi 

filmul sunt îngemănate în artă prin spirit şi imagine‖ [3, p. 191]. Ideea e 

reluată şi nuanţată în mai multe interviuri şi confesiuni ale maestrului: 

„Pe mine poezia m-a fascinat, mi-a fost un antrenament ideal pentru 

film, fiindcă, într-adevăr, în structura ei se conţin multe momente 

comune: montajul în interiorul frazei, apoi montajul strofelor şi al 

compoziţiei generale. Sau cât de bine corespunde mişcarea inversă a 

imaginii filmice cu anastrofa în poezie. Dar rima, ritmul, repetările şi 

piatra de reper – imaginea artistică? Cum marea Poezie nu există fără 

simbol şi metaforă, aşa şi adevărata Cinematografie nu există fără acest 
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univers polidimensional, polisemantic, polifuncţional…‖ [3, p. 192]. 

Mai mult: „Metafora este cu mult mai apropiată cinematografiei decât 

proza… În creaţia mea eu nu pot să trag un hotar exact între poezie şi 

cinematografie. Indiscutabil, arta cinematografică asimilează multe din 

domeniul poeziei. Dar şi ea îmbogăţeşte mult poezia‖ [3, p. 192]. 

Generalizând, putem afirma că poezia, în viziunea lui Loteanu, este o 

sinteză a artelor.  

În contextul anilor şaizeci, Loteanu este cel care aduce filmul 

poetic în demersul liric, adică cinematografiază poezia. Pentru a 

înţelege modul de a fi al lui Loteanu în poezie, sunt, totuşi, poemele 

emblematice, cu nuclee baladeşti, montate / construite în jurul unor 

simboluri sau metafore globale. Aceste poeme – cu viziuni dinamizate, 

cu succesiuni de imagini – par a fi scene de film; cel puţin, relaţiile 

intertextuale etalează înrudirea lor genetică.  

Din mărturisirile maestrului aflăm că, în mai multe cazuri, poezia 

şi filmul au luat fiinţă din una şi aceeaşi stare sufletească a eului 

creator. Nu e vorba doar de poemele „Omul cu lăuta‖, „Lăutăreasca‖ 

sau „Floare-albastră‖, de poemele de aşa-zisă notaţie peisagistică, dar 

chiar şi de naraţiunile versificate din cărticica de debut. „Filmele mele, 

spune maestrul, au fost o invitaţie de a trăi în lumea poeziei care 

salvează‖ [3, p. 191]. De altfel, poezia care salvează e un imperativ şi al 

maximalismului etic, programatic în poezia generaţiei lui Grigore 

Vieru.   

Ca şi romanticii de altă dată, Loteanu crede că inspiraţia  este un 

dat divin şi că poezia e o magie, iar poetul, un taumaturg: „Există o 

stare a poeziei şi eu cred în ea. E o stare copleşitoare, dumnezeiască şi 

vine la tine când vrea, ca dragostea cea mare… Poezia e tulburătoarea 

mea sărbătoare sufletească… Lumea cuvântului este o magie, pe care e 

greu s-o părăseşti…‖ [3, p. 191]. Poemele „Omul cu lăuta‖ sau 

„Lăutăreasca‖ sunt racordate perfect cu dinamica filmului „Lăutarii‖ 

(1972). Cât dramatism, atâta muzică în imprecaţii de genul: „Aolică, 

aoleu,/ Vai de parastasul meu!/ Ce-o fi peste mine dat/ Că parcă sunt 
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blestemat -/ Blestemat de mic din faşă/ Să am viaţă pătimaşă,/ Să trec 

târguri şi oraşe,/ Să-mi fie cobza naşă!‖ („Lăutăreasca‖).  

Figurile evocate sunt, de regulă, un fel de oglinzi magice în care 

se contemplă narcisiac artistul şi el cu un destin zbuciumat şi dramatic. 

Destinele simpatetice ale creatorilor de frumos – Ovidiu, Rabelais, 

Lermontov, Eminescu, Garcia Lorca, Sadoveanu, Barbu Lăutaru sau 

Mihail Grecu – sunt argumente în reexaminarea propriilor valori 

morale, obţinând, în poezia lui Loteanu, valori estetice.  

Volumul „Sufletul ciocârliilor‖ (1974) şi antologia postumă „Mi-

s ochii arşi de frumuseţea ta‖ (2011) pun în evidenţă caracterul autentic 

al autorului. Traiectul artistic al poeticii lui Loteanu e marcat de 

deplasarea accentului de pe metaforă pe metonimie, de pe limbajul 

semnificant pe limbajul semnificat. Poezia din aceste volume pune în 

ecuaţie două mentalităţi opuse, una reflexivă şi alta tranzitivă, găsind 

soluţia mijlocului de aur. Mentalitatea reflexivă operează cu metafore şi 

simboluri, recurge la un limbaj uşor manierat, la o sintaxă mai puţin 

firească. Poezia tranzitivă, dimpotrivă, îmbină naraţiunea ca expunere 

cu naraţiunea ca reprezentare, figurile narative ale timpului cu 

schimbarea de planuri, fixări de cadru, alternări de voci, alte procedee 

stimulate de cinematograf.   

Un poem antologic, realizat în această formulă, e „Albă-ca-

Zăpada‖, o retrospecţiune înduioşătoare a personajului matur din anii 

de şcoală, când, îndrăgostit de figura luminoasă a învăţătoarei, îşi 

notează tainele de copil care visează să se facă mare, un haiduc, s-o 

urce pe Albă-ca-Zăpada în şa şi s-o ducă departe-departe, să se însoare 

cu ea. Dar e nemiloasă soarta de şcolar: povestea cu castelul de nisip se 

încheie penibil, căci caietul, găsit de tata, nimeri în mâna Albei-ca-

Zăpada‖: 

 

 „După aproape douăzeci de ani 

Stau iar în faţa Albei-ca-Zăpada: 

– Ce mare te-ai făcut, Emil! Ce mare... 

Tac îndârjit. Aşa cum tac şcolarii, 
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Când vrei să afli cine dintre ei 

I-a desenat lui Galileo Galilei 

Joben, cravată şi mustaţă. 

În faţa mea e Albă-ca-Zăpada. 

Simt mâna ei alunecând pe faţă, 

Şi ca un cald ecou 

Aud din nou: 

– Ce mare te-ai făcut, Emil, ce mare... 

– Îţi cer iertare, Albă-ca-Zăpada, 

Că n-a venit acel haiduc călare, 

Că taina a rămas neîmplinită, 

Că am crescut, că sunt de-acuma mare – 

Îţi cer iertare, vis frumos, 

Îţi cer iertare...‖ 

Paradisul reveriilor infantile cu „aleasa inimii sale‖ e o temă cu 

variaţiuni care revine într-o serie de imagini cu substrat mitologic într-

un poem ca „Metamorfoză‖ cu chipul Galateei, „cea care este albă ca 

laptele‖. Dar ceea ce şochează, în poezia din tinereţe, este 

grandilocvenţa, gestica, teatralitatea epatantă, dar şi avântul nestăvilit al 

eului „ ce sensul vieţii l-a găsit în zbor‖. 

La maturitate, eul poetic apare într-o altă lumină. Luntraşul şi 

luptătorul de altă dată, acum se alege cu revelaţia naufragiului iminent: 

„Corabie mă simt, naufragiată,/ Şi-n vinurile toamnei mă cobor‖ („Ah, 

cerul, cerul! Ochiul meu uriaş‖). Este imaginea omului trecut prin 

metamorfoze arhetipale: într-o criză a identităţii, el e un bufon, un 

înghiţitor de cuţite în faţa unui oximoronic bâlci mofturos, dar şi un 

Manole zidit de viu în carte: 

 

„Vremea s-a copt 

Şi ora trage greu. 

Un eşafod de scânduri nevopsite… 

Preacumsecade bâlci, 

E rândul meu –  
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Eu sunt înghiţitorul de cuţite! 

 

Alunecă pe gâtiţă în jos 

Metal cu muchii mirosind a moarte. 

Cuţit şi om, şi bâlciul mofturos –  

Suntem zidiţi de vii aici în carte. 

 

Vremea s-a copt şi ora trage greu. 

Stau ca o herghelie mută anii. 

Vor învia fierbând la semnul meu 

Iubirile, 

Prietenii, 

Duşmanii‖. 

          („Cartea‖)  

 

Fiul veacului XX, cum se autodefinea altă dată, se identifică 

acum cu „omul cu lăuta‖: „Sunt omul cu lăuta,/ Sunt umbra ta ce cântă./ 

Pe mine mă clădiră/ Din ciocârlii şi patimi,/ Din bâlciuri zgomotoase/ 

Şi din pustietate,/ Din poftă răscolită/ Şi din durere goală,/ Din vorba ce 

alintă/ Şi vorba ce înşală,/ Din foşnet de mătase/ De trupuri de mireasă,/ 

Din plesnitura coardei/ Şi bulgărul de moarte./ Sunt paparuda noastră/ 

Zănatică, zăludă./ Sunt hramul ploii repezi/ În pielea voastră udă,/ Sunt 

ornicul şi drumul,/ Şi steaua lor târzie,/ Sunt negura de toamnă/ 

Mahmură şi saşie./ Sunt omul cu lăuta – / Urzeală diavolească/ De 

patime şi coarde,/ De cremene şi iască./ În chipurile voastre/ Ca ploaia 

mă zidii,/ Lăsând în fiecare/ Un cuib de ciocârlii‖ („Omul cu lăuta‖).  

Loteanu, artistul, e fascinat de realismul pictural (ut pictura 

poesis), clasic, al pastelului, programat pentru a fi vizualizat 

(„Mireasa‖, „Pasărea măiastră‖, „Natură moartă‖, „Cetăţile de pâclă‖ 

dedicate Elenei Bontea, Valentinei Rusu-Ciobanu, Eleonorei 

Romanescu, lui Mihail Grecu, răstignitori de culori). Poezia lui Loteanu 

e remarcabilă prin plasticitate şi muzicalitate: „Fulgii… Fulgii…/ Vals 

orbitor./ Fulgii dansează vals./ Lent,/ Larg,/ Calm,/ Pământul dansează 
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vals./ Băieţii – în negru,/ Fetele-n alb,/ Dansează… Totuşi, timid,/ 

Valsul le pare străin./ Ciudat…/ Vals!/ Muzica,/ Vals!/ Băieţii şi fetele/ 

Dansează timid./ E primul lor bal…/ Primul lor bal…/ Dansează copiii,/ 

Dansează copiii,/ Ucişi în al doilea război mondial‖ („An nou‖). În arta 

lui, ochiul e concurat de ureche, chiar şi în poemele voit prozaice, 

pentru că, în viziunea lui, poezia ca şi filmul „înseamnă sunet, culoare, 

mişcare, montaj, plastică, lumină‖. 

Gloria cinematografică, astăzi contestată de oponenţii filmului 

poetic, a eclipsat poezia lui Loteanu. Un ochi grăbit ar trece la trecut 

poezia lui. Primele trei plachete – „Zbucium‖ (1956), „Chemarea 

stelelor‖ (1962), „Ritmuri‖ (1965) – au făcut o modă în poezia de 

estradă, remarcându-se prin candoare, prospeţime şi forţă de expresie. 

Poezia lui e concepută pentru a fi declamată, înscenată, vizualizată. 

Poetul cu „ochii arşi de frumuseţe‖ aduce o notă individuală prin 

poemele antologice („Geneză‖, „Metamorfoză‖, „Femeile pe care le-am 

iubit‖, „Colindul numelui tău‖, „Ceas târziu‖, „Reflux‖, „Gustul 

gurii‖), remarcabile prin sensibilitate, tonalitate nostalgică şi limbaj 

expresiv.  

Primul Loteanu se zbuciuma între paradisul pierdut al copilăriei 

şi utopiile comuniste, un Loteanu care comite versuri sublim de 

inocente – „Vreau să fie Prometeu/ Vreau Prometeu să fie/ Fiece om ce 

trăieşte în jurul meu‖ – şi în spirit distins/ distinct proletcultist, cu toţi 

topoii „esteticii de import‖: „Sfărâm icoane şi idoli,/ Săpate în lemn şi 

piatră/ Şi cred doar în om şi în luptă./ Omule unicul zeu‖ („Nimic nu se 

repetă‖).   

Tânărul expatriat, cu studii liceale la Bucureşti, şcoală teatrală la 

Moscova, frecventând extern Institutul de Literatură „M. Gorki‖, dă, în 

spiritul romantic al vremii, un simulacru de luptător, „luntraş‖, 

declarând tumultuos „plumbi vreau să-mi fie cântarea‖. Crezul său 

poetic e definit metaforic în stilul retoricei comuniste: „Vreau cântarea 

să-mi fie adiere de vânt / Când pe frunţile voastre adastă sudoare, / 

Alean şi nădejde în ceasul când / Cumpăna dorului se înclină prea tare. 

/ Tărie şi vlagă să fie în clipa / Când luptă-n vâltorile apei luntraşul - / 
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Şi plumbi vreau să-mi fie cântarea atunci / Când plumbi cere-n piepturi 

vrăjmaşul. / Dragei mele îi dărui dorul ochilor mei / Licărirea lor, 

limpezimea lor. / Bunei mele măicuţe mângâierea şi tihna / Mândria şi 

dragostea de fecior, / Vouă, semenii mei, vouă, oameni, vă dărui / Tot 

ce am pe lume mai scump, mai iubit: / Versul meu, viaţa pe care-am 

trăit-o / Şi viaţa pe care-o mai am de trăit‖ („Credo‖).  

Al doilea Loteanu opune spaţiile paradisiace celor utopice din 

tinereţe, zborul din „chemarea stelelor‖ alternează cu zborul dragostei 

împlinite, cu efect cathartic: „Înfiorat,/ Te-am ridicat pe braţe/ Şi te-am 

apropiat de ochii mei,/ Să mă cufund adânc,/ Cu toată faţa,/ În albul 

somn al sânilor tăi grei‖. Poetul, un Pygmalion, îşi însufleţeşte iubita 

pentru a o avea de tot şi a lui ca niciodată: „Mi-s ochii arşi de 

frumuseţea ta/ Şi în adâncul ambelor orbite,/ Eu chipul ți l-am ferecat 

pe veci/ Ca în străfundul unei piramide…/ Înfiorat,/ Te legănam pe 

braţe,/ Iar cugetul meu treaz înţelegea/ Că prea frumoasă eşti, prea 

pământeană,/ Ca totdeauna să rămâi a mea./ Am mânuit de-aceea/ 

Cuţitul ceasuri lungi/ Şi ţi-am cioplit din lemn asemănare,/ Şi umeri ţi-

am făcut,/ Şi glas ţi-am dat,/ Şi din suflarea mea ţi-am dat suflare./ 

Înfiorat,/ Ridic pe braţ vioara/ Şi tu apari/ Cu pas mărunt şi moale,/ 

Trecută prin păcatele lumeşti,/ De patimi ostenită/ Şi de cale./ Te speli 

tăcută-n sunet de vioară/ Şi te apropii tânără, curată/ Ca să adormi din 

nou pe braţul meu,/ A mea de tot,/ A mea ca niciodată‖ 

(„Metamorfoză‖).  

Reanimată de sculptor, purificată prin muzică, Galateea (o Albă-

ca-Zăpada de altă dată) e readusă în lumea unei dragoste târzii. În 

general, lumea lui Loteanu nu e lipsită de metafizică, dar metafizica lui 

e lipsită de transcendenţă, ea aparţine sufletului şi trupului pentru că 

omul modern îşi este propriul Dumnezeu. Peştii, pasărea, mânzul, 

lupul, alte imagini şi grupuri imagistice obsedante în poezie şi film i-au 

grefat personalitatea inconştientă, i-au particularizat lumea lui fictivă în 

expresii cu străluciri mitologice. 

Poezia sentimentului erotic e în linia Eminescu – Arghezi: „Gura 

femeii – pasăre de pradă,/ Sărutul ei pecetluind ca moartea‖ („Aici‖). 
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Sau: „Femeile pe care le-am iubit/ Răsar tăcute din nemărginit,/ 

Călcând sfios şi aducând cu ele/ Păr despletit şi tremur de mărgele./ Cu 

pas desculţ şi moale au venit/ Femeile pe care le-am iubit…‖ („Femeile 

pe care le-am iubit‖).  

Ideea râvnitei libertăţi e sugerată de un grup de imagini 

obsedante, de reţele asociative ale zborului mistuitor al creaţiei. Un 

statut privilegiat îl are ciocârlia care leagă cei doi poli ai existenţei, 

terestru şi ceresc: „Drumul cel mai scurt/ Între cer şi pământ/ Este 

verticala ciocârliei./ Drumul cel mai scurt/ Între două adevăruri/ Este 

zborul mistuitor al ciocârliei‖ („Verticala‖). Într-un sistem totalitar, 

exprimarea adevărului între două adevăruri era foarte problematică. Iată 

de ce o cale onorabilă de a-şi împlini zborul rămânea pentru scriitorul 

şaizecist limbajul esopic. „Ţarcul‖ lui Loteanu, ca şi „raiul‖ lui Vlad 

Ioviţă (din nuvela cinematografică „Se caută un paznic‖), este o „operă 

deschisă‖ care se pretează la diferite interpretări, stârnind vigilenţa 

criticii proletcultiste:  

 

„Repetând al ţarcului ocol, 

Alergând pe strâmta lui orbită, 

Mânjii cresc cu suflet trist şi gol, 

Cresc cu semeţia potolită. 

 

Când se-ntâmplă câte-un vânt sălbatic 

De prin ceaţă să se smulgă-n zări, 

Mânjii urcă ochii de jăratic 

Şi-l adulmecă cu tremurânde nări. 

 

Şi tresare şi zvâcneşte mânzul 

Şi nechează pătimaş şi larg! 

…Se întoarce sufletul la dânsul, 

Sufletul de dincolo de ţarc‖. 

                          („Ţarcul‖) 
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Loteanu e subversiv pe atât pe cât admitea cenzura. E în volumul 

„Sufletul ciocârliilor‖ (1974) un ciclu de poeme „Somnul cu ochii 

deschişi‖ ce aminteşte de poetica visării cu ochii deschişi a lui 

Bachelard. În acest ciclu, alături de „Ţarcul‖, e inclus „Rebelul alb‖ în 

care poetul se proiectează în ipostază de ghiocel: „Eu m-am născut pe o 

planetă albă/ Cu aer încremenit în ger,/ Am fost la început o boare 

caldă/ Şi m-am născut din dorul altui cer‖. În reţeaua de imagini 

„rebelul alb‖ e o sugestie a eului liric din poezia „Credo‖, care vrea 

cântarea să-i fie „adiere de vânt‖. Imaginea aceasta se suprapune pe o 

alta, „o boare caldă‖. Dacă e să încercăm mai multe chei hermeneutice, 

atunci aproape orice cuvânt obţine valori simbolice, iar dacă am 

privilegia contextele de ordin biografic, istoric, social, politic, atunci, şi 

„aerul încremenit în ger‖, şi „dorul altui cer‖, şi „născut pe o planetă 

albă‖, chiar şi geneza ambiguă „la început am fost o boare de vânt‖. Tot 

poemul poate fi citit în regim aluziv.  

Loteanu încearcă mai multe structuri, experimentează şi poetica 

modernistă cu reminiscenţe expresioniste, suprarealiste sau manieriste, 

dar, la urma urmelor, îmbrăţişează poezia tranzitivă: 

 

„Eu am cântat aşa cum am ştiut 

Din frunza aspră a iubirii mari. 

Senin voi coborî să dorm în lut 

Printre ţărani, voievozi şi lăutari‖. 

 

Un poem ca „Somnul cu ochii deschişi‖ e şi el uşor ambiguu şi 

trimite, volens-nolens, la Francisco de Goya care spunea că somnul 

raţiunii naşte monştri:  

 

„Cel mai lung somn 

Este somnul cu ochii deschişi. 

E cald ca laptele 

Şi la fel de dulce. 

Somnul treziei 
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Cu ochii deschişi,  

Dulce somn, nu te-ai mai duce‖. 

                        („Somnul cu ochii deschişi‖). 

Într-o ambianţă mioritică, poetul, cu ochii arşi de frumuseţe scrie 

texte cu alte texte, care trebuie lecturate în context intertextual, în 

dialog cu „curcubeul‖ lui Grigore Vieru, „descântecele de alb şi negru‖ 

ale lui Dumitru Matcovschi, „săgeţile‖ lui Petru Cărare, „centaurul‖ lui 

Liviu Damian ş.a.m.d. Într-o parafrază iminentă, somnul cu ochii 

deschişi ne sugerează ideea că „somnul naţiunii naşte monştri‖. 
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EXPERIMENTE NARATIVE ÎN ROMANUL FEMEIA ÎN ROŞU 

DE MIRCEA NEDELCIU, ADRIANA BABEŢI ŞI MIRCEA 

MIHĂIEŞ 

Sergiu COGUT, dr., lector 

 

Summary 

In the present paper are highlighted some of the essential 

features of the literary work „The Woman in Red‖ which is the only 
Romanian novel written by three authors. It is also an important 

multilayered narrative that is representative of the experimental 

Romanian novelistic literature. Being one of the outstanding 
postmodern novels of the last decades, it reconstructs and parodies 

several genres of fiction as the mystery novel and the documentary 

historical novel.   

 
Romanul intitulat Femeia în roşu relatează traseul biografic, 

evenimentele care i-au marcat viaţa unui personaj real Ana Cumpănaş, 

cunoscută şi ca Ana Sage, Tuşa Ana sau „Femeia în roşu‖. Astfel, 

Cornel Ungureanu într-un text despre activitatea coautoarei A. Babeţi 
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precizează: „Cu ajutorul lui William Totok, ea a descoperit-o pe Ana 

Cumpănaş, celebra Tuşa Ana care a devenit eroina romanului Femeia 

în roşu, bestseller al anilor ’90 şi expresie a prieteniei americano-

române după revoluţie, atunci când aceasta începea să fie cu putinţă. 

Devenit, graţie alianţei cu Mircea Nedelciu şi Mircea Mihăieş, manifest 

al prozatorilor optzecişti, operă exemplară a postmodernismului 

autohton, cartea Anei Cumpănaş ilustrează consecvenţa unui program 

cultural. Femeia din Comloş va rămâne o adevărată mătuşă a 

postmodernismului autohton‖ [1, p. 240]. Aşadar, fiind un remarcabil 

roman postmodernist, cartea aceasta nu putea să nu prezinte un interes 

considerabil pentru Mircea Cărtărescu, autorul volumului de referinţă 

despre Postmodernismul românesc, în care el menţionează: „Ca orice 

origami prozastic postmodern, cartea îşi conţine de la bun început 

propria embriologie, îşi explicitează autoreferenţial fiecare aspect şi îşi 

construieşte receptarea critică prin falduri suprapuse de luciditate 

teoretică. Aspectul oarecum «tehnologic», de agregat cu sute de piese, 

al cărţii se datorează şi conlucrării unei «echipe» de autori, ceea ce 

schimbă radical ideea despre ce ar trebui să fie o carte «adevărată» pe 

care o au atât criticul, cât şi publicul modern(ist)‖, apreciind-o drept „o 

carte-puzzle, multietajată, minuţios imbricată, în care alternează registre 

şi tonuri narative de o neobişnuită bogăţie şi în care «peticele» 

intertextuale realizează un colaj în care nuanţele diverselor epoci 

colizionează într-un haos ordonat‖ [ 2, p. 444-445]. De asemenea, el 

reliefează că aceşti trei autori, din start, nu vor scrie un roman 

senzaţional, „ci, dedublare specifică postmodernului, un roman despre 

(romanul) senzaţional, care să fie, în acelaşi timp, uzând de toate 

procedeele parodiei, pastişei, restauraţiei butaforice – un roman chiar 

senzaţional‖ [ 2, p.445]. Din cele specificate mai sus rezultă caracterul 

experimental al romanului pe care l-au remarcat şi Evelina Cîrciu şi 

Katalin Băltin în volumul lor despre 60+1 romane din literatura 

română: „Dimensiunea experimentală a prozei lui Mircea Nedelciu 

atinge punctul său maxim în romanul – scris împreună cu Adriana 

Babeţi şi Mircea Mihăieş – Femeia în roşu  (1990)‖ [3, p. 144], 
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precizând că cei trei „îmbină în această creaţie formule epice dintre cele 

mai diferite (jurnal, eseu, reportaj, biografie romanţată), teoretizează şi 

relativizează problema relaţiei ficţiunii cu realitatea, divizează deliberat 

construcţia subiectului şi perspectiva narativă şi probează o mare 

varietate de tipuri de discurs şi de scriitură (specifice atât literaturii 

înalte, cât şi celei de consum). Atât aceste procedee, cât şi parodia, 

pastişa sau implicarea cititorului în text nu constituie însă doar 

ingredientele de bază ale unui experiment literar, ci traduc şi dorinţa 

autorilor de a oferi un tablou al realităţii în toată complexitatea ei‖ [3, p. 

269]. Fiecare dintre cei trei autori, deveniţi personaje ale propriei cărţi 

cu numele alcătuite din iniţialele prenumelor adevărate (Emunu - 

Mircea Nedelciu, Emdoi - Mircea Mihăieş şi, respectiv, A. - Adriana 

Babeţi), îşi are rolul bine definit în elaborarea acestui roman. Dar totul 

începe de la un articol, pe care l-a citit fiecare din cei trei, scris de Willy 

Totok, apărut în Orizont-magazin sub titlul Un personaj enigmatic, în 

care se menţiona: „Acum 50 de ani, o tânără din Comloşul Mare l-a 

denunţat pe faimosul gangster american Dillinger‖. Acest articol şi e 

numit de Emunu, Emdoi şi A. Sursa 1, după care apare şi Sursa 2 – un 

nepot căruia Ana Cumpănaş, acea tânără din Comloşul Mare, îi 

povestise viaţa sa aventuroasă, el hotărând că trebuie să facă o vizită în 

redacţia unde lucrează A. şi Emunu cu scopul rectificării mai multor 

inexactităţi strecurate în articolul lui Totok şi aduce drept dovadă foaia 

de deces a femeii în vârstă de 55 de ani, Ana Persida Cumpănaş, actele 

de la cimitir, dar şi câteva fotografii. În total, surse sunt opt, ultima 

fiind tuşa Lena care şi ea a plecat din Comloş cu familia în America şi a 

acolo a cunoscut-o pe Ana Cumpănaş-Sage.  

Capitolul Iter spectrorum relatează despre plecarea celor trei 

coautori în căutarea acestor surse şi experienţele prin care au trecut în 

timpul călătoriei lor. Povestea cu Tuşa Ana, aşa cum o numea nepotul, 

petrecută în urmă cu 50 de ani în America, mai exact la Chicago, o 

determină pe A. să apeleze la ceilalţi doi (Emunu şi Emdoi) pentru o 

colaborare „la cartea de faţă‖. Rolurile lor sunt repartizate după cum 

urmează: „Deocamdată, lecturile. Emunu – poveştile cu America. 



169 
 

Emdoi – poveştile cu ziariştii interbelici. A.- poveştile cu Timişoara şi 

Comloş. Adună cărţi vechi. Hărţi vechi. Reviste. Almanahuri de film. 

Tratate de istorie. Ilustrate. Jurnale de front din prima conflagraţie. 

Caiete de suveniruri ale unor domnişoare de dinainte de prima 

conflagraţie. Scrisori interbelice.‖ [4, p. 61]. Cei doi autori, Emunu şi 

Emdoi, recurg de asemenea la registrul eseistic şi astfel îşi etalează 

lecturile care i-au marcat, în roman menţionându-se că „îşi trimit 

grabnic, tot prin poştă, eseuri. Nude cogitări. De data asta, strategice. 

Planuri de atacat cu succes un roman sau-sau/nici-nici. Aici se simt toţi 

trei mai în largul lor. Scriu mult. De fapt, mai mult, Emunu şi Emdoi. A. 

îi susţine cu fişe bibliografice pe tema «cum se poate scrie un roman 

senzaţional, în 1986»‖ [4, p. 59].  

Cu referire la ipostazele textuale ale celor trei, Simona Popescu 

relevă diversitatea lor în studiul său Autorul, un personaj, astfel că ei 

sunt „personaje-autori, naratori, martori sau personaje în textele altora‖ 

[5, p. 140].  

Toţi trei îşi zic corei, termen care, în roman, este marcat cu 

asterisc şi e explicat într-o notă de subsol: „Doi sau mai mulţi 

participanţi cu contribuţii de autor la săvârşirea infracţiunii. /.../ 

Contribuţia coreilor poate fi simultană sau succesivă, esenţial fiind ca 

actele de executare săvârşite de ei să se înlănţuie în complexul 

activităţii... Cînd toţi coreii au lucrat cu acelaşi fel de vinovăţie, adică 

toţi cu intenţie sau toţi în culpă, participaţia va fi propriu-zisă‖ [4, p. 

33]. Pentru a înţelege mai bine această analogie cu terminologia 

juridică, este necesar să cităm şi următorul fragment: „Ideea de acasă, 

dinaintea plecării la Comloş, nu li se pare nici acum de lepădat. O 

structură de dicţionar juridic-penal. Cu termeni bine aleşi, ambivalenţi. 

Cum ar veni, cu dublă bătaie. Drumul lor, de pildă, chiar drumul pe 

care-l fac, s-ar putea numi, stricto sensu, iter criminis. Dar e cam prea 

violent. Îl vor înlocui cu iter spectrorum. Oricum, părţile mari, 

naraţiunea făcută «pe bune», serioasă, artileria grea, se va numi animus 

narrandi. Dacă vreun cititor va crede că e vorba de un suflet care 

povesteşte, cu-atât mai bine! Dar se va înşela. Căci animus narrandi 
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înseamnă în latină «intenţia de a reproduce ceea ce a aflat de la alţii», 

iar pentru jurişti,expresia denumeşte mobilul cu care a acţionat 

făptuitorul.  După cum, de pildă, celelalte trei «animusuri», pe care le 

aleg fără să clipească pentru ghiduşiile lui Dillinger şi ale contempo- 

ranilor lui‖ au şi ele înţelesurile lor. [4, p. 74-75]. Astfel că, după 

capitolul Autopsie care cuprinde începutul şi finalul romanului urmează 

cele 12 capitole cu titluri în limba latină, dintre care Iter spectrorum 

(stricto sensu) se traduce Drumul fantomelor, iar începând cu capitolul 

Animus corrigendi – Dorinţa de a îndrepta ce-i succede celui intitulat 

Animus narrandi, prin recursul la relatările mai multor naratori: 

biograful, cel care scrisese o carte despre viaţa banditului, 

proiecţionistul Vichente Căpeţ şi traducătorul unor documente, articole 

scrise în engleză, este reconstituit destinul gangsterului Dillinger care 

ajunge să fie considerat inamicul public numărul unu al Americii.  

Aşa cum precizează Evelina Cîrciu şi Katalin Băltin, celebrul 

bandit american „citeşte încântat ziarele care-l transformă într-o 

legendă vie şi din acest moment contribuie direct la acţiunea de 

mitizare a propriei persoane‖ [3, p. 269].  În acest fel ni se oferă un 

colaj de relatări alternative despre viaţa şi peripeţiile lui Dilliger, cele 

trei surse fiind însă necreditabile, căci informaţiile prezentate se 

anulează reciproc. Merită să-l evidenţiem pe proiecţionistul Căpeţ, atât 

de incult, aşa cum rezultă din stilul foarte neîngrijit al relatărilor sale, 

dar obsedat de filme americane şi mai cu seamă de filmul Femeia în 

roşu, în rolul protagonistului fiind Edward G. Robinson, iar în rolul 

femeii în roşu – marea actriţă Greta Garbo, pe care, cum singur 

precizează, l-a văzut de cel puţin cincizeci de ori, obsesia lui 

presupunând şi următoarele: „Scriam vorbele care-mi plăcea mai mult. 

Hă, hă, că-mi şî vine să mă rîd, cum vorbeam dup-aia cu un pretin. Io-i 

spuneam ce zîcea Dilingher şî iel îmi da răspunsu înapoi‖ [4, p. 180].  

Anume el este cel care povesteşte despre Dillinger, dar locuieşte în 

satul de baştină al Anei Cumpănaş, pe care şi-o aminteşte de pe când 

era copil: „Tuşa Ana avea ochii negri ca tăciunele. Ţîn minte cum să 

uita la noi cînd ne dădea bomboane: să uita lung şî avea ochii mari, 
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negri. Ochi dulci, că după ce înghiţeam bomboanele dispăreau şî iei‖ 

[4, p. 181]. Prin intermediul acestor intervenţii ale lui Vichente Căpeţ, 

este asigurată şi valorificarea oralităţii povestirii. Totodată, în legătură 

cu o asemenea manieră de a se exprima a proiecţionistului, e cazul să 

amintim că însuşi unul dintre autori, Mircea Nedelciu, reliefa 

importanţa asocierii „dintre maxima naturaleţe şi maxima artificialitate‖ 

care e una „vitală pentru acest tip de proză datorită faptului aparent 

paradoxal că doar printr-o perfectă coordonare tehnică a tuturor datelor 

textului se pot obţine bune efecte de firesc‖ [6, p. 14].  

E necesar să precizăm că şi acest proiecţionist, dar şi traducătorul 

sunt personaje inventate, cu referire la cel din urmă, Simona Popescu 

remarcând că e „de fapt un informator‖ şi „îi «toarnă» la Securitate‖ [5, 

p. 140] pe cei trei corei. În baza celor menţionate până acum, e cazul să 

relevăm că în acest roman se mizează pe o pulverizare a perspectivelor 

narative. Considerăm că e binevenit să remarcăm că în acest roman este 

povestit şi traiectul biografic al lui Tit Liviu din aceeaşi localitate natală 

a Anei Cumpănaş, deci încă un destin este inserat în subiectul 

romanului. Acesta poate fi considerat un personaj incitant întrucât, după 

mai mulţi ani şi anume în momentele ei de cumpănă prin care trece 

acolo, la Chicago, el e cel de care îşi aminteşte Ana Cumpănaş. Atunci 

când era numai de 10 ani, iar Ana a fost silită de tatăl ei să se mărite cu 

cel pe care nu l-a putut iubi vreodată, Mihail Ciolac fiind un bărbat 

mult prea bătrân pentru ea, Tit Liviu era singurul său confident. Pe 

parcursul evoluţiei sale, el e înscris la Liceul Piariştilor din Timişoara 

cu ajutorul bătrânei ducese de San Marco, pe care o numea Şpăiniţa, 

mătuşa unui prieten de-al său, contele Octavian Cristofor Nacu, apoi 

studiază medicina şi devine un doctor ce îl admiră mult pe Freud. Când 

şi-l aminteşte, ea simte că se îndrăgosteşte de el tot mai mult: „Ar putea 

să mai strângă ceva bani,vreo doi sau trei ani, şi să cumpere chiar ea o 

afacere mai puţin mirositoare. Apoi să-l aducă pe Liviu, căruia să-i 

predea cheile casei şi să se facă sclava şi amanta lui pe veci. [...]  Şi-l 

închipui pe Liviu un bărbat tânăr şi chipeş, o fi purtând şi mustaţă 
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acum. Poate are şi vreo iubită de acolo din sat. Din Comloş sau Lunga. 

Inima i se strânse câteva secunde...‖ [4, p. 155].  

Spre sfârşitul romanului, Ana, celebra Tuşă Ana, se întâlneşte cu 

Liviu care, doctor specializat în medicină legală, fiind la serviciu, este 

vizitat de aceasta, dar el, chipurile, nu o cunoaşte şi apelează la ajutorul 

autopsierului Matei după ce ea, părând înfuriată de ceva, iese grăbit, 

lăsînd uşa să se trântească‖: „ — Mama ta dă putoare! zice autopsierul 

Matei.  

— Cine-i asta, nea Matei? întreabă doctorul.  

— E, n-o cunoaşteţi dumneavoastră, dom doctor?  

— Nu, face doctorul pe neştiutorul. Cine e?  

— Păi, americanca aia cu banditu. Care l-a denunţat! spune 

Matei, lămurit acum că doctorul se preface şi că vrea să-l audă pe el 

cum o prezintă‖ [4, p. 411]. Apoi, cu ocazia intrării comisarului Comşa 

ce avea de vorbit cu Liviu, aflăm că protagonista Ana a început să 

plângă, totodată având prilejul să citim şi caracterizarea ce i-o face 

autopsierul, una mememorabilă  prin limbajul la care recurge acesta:  

„Doctorul face o grimasă dispreţuitoare, apoi se întoarce spre 

autopsierul Matei.  

— Spune-i, bre, cine era!  

— ’R-ar coasta iei a dracu, începe Matei, că să duseră toate 

madaranţele şi fleorţotinele to’ ma-n America. Mastroaca dracului! 

Asta-i aia, bre, care trăieşte cu pilaru ăla dă cai, care umblă cu maşină, 

şi-a luat Ford, procletili şi parşivu!  

Comşa începe şi el să rîdă, vizibil satisfăcut de repertoriul 

autopsierului‖ [4, p. 412]. 

Aceste calificative la adresa Anei Cumpănaş sunt explicate în 

Glosarul ce însoţeşte textul romanului şi urmează după o listă de surse 

citate de către autori, numită Bibliografie selectivă. Nu putem să nu 

remarcăm şi acele „scurte fragmente‖, cum le califică înşişi autorii, care 

sunt inserate în roman sub titlul „conflict de competenţă‖ şi, prin faptul 

că servesc drept comentarii metatextuale, pot fi relevate ca un argument 

convigător în favoarea tezei că această operă este una exponenţială 
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pentru postmodernismul românesc. Cu referire la textele respective ce 

sunt evidenţiate în roman şi din punct de vedere grafic, fiind toate scrise 

cursiv, Mircea Cărtărescu remarcă: „romanul nu-şi conţine numai 

istoria embrionară şi principiile de construcţie, ci şi o tubulatură 

ramificată de comentarii şi autocomentarii. Unele dintre ele sînt aşezate 

sub sigla «conflict de competenţe» şi prezintă, nu de puţine ori, opinii 

discordante ale unui autor faţă de ceilalţi‖ [ 2, p.456].  

Un autocomentariu foarte important îl aflăm în capitolul de la 

sfârşitul romanului, intitulat Iter spectrorum (stricto sensu). În acesta, 

autorii insistă asupra neadecvării limbajelor, a subiectelor, a tehnicilor 

ce e specifică literaturii senzaţionale şi pe care, aşa cum singuri 

recunosc, au urmărit-o permanent: „ Poate că astfel am propus soluţii 

hazardate: tratând cu un ton ironic subiecte serioase şi reconstituind, 

într-un limbaj voit solemn, scene de-un abia ascuns derizoriu. […] 

Căutarea tonurilor, a nuanţelor, a cadrelor narative a fost mereu 

subminată de ne-adecvarea lor la tonul, la nuanţa, la cadrul narativ al 

cărţii, pe atunci în stare de proiect. Prezenţa autorilor ca personaje 

lipsite de orice date senzaţionale ale acestei cărţi a mărit şi mai mult 

neadecvarea procedurilor‖ [4, p. 426]. Totodată, este relevată 

valorificarea fragmentarismului, dar şi intenţia punerii în dialog a unor 

limbaje incompatibile: „ ...suspensia fragmentului în globul interior, şi 

încă gol, al construcţiei pe cale de a se constitui tocmai din asemenea 

fragmente şi din asemenea suspensii ale fragmentelor este însăşi 

neadecvarea fundamentală la regulile clasice de compoziţie literară. Ea 

a făcut posibilă – punând-o, simultan, sub semnul întrebării – scrierea, 

ea însăşi neadecvată, de trei ori neadecvată, a acestei cărţi. Mişcarea 

corsi e ricorsi la trei niveluri diferite, fiecare dintre ele intersectîndu-le 

pe celelalte două, a creat un alt tip de neadecvare. Ne place însă să 

credem că pe aceasta din urmă am învins-o. Este însuşi pariul cu 

cititorul.‖, iar întrucât „proza înseamnă dialog, dialog între mentalităţi, 

concepţii, ideologii, punere în dialog a unor limbaje diferite care 

coexistă în fiecare moment într-o societate (v. Bahtin), limbaje care, 

după cum spune George Steiner, pentru a putea fi comunicate trebuie 
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traduse, experienţa de faţă este o încercare de a pune în dialog limbaje 

incompatibile: de la cel specializat, al – să spunem – rafinatului critic 

de artă, la cel idiomatic şi argotic al lumii interlope‖ [4, p. 427].  

Romanul Femeia în roşu este de o indubitabilă complexitate, 

ceea ce se datorează, într-o anumită măsură, şi faptului că în el coexistă, 

manifestându-se în grade diferite, toate tipurile de transtextualitate 

depistate şi relevate de Gérard Genette: intertextualitatea, 

paratextualitatea, metatextualitatea, hipertextualitatea şi 

arhitextualitatea. 

Fiind, sub mai multe aspecte, unele dintre care elucidate în 

prezenta comunicare, o operă unică în felul ei în literatura română, 

cartea despre faimoasa Tuşa Ana sau Ana Cumpănaş poate fi 

considerată o remarcabilă reuşită a prozei optzeciste, o captivantă 

mostră de experiment literar încununat cu succes. Învrednicindu-se de 

asemenea aprecieri ca „romanele, de la Zmeura de cîmpie la Femeia în 

roşu ar putea figura în acea «bibliotecă ideală» imaginată cîndva de 

Italo Calvino‖ (Carmen Muşat), a fost recompensată şi cu Premiul 

Uniunii Scriitorilor decernat în 1991 şi i-a inspirat  regizorului Mircea 

Veroiu o ecranizare meritorie în 1996-1997. 
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ELEMENTE DE BILDUNGSROMAN ÎN HRONICUL ŞI 

CÂNTECUL VÂRSTELOR DE LUCIAN BLAGA (COPILĂRIA) 
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Summary  

This article talks about the work of Lucian Blaga Hronicul si 

cantecul varstelor (Chronicle and song ages), interpreted as a 

Bildungsroman. Show elements or marks showing that it is a novel 
transformation. These are the reasons and naivety, friendly charm of 

the game, finding inner and outer world, awareness of the reality, the 

first thrill of love, self-knowledge, the first disappointment journey, 
longing, sorrow and other complex childhood. 

 

Scris între anii 1945-1946 şi publicat fragmentar în periodicele 

timpului, la data apariţiei primei ediţii, anul 1965, Hronicul şi cântecul 

vârstelor era înţeles ca o rememorare a unor evenimente din propria 

viaţă a autorului, în stilul Ion Creangă romanţat. Însă la o lectură mai 

atentă vedem că avem de a face cu amintirea nu ca o simplă înşirare a 

evenimentelor vieţii, ci cu amintirea ca intermediu prin care se 

dezvăluie itinerarul devenirii unei personalităţi, adică un 

Bildungsroman, o carte a devenirii, în cazul de faţă a formării unui poet 

şi filosof. 

Cronotopul acestei cărţi este alcătuit din răstimpul copilăriei, 

preadolescenţei şi adolescenţei, încheindu-se în pragul maturităţii, cu 

căsătoria eroului. În continuare vom insista asupra primului răstimp, 

adică cel al copilăriei. Elementele sau însemnele care ne demonstrează 

ca poate fi vorba de un Bildungsroman ar fi următoarele: 

În primul rând, chiar titlul operei ne sugerează că vom avea de a 

face cu o lucrare legată de timp, (hronicul din greacă chronos – timp), 

iar repartizarea pe vârste ne apropie mai mult de structura 

Bildungsromanului, deci va fi o evocare a unor perioade din viaţa 

cuiva. Faptul că autorul a început să-l scrie la 50 de ani arată că va fi o 

dezvăluire a vârstelor de până la maturitate. 

Desigur că astfel de lucrări trebuie să înceapă cu rememorarea 

satului de baştină, element ce nu dispare din memoria nici unui om. Şi 

Lucian Blaga porneşte cu evocarea satului de baştină, ca o lacrimă, 

Lancrăm 9 mai 1895. Chiar de la începutul operei ne vorbeşte despre 
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memorie, amintire, alt însemn al Bildungsromanului. Primele amintiri, 

bineînţeles, sunt incerte: „Începuturile mele stau sub semnul unei 

fabuloase absenţe a cuvântului. Urmele acelei tăceri iniţiale le caut însă 

în zadar în amintire‖ [1, p. 11]. Iar faptul că este scris la persoana I 

arată prezenţa nemijlocită a autorului în acţiune.  

Toate momentele din care se înţelege că personajul evoluează 

moral, psihologic, intelectual, în timp, conturează genul respectiv de 

roman. Aceste elemente le vom numi în continuare motive, motive ale 

devenirii. Acestea sunt elemente de Bildungsroman în urma cărora 

personajul creşte moral, devine, înţelege mai bine lucrurile din jur, dar 

şi lumea interioară. 

Am depistat, aşadar, următoarele astfel de motive, explicate cu 

fragmente din text:  

Amintiri cauzate de un defect al copilăriei. În sensul acesta avem 

faptul că autorul nu a putut vorbi până la o anumită vârstă. Dar 

evenimentul se recuperă prin aceea că era mai înţelegător decât ceilalţi 

copii, adică ochii şi urechile erau mai dezvoltate. Ceea ce nu putea 

pronunţa cu limba, recupera cu ochii şi urechile, gestul era mai 

dezvoltat: „Gestul meu contura întocmai semnificaţia poruncii‖... 

„Totuşi, împlineam aproape patru ani – şi încă nu pronunţasem nici un 

cuvânt. Nici barem cuvintele de temelii ale vieţii: „Mamă‖ şi „Tată‖ [1, 

p. 12]. Stigmat rămas pentru tot parcursul vieţii eroului. 

Toate frământările părinţilor şi a altor persoane din jur de a-l face 

să vorbească el le prinde uşor şi le ţine minte în amănunte. De la vizita 

la medic el reţinuse doar atât: „Copilul e întreg‖ ce-i dădu o speranţă şi 

un avânt în problema glăsuirii. După alte încercări zadarnice, doar 

cuvintele mamei, rostite pentru a-i stârni mândria mişcă vorbele din loc: 

„Dragul mamei, tu eşti copil mare de acum! Va trebui să vorbeşti... 

Asta nu se poate... Aşa nu mai merge... Ne faci de ruşine... Azi-mâne 

copiii din sat au să spună că eşti mut‖ [1, p. 12-13]. După această 

mustrare strategică a doua zi începu să vorbească „vorbe legate‖, 

lămurite, ca un matur. Totuşi „buclucaşa consoana „r‖ un timp după 

aceea îl mai trăda ca pe un copil „întârziat‖, iar când a rostit şi „r‖ 
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despicat „purificat de orice aproximaţii‖ a fost un eveniment de toată 

admiraţia celor din jur. Astfel s-a încheiat prima lecţie a problemei 

devenirii sale, pe care, recunoaşte tranşant, că aşa şi nu a putut să o 

explice vreodată.  

Relaţiile cu fraţii. Fiind ultimul copil, al 9-lea al familiei Blaga a 

trăit experienţa evoluţiei fraţilor în faţa ochilor săi. În primul rând i s-a 

memorat căsătoria primei surori şi aventurile lui cu primul cumnat. 

Întâmplarea cu berea, zlotul şi soda, pe care trebuia să le cumpere, dar 

nu a cumpărat nimic, mai mult a şi pierdut zlotul, i-a fost prima 

experienţă ratată în dorinţa de a face ceva pentru aproapele său, anume 

sora şi cumnatul său. 

Un caz mai tragic care l-a mişcat puternic şi la fel i-a rămas pe 

viaţă în memorie este acela cu sora Lelia care a căzut într-un vas cu apă 

fierbinte şi apoi a murit din cauza rănilor. La această întâmplare nu fu 

martor direct, ci doar auzise de ea în familie ca mare eveniment tragic, 

despre care se vorbise mult timp, dar i-a rămas pe vecie şi ca motiv al 

apariţiei sale.      

Casa părintească din Lancrăm. Memoria aceasta se explică prin 

prezentarea de detalii a mediului de trai, ce se ţin minte cel mai bine din 

copilărie: două grădiniţe, un pin „de sub care culegeam adesea acele 

căzute, gălbui ... ca nişte ţânţari cu cinci picioare lungi‖, imagini 

memorabile prin frumuseţea lor. Uriaşul castan „ce copleşea cu coroana 

lui toată casa‖ şi de care se vorbea că e lăcaşul unui duh misterios ce 

străjuia casa. Bucătăria de vară „străjuită de un dud cu frunza deasă, 

sub care vara luam masa...‖. Apoi 4 încăperi de lux în casă: „Mi-aduc 

aminte de două dulapuri vechi de nuc ... de o comodă pe care un ceas 

auriu ... cânta când era „tras‖, două melodii vieneze ... ce evocau o 

epocă‖ [1, p. 17]. Şi acest ceas, de originalitatea căruia era atras eroul 

de multe ori ca să declanşeze cântecele, rămâne în memoria cu legenda 

sa odioasă.  

O altă trezire de conştiinţă a fost când a ars satul, iar mama sa a 

luptat din răsputeri ca să înlăture focul de la casa lor, iar în mijlocul 
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primejdiei, eroul a înţeles de ce este în stare o mamă să facă pentru a-şi 

apăra lăcaşul sfânt.  

Prietenii. În acest sens el mărturiseşte despre faptul că, la 

început, a avut mai multe prietene. Întâmplarea cu Rafira este 

prezentată ca prima pasiune în viaţa sa, la fel fără a putea fi explicată în 

acel moment: „Cum se făcu nu ştiu, dar Rafira mă luase cu jocurile şi 

cu toată fiinţa ei în stăpânire aşa de mult, că nici nu bănuiam măcar că 

pasiunea mea era ceva ce nu se cuvenea‖ [1, p. 21]. Patima a trecut la 

fel de repede ajutat fiind de fratele său şi de mama sa care îl luă în 

derâdere în privinţa aceasta. 

Jocul. Jocul în nisip cu prietenii îi sugeră şi prima profesiune: 

„Exploatam o grămadă mare de nisip mărunt, pus de cineva sub 

castanul uriaş din faţa casei. Din elementul uşor umezit clădeam bolţi, 

labirinte, biserici. Mai ales biserici. Îmi pusesem în cap să devin odată 

„zidar de biserici‖ adică arhitect. Acesta a fost întâiul meu „ideal‖ de 

viaţă‖ [1, p. 22]. Deci iată primul ideal al existenţei sale, apărut în urma 

jocului.  

Descoperirile stranii în copilărie. Este vorba despre o 

descoperire puerilă care-l făcu să gândească altfel asupra fenomenelor 

lumii: „Cam din acelaşi timp mă urmăreşte şi amintirea unei zile când 

am pus la încercate cerul. Umblând odată pe uliţă cu ochii în sus, am 

băgat de seamă că cerul venea tot cu mine. Zenitul se mişca din loc – 

ţinându-se neîntrerupt deasupra mea! Era o descoperire cu totul nouă, 

pe care mă simţeam obligat să o păstrez ca un mare secret în cel mai 

ascuns ungher al inimii‖ [1, p. 34]. Însă această descoperire se destrămă 

de taină în momentul când află că şi la prietenii săi cerul mergea tot cu 

ei. 

Şcoala. Toţi copii făceau două ieşiri în aceeaşi clasă la şcoală una 

la 6 ani în sat, alta la 7 la Sebeş. Iar „Anul şcolar din Lancrăm însemna 

astfel mai mult o obişnuire a mâinilor cu buretele de şters tăbliţa‖. Cu 

eroul nostru tatăl a vrut să facă o excepţie, adică să-l dea de la cinci ani, 

însă el nu vru, se opuse total, iar la şase ani nu a avut încotro. Iniţial 

şcoala a fost pentru el încă un prilej în plus de a se întâlni cu prietenii.  
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Prima vacanţă. Iată cum explică preferinţele de după şcoală în 

prima vacanţă de vară: „Cum paza gâştelor nu mai era o treabă pentru 

vârsta noastră şi cum alte treburi mai serioase ne ocoleau încă, am intrat 

în bucuriile verii cu-n simţământ de libertate ce da zilelor noastre 

intensităţi de apogeu‖ [1, p. 40]. Acum apar şi primele gânduri despre 

moarte, când auzind clopotul bisericii, aflară că murise un copil în 

vârtejurile de la bolboaca de la Moară, copil ce-l văzuse chiar toţi patru 

prieteni dimineaţă şi cărora le zâmbiră vesel. 

Prima părăsire a locului natal. Este vorba de prima clasă în 

şcoala din Sebeş, adică în localitate străină: „Punând piciorul în clădirea 

spaţioasă mă învălui un simţământ de însingurare‖. În clasă este dus de 

fratele său mai mare şi pus în banca a doua, ridicând elevul ce ara 

acolo, fără să se revolte nici unul nici altul: „... eram încredinţat că aşa 

se petrec lucrurile când ai fraţi mai mari la aceeaşi şcoală‖. A tins 

mereu să înainteze în clasă spre banca de mai în faţă, deoarece asta 

însemna „prestigiul intelectual şi moral al elevului‖. Toate acestea îl 

făcu să înţeleagă că „Se trezea în mine, în chip surprinzător chiar pentru 

mine, mândria. Şi am înţeles un lucru. Am înţeles că acum începea 

şcoala adevărată‖ [1, p. 45]. Insistenţa sa de a deveni primul îl marcă pe 

tot parcursul studiilor. 

Prima gazdă. Aflarea în gazdă, în localitate străină, vizita 

părinţilor şi primirea banilor de cheltuială zilnică îl pune la noi încercări 

de rezistenţă în faţa vitregiilor sorţii, dar şi în trezirea conştiinţei 

proprii. Este elocventă, în acest sens, discuţia cu tatăl: „Ei, cum o 

duci?... şi cu şcoala?‖ mă întrebă el. „Bine‖, zic eu, „tocmai ieri am 

ajuns erster!‖. „Ei, bravo‖, zise tata, mângâindu-mă pe păr. Şi de astă 

dată îmi dete în chip excepţional 5 bani, pentru încurajare. Evident, era 

mulţumit. Şi cum n-ar fi fost? Întâia oară, unul din copiii săi ajungea 

„primul‖ în clasă‖ [1, p. 47].  

Dorul de casă. Afecţiunea faţă de părinţi. În felul acesta se 

explică creşterea sa morală: „Aveam două umbre, o umbră de zi şi-o 

umbră de noapte. Umbra de zi era a soarelui. Umbra de noapte era a 

dorului. Mă chinuia dorul de casă!‖ [1, p. 48]. Nu ezită să descrie toate 
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vizitele secrete în sat fără să ştie nimeni din ai săi, doar ca să-şi revadă 

vatra părintească. Cu acest prilej el prezintă amănunţit părinţii săi. Mai 

ales pe tatăl care, după despărţirea de ultimul fecior din casă, începu alt 

trai. Îl descoperea altul, însă nu spre bine. Şi tot din amintirile dorului o 

descrie pe mama, care-şi făcu un idol din soţul ei şi din care cauză a 

suferit mult. Şi această gelozie a mamei el o înţelege şi o explică 

adecvat. Aceste relaţii ale părinţilor făceau copilul să sufere, avem aici 

suferinţa ca modalitate de evoluţie morală. Arde Bălgradul era expresia 

prin care vroia să spună că tatăl a chefuit toată noaptea şi acuma zece 

bolnav de beţie.  

Influenţa lecturii. Prima carte ce te marchează. În cazul eroului 

nostru a fost despre viaţa şi opera lui Schiller, scriitor care îi trezi multe 

nedumeriri: „Eram firav. Un pumn de ţărână străvezie. Mă întrebam 

dacă voi răzbi cel puţin până în anii adolescenţei, când voi putea să 

înţeleg şi mesajul Poetului, al acestuia şi al altora‖ [1, p. 59]. 

Ascultarea discuţiilor intelectuale ale adulţilor. Mai ales el 

crescu cu discuţiile lui tata cu Liviu, fratele mai mare, student la 

Universitatea din Budapesta. 

Jalea, autodepăşirea, autocunoaşterea. Trecerea la Liceul 

Şaguna din Braşov, la 11 ani, deschide o nouă filă în viaţa sa. Acuma 

jalea şi dorul de casă pare a fi depăşit: „Mă năpădea o jale de 

neînduplecat pe la inimă, pe la tâmple, prin ochi şi se alegea nod în gât. 

Mă vedeam părăsit. N-am să mai văd pe Mama şi pe Tata un an întreg. 

Ce leac voi găsi acestui gol? ... Şi plângeam monoton şi lung, şi 

nimenea nu putea să mă liniştească... Mă deochease spaţiul şi timpul...‖ 

[1, p. 81]. După ce fusese luat în râs de fraţii şi, mai ales de cumnata sa, 

el se resemnă: „Şi cu ce? Cu dorul de casă! Cu acest fleac de dor! În 

realitate eu însumi eram mirat, foarte mirat, de jalea mea ... Haide, 

ştergeţi lacrimile! mi-am zis, şi nu te mai sfărâma, că nici nu-ţi şade şi 

nici nu se cuvine!‖ [1, p. 81]. Deci autodepăşirea complexului vârstei. 

Ultima piatră de hotar între copilărie şi preadolescenţă a fost 

cumpărarea chipiului de student: „Dar totul a fost dat uitării în clipa 

când am intrat într-o prăvălie să ne cumpărăm chipiile de rigoare, 
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„chipiile de studenţi... Aşa am învins cea dintâi şi cea mai grea criză de 

nostalgie!‖ [1, p. 80-81]. Astfel şi aici se realizează ruptura de copilărie, 

de sentimentele nostalgice, de dorul de casă etc. şi se trece la o altă 

etapă a vârstei – preadolescenţa.    

Prin urmare aşa se prezintă în hronicul lui Lucian Blaga 

răstimpul copilăriei, cu motive precum naivitatea, prietenia, farmecul 

jocului, descoperirea lumii interioare şi exterioare, conştientizarea 

realităţii, primul fior al dragostei, autocunoaşterea, prima dezamăgire, 

prima piedică înţeleasă personal, călătoria, dorul, jalea, alte complexe 

ale copilăriei. 

Aşadar, autorul are conştiinţa propriei valori formată încă din 

anii copilărie. Mereu în căutare de sine şi de răspuns la întrebările 

existenţei, depăşind cu bine etapele fireşti ale copilăriei, el se înscrie 

perfect în ceea ce ar reprezenta evoluţia personajul intelectual, poet şi 

filosof veritabil.  
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Summary  

Recent exegesis noted disguise the essential pillar of structural 
organization of discourse Ion Creanga. Literary critics Eugen Simion and 

Mihai Cimpoi capture a Ion Creanga two-headed, the mask humorist is 

doubled immediately the moralist, naive mask - mask wicked, they played 
ambivalent in a carnival show. Article is about the fact that appearances 

are deceptive, concealing often takes the form of farce. 

 
Exegezele recente remarcă disimularea ca pilon esenţial de 

organizare structurală a discursului crengian. Eugen Simion şi Mihai 
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Cimpoi surprind un Creangă bicefal, în care masca umoristului e 

dublată imediat de cea a moralistului, masca naivului - de masca 

vicleanului, acestea jucate ambivalent într-un spectacol carnavalesc. 

Aparenţele sunt înşelătoare, disimularea ia adesea forma farsei. Ce 

cauzează acest complicat mecanism de disimulare? Pura plăcere 

estetică? Se pare că e mai mult de atât. E un exerciţiu de conciliere a 

lumii instinctuale cu regula socială, cu norma morala comună. Din 

bazarul de vorbe a lui Creangă străbat la suprafaţă reflexele unui 

imaginar colectiv şi o filozofie ţărănească de om al firii. Trăirea plenară 

a bucuriilor firii este însă mereu ameninţată de rigorile tradiţiei sociale. 

Mihai Cimpoi observa la Ion Creangă un principiu al contrapunctului 

care structurează personajele într-un aliaj al „viului şi automaticului, 

conştientului şi inconştientului‖, acestea fiind „mânate de elanuri vitale 

irezistibile, dar supuse automatismelor cerute de tipic‖ [1, p. 120]. Iată 

de ce strategia de ilustrare a contrapunctului este anecdotică, ţine de 

antifrază, polisemie, de travestiul comic. 

Exegeţii au observat că prea puţină biografie susţine ficţiunea lui 

Creangă, supusă de fapt imaginaţiei. O imaginaţie de tip erotic, cum ne 

încredinţează Ion Pecie, care vede până şi în fuga mătuşii după Nică, 

hoţul de cireşe, o seamă de sugestii erotice. Gândită astfel, lumea lui 

Creangă se află sub imperiul libidoului strunit cu dificultate. Bucuria de 

a trăi, spiritul de aventură ţin de nostalgia omului pentru timpul 

aureolar al începuturilor, timpul paradisiac al lui Daphnis şi Chloe, în 

care senzaţiile sunt trăite plenar, fără frâne morale, într-o voluptate şi 

fericire continuă. 

Această nostalgie a regăsirii libertăţii originare a simţurilor 

susţine edificiul simbolic al eposului crengian. Corporalizarea lumii 

ficţionale se face prin discursul evaziv, ocolit, prin „vorba în childuri‖, 

care eliberează simţurile de sub corsetul strâns al moralei comune, fără 

însă a fisura carcasa tradiţiei bunului-simţ, singura care reglementează 

cu adevărat instinctul anarhic. 

Creangă recuperează în proza românească arheul cărnii, prin 

carnavalizarea dorinţei. Scenariul carnavalesc al seducţiei e foarte bine 
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reprezentat în Moş Nichifor Coţcaru, o capodoperă a erotologiei 

româneşti. La fel ca şi în Decameron, filozofia erotică este telurică, cu 

origini în morala antică a iubirii libere de doctrinele „păcatului‖. Să 

dăm ascultare firii – e deopotrivă dictonul lui Boccaccio şi al lui 

Creangă. Dacă amuzamentul Decameronului are o pronunţată 

componentă frivolă, Creangă se sustrage acesteia prin disimulare, prin 

„antifrasism‖ (M. Cimpoi), folosindu-se de ambiguitatea frazeologiei 

ţărăneşti pentru a situa sugestia erotică într-o zonă a indecibilului, a 

ocultării înţelesurilor. Nuvela este împânzită de indicii sexuale, de 

îndemnuri ascunse la o  des–frânare a simţurilor şi o eliberare a dorinţei 

„aşa cum a dat-o Dumnezeu‖. 

Instinctul însă nu se eliberează oricum, este supus unei subtile 

strategii de cucerire, unui sofisticat scenariu de seducţie, demn de cel 

mai profesionist Don Juan. Strategia ţine de înşelăciune, coţcăreală, 

viclenie, joc şi disimulare.  

Moş Nichifor Coţcaru duce femeile la târg. Drumul prin pădure, 

într-o căruţă largă şi somptuoasă, insinuează ispita, pune în funcţiune 

mecanismul imaginarului erotic. Descrierea căruţei abundă de sugestii 

deşucheate, ilustrând un„taxi de epocă, spaţios şi decapotabil‖ [2, p. 

190], numai bun pentru aventuri amoroase: „Căruţa lui, deşi era 

ferecată cu teie, cu curmeie, însă era o căruţă bună, încăpătoare şi 

îndemânatică. Un poclit de rogojini oprea şi soarele şi ploaia de a 

răzbate în căruţa lui moş Nichifor. De inima căruţei atârnau păcorniţa 

cu feleştiocul şi posteuca, care se isbeau una de alta, când mergea 

căruţa, şi făceau: tronca, tranca! tronca, tranca!‖. La acestea se mai 

adaugă şi preferinţa moşului pentru iepele albe, curate şi tinere. „De ce 

iepe, şi totdeauna albe? Vă voi spune şi aceasta: iepe, pentru că moş 

Nichifor ţinea să aibă prăsilă; albe, pentru că albeaţa iepelor, zicea el, îi 

slujea de fanar noaptea la drum‖. În acest caz, funcţionează dorinţa 

conştientă a harabagiului care nu are copii, cu tentaţia subconştientă a 

bărbatului care alege femela cu capacităţi de reproducere, albul fiind şi 

o sugestie a ispitei perpetue. 
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„Taxistul‖ este curierul călugăriţelor plimbăreţe la târg pe motiv 

că „le mănâncă lâna‖, ambiguitate anarativă înscriindu-se aici într-un 

cod al lubricului evaziv, duplicitar. Moşul e, clar, un Don Juan, un 

specialist în tainele iubirii carnale, insinuând  preocupări de gigolo, 

dispus să distreze sexul frumos. 

Scenariul seducţiei o aduce în scenă pe tânăra noră a lui Ştrul, pe 

Malca, care trebuie se/dusă până la Piatra Neamţ, la tânărul şi am 

adăuga, neexperimentatul ei soţ. E vorba aşadar de o iniţiere erotică a 

tinerei femei. Nimic însă nu ni se spune cu text deschis. Disimularea, 

aluzia, sugestia, fac parte din rechizitoriul discursului. Naratorul 

construieşte pas cu pas scenariul seducţiei cu măiestria unor glisări 

narative de la interfaţa pudică spre adâncimile impudice, ascunse ale 

imaginarului erotic. 

Văzându-l pe moş Nichivor, nora se îmbujorează. Naratorul 

punându-şi cu viclenie masca naivităţii, într-un perfect travestiu comic, 

„crede‖ că jocul sângelui vizibil pe faţa femeii e „din pricina plânsului‖ 

pricinuit de despărţirea de iubiţii ei socri (pe care-i cunoaşte de doar 

două săptămâni). Socrul îl roagă pe harabagiu să fie cu băgare de seamă 

să nu-i „prăvale‖ nora.  Ştrul, „inocenta victimă colaterală‖, cum îl 

numeşte  Ion Pecie, face parte din joc. De fapt, nu e nici „victimă‖ şi 

nici „inocentă‖. Aruncând replica cu prăvăleala, ca om cu experienţa 

vieţii, el admite posibilitatea acesteia. Câte nu se pot întâmpla la drum! 

Această interpretare a reacţiei lui Ştrul ar părea inadecvată dacă am 

interpreta nuvela în sens literal. Or, regimul narativ al nuvelei, construit 

pe palierul imaginarului, invocă registrul ipotetic al lui „ce-ar fi 

dacă...‖. Ion Creangă porneşte de la realitate pentru a construi un 

perfect scenariu de seducţie, care se supune doar rigorilor estetice, nu şi 

celor etice. Seducţia, ca act în sine, nu poate fi subsumată eticului, pe 

care-l prejudiciază în însuşi nucleul său „ortodox‖ prin forţa de „magie 

neagră‖, prin faptul că e „o conjuraţie a semnelor, o exaltare a acestora 

în uzanţa lor malefică‖ [3, p. 8], cum defineşte  Jean Baudrillard 

seducţia, insistând pe natura ei strict estetică. 
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Revenind la Moş Nichifor, replica lui de mare subtilitate 

descoperă un efervescent joc de nuanţe. Printr-un exerciţiu retoric, 

gâlgâind de sugestii erotice, el îl convinge pe Ştrul că nu s-a plâns nicio 

nevastă până acum, a avut „un clenci‖ doar cu una singură, maica 

Evlampia, osândită la abstinenţă: „...şi am lăsat-o în plata lui 

Dumnezeu, pentru că am văzut-o că este pidosnică şi voieşte cu orice 

chip să se adape de la un izvor. D-ta, jupâne Ştrul, cred că nu mi-i face 

necaz la drum şi cu vaci. Şi apoi, jupâneşica Malca, unde-a fi vale mare 

ori deal mare, s-a mai da şi pe jos câte-o leacă; mai ales că acum e o 

frumuseţe afară la câmp, de turbă haita!‖. 

Odată pactul iniţierii erotice încheiat, harabagiul şi Malca 

pornesc la drum. În continuare, vorbirea în childuri, insinuarea, 

calomnierea, devin strategii retorice de cucerire. Efectul comic rezidă 

tocmai în spusa în doi peri pentru a păstra dorinţa dincolo de 

vulgaritate, în zona securizată a decenţei, a cutumei, a cuminţeniei de 

ochii lumii.  

Harabagiul se „confesează cu intenţie‖, cum remarcă şi Ion 

Pecie. Începe prin a aduce în scenă imaginea babei, adică elementul 

obstacol de care el trebuie să se debaraseze pentru a-şi demonstra 

disponibilitatea afectivă pentru o altă femeie. Discursul său seducţional 

e dublat, cum observă Eugen Simion [4, p. 63], de cel calomnios. 

Asediul sentimental pentru cucerirea Malcăi începe cu o detaşare 

retorică de soţia sa de acasă şi conţine o recuzită depreciativă nemiloasă 

la adresa acesteia, numită „băbătie‖, „stearpă‖ etc. Harabagiul invocă 

meteahna babei de-a nu-i face copii, „scandalizat‖ de tradiţia autohtonă 

de-a rămâne cu o singură femeie toată viaţă, indiferent de cât de 

nefericită e relaţia dintre soţi, optând, fireşte, pentru alte tradiţii, unde, 

dacă „Nu-ţi face una copii, iei alta, nu face nici aceea, alta. Şi de la o 

vreme trebuie să nimereşti una blagoslovită de Dumnezeu, da nu ca la 

noi, să fii nevoit să trăieşti cu una beteagă până la sfârşitul vieţii, şi 

copii, tufă!‖.  

În această stihie de cuvinte, el intercalează abil firul sugestiei că, 

scăpând de babă, ar putea să se însoare cu una ca Malca, etalându-şi 
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disponibilitatea inimii printr-un discurs „viclean, bătrânesc‖ (Eugen 

Simion). Volutele sale verbale indică profilul unui Don Juan dispus să 

uziteze de toate armele pentru a seduce, făcând înconjururi largi, 

arătându-se neinteresat, dar, de fapt,  pregătindu-şi terenul cu multă 

dibăcie, gradat, în trepte. Ca şi cavalerii din romanele greceşti, 

seducătorul uzitează şi de componenta eroică. Moş Nichifor o sperie pe 

Malca cu lupii din pădure, de care el, desigur, nu se teme deloc. 

„Grăzava‖ înfricoşare dă roade şi Malca sare rapid la gâtul moşului. 

Sub masca inocenţei cuprinsă de spaima unor închipuite pericole, 

femeia îşi arată disponibilitatea, aderă la jocul iniţiat de bărbat. Frica de 

lup e mimată, naivitatea ei e pură disimulare. Terenul seducţiei e 

pregătit, ca într-un scenariu tipc,  „de aşteptare şi dorinţă‖ [5, p. 91]. 

Tot întreabă de lup, pentru a avea motive să se lipească de condrumeţul 

ei viteaz. Când moşul i se jeluie că i-e silă să se întoarcă la baba lui, 

femeia răspunde în acelaşi registru al ambiguităţii. „Aşa sunteţi voi, 

bărbaţii‖, scapă ea o replică,  lăsând să se înţeleagă că e la curent cu 

scenariul arhetipal de seducţie. Întreg dialogul musteşte de sugestii 

sexuale, de suspansuri delicioase, fiind, cum numea  Julia Kristeva 

discursul amoros, „nu o comunicare, ci o incantaţie‖ [6, p. 93]. 

Pentru a susţine întregul edificiu al seducţiei, drumul este plin de 

felurite obstacole. Căruţa, pentru care harabagiul se jura că e sigură, 

devine din ce în ce mai şubredă, întrezărindu-se „primejdia‖ de a 

rămâne peste noapte în pădure. Jocul erotic aduce cu sine şi 

ingredientul prudenţei, ultima redută a rezistenţei feminine. Oare ce-a 

zice bărbatul? - se întreabă Malca. Strategia se susţine pe aceleaşi 

proptele ale candorii (mimate): o căruţă stricată în fapt de noapte, este 

argumentul obiectiv că soţul nu va avea ce obiecta. Astfel, „accidentul‖ 

apare ca un argument de moralitate, dar şi ca o dezlegare pentru 

derularea cu succes a scenariului seducţiei. 

Odată căruţa „stricată‖, moşul lasă din mână hăţurile, altfel spus, 

frâiele convenţiei, pentru a trece la „strunirea‖ în sensul dorit de el a 

simţurilor femeii. Retorica amoroasă invocă desigur motivaţia estetică a 

iubirii: „Vezi, jupâneşică, cum pârâie de frumos gâtejeşe? – Văd, moş 
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Nichifor, dar îmi tremură inima în mine de frică!‖. Ca în toată literatura 

lumii, şi aici frica este poarta de intrare a neofitului în labirintul erotic. 

Frumuseţea stihială a naturii, „frica‖ jupâneşicăi (care tot strategie de 

suspans şi amânare e), erotizează treptat universul din jur. Mirosul 

florilor, „de turbă haita‖, cântecul îndrăgostit al privighetorilor („Bată-

vă pustia, privighetori, să vă bată, că ştiu că vă drăgostiţi bine!‖), toate 

conspiră într-o sensibilizare vizuală, auditivă şi tactilă a femeii, o 

sensibilizare sub semnul frumosului, care stimulează reveria erotică, 

incită beţia simţurilor. 

Dar nu scena de amor câmpenesc interesează în nuvelă, ci 

deliciul suspansului şi a glisării în zona discursului erotizat de 

ambiguitatea sensurilor. Moşul nu-şi atinge scopul prin vorbă dulce, 

prin declaraţii amoroase, dar prin strategii rafinate de satir 

experimentat. Utilizează repetat strategia respingerii, care pregăteşte 

apropierea. O trimite pe Malca la culcare în căruţă, avertizând-o că e 

degrabă ziua şi trebuie să se odihnească. Are grijă peste puţin timp să-i 

strice „somnul‖, resuscitându-i imaginaţia cu modelul erotologiei 

cosmice: „Las’ că poate să mai doarmă cineva de răul nebunelor istor 

de privighetori? Parcă-şi fac de cap,  nu altăceva! Da’ acum li-e şi lor 

vremea să se drăgostească... Dormi, jupâneşică?‖ 

Urmează retrageri apoi ofensive strategice, care grăbesc 

înaintarea demersului donjuanesc spre climaxul seducţiei. Moşul se face 

a o speria pe Malca că o lasă singurică şi el pleacă în sat să aducă cele 

trebuincioase reparaţiei căruţei. Femeia primeşte în sfârşit  motivaţia 

decisivă care să-i justifice apropierea dorită: „Ba nu, moş Nichifor! De-

acum nici nu vreau să mai dorm; mă dau jos şi am să şed toată noaptea 

lângă d-ta. - Ba păzeşte-ţi treaba, jupâneşică; şezi binişor unde şezi, că 

bine şezi.  

- Ba iaca vin; ş-odată se dă jos şi vine pe iarbă, lângă moş 

Nichifor‖.  

O strategie tipic donjuanescă este crearea aparenţei de firesc şi 

naturaleţe, precum şi a  impresiei că iniţiativa vine din partea femeii. 

Urmează o bucuroasă zăbavă pe care naratorul ne invită, prin elipsă, să 
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ne-o închipuim. Ceea ce lasă el la vedere e doar deliciosul scenariu al 

seducţiei, mecanismul care pune în mişcare vraja erotică. 

Dimineaţa, moş Nichifor găseşte ca prin minune ustensilele pe 

care bagheta magică a seducţiei le-a ascuns noaptea unde trebuie, 

discursul calomniator se îmblânzeşte, „mucegaiu de babă‖ devine 

„biata babă‖, care a avut grijă să-i pună cele necesare de drum. Odată 

momentul ilicit consumat, moşul este pregătit să revină tot la babuşca 

lui, uitând toate „supărările‖ nocturne. („Sărmana băbuşca mea!/ Fie 

bună, fie rea,/ Am să ţin casă cu ea‖). 

Disponibilitatea lui pentru femeile pe care le duce la târg atestă 

natura donnjuanescă, schimbătoare şi nesăţioasă, constantă  fiind doar 

revenirea la baba lui, ca un garant al indisponibilităţii pentru alte relaţii 

cu femeile cucerite decât cele pasagere. Femeile consimt acest cod al 

erosului fără angajamente. Călugăriţele se duc numai cu Moş Nichifor 

la târg şi Malca la fel, fără să se mai teamă de lup, adică fără să mai fie 

nevoie de strategii de seducţie. 

Forţa Donjuanului moldovean nu e distructivă, aşa cum e cea a 

donjuanului prototipic. Dimpotrivă, e o putere de reactivare a 

impulsurilor vitale şi de resemantizare erotică a lumii. Moş Nichifor, o 

figură indizerabilă pentru Valeriu Cristea, un nume ruşinos în 

dicţionarul lui, categoric nu poate fi cantonat într-o grilă moralistă de 

analiză. El îşi „justifică‖ acţiunile imorale în plan social printr-o o 

perfectă moralitate în sens estetic. Analizând profilul lui Don Juan, 

Kierkegaard preferă optica strict estetică, întrucât crede el, ilustrul 

personaj nu poate fi înţeles în termeni morali, ci doar estetici, prin 

estetic având în vedere etimonul grec aisthesis, care trimite la senzaţie, 

la sensibilitatea senzorială, la iraţionalul pasiunii. Prioritară pentru el e  

„forţa vieţii exprimată ca senzualitate, ca vibraţie continuă a cărnii, ca 

dorinţă perpetuă afirmată sub forma palpitului vital‖ [5, p. 226]. 

Creangă ficţionalizează aici, dar şi în alte părţi, iubirea trupească 

în manieră comică şi satirică. Eternul conflict dintre trup şi suflet e 

rezolvat în maniera carnavalescului, prin disimulare comică. 

Personajele ştiu că trebuie  să se conformeze autorităţii  regulilor, dar 
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legile firii devin un conductor pentru a regăsi libertatea „coţcăreşte‖, 

viclean, prin înşelarea oricărei autorităţi. 

Scriitorul privilegiază mereu scenariul coruperii sentimentale, a 

„jocului cu focul‖, a glisării pe margine, a puterii de iradiere erotică a 

discursului, a aluziei concupiscente. Personajele sale demonstrează 

decenţa şi cuminţenia, lăsând însă deschisă portiţa spre imperiul 

simţurilor dezlănţuite. Cucoana, care în poveştile corosive, doreşte să-şi 

cumpere o „jucărie‖ (vibrator, s-ar numi azi) din căruţa ţăranului, 

ajunge la destinaţie prin discursul ocolit care camuflează dorinţa. Ea se 

lasă convinsă „cu greu‖ de ţăran („se face a se uita într-o parte, dar tot 

trăgea cu coada ochiului la cinstita p...*‖), abia cu condiţia garanţiei 

produsului şi a păstrării confidenţialităţii. Şi cocoana şi ţăranul 

simulează indiferenţa, nervii, supărarea, pudoarea, jucând limbajul în 

funcţie de intenţia de moment, toate fiind strategii de ocolire pentru a 

ajunge cu siguranţă la ţintă. Comicul iese la iveală din efectul dislocării 

discursului în dubla lui intenţie: „Bate-te focul să te bată, măi ţărane, că 

ticălos mai eşti!... Ş-apoi cum s-ar face ca s-o poată cineva întrebuinţa, 

când ar vre? Nu-i vorbă, că mie una nu-mi face trebuinţă. Dar tare mă 

mier şi eu de aşa comedie...!‖. Din fericire, ţăranul îşi cunoaşte bine 

marfa, predă cocoanei şi instrucţiunile de utilizare. 

Povestea ar luneca în pornografie de n-ar fi strategiile discursului 

de disimulare, ocolire, insinuare, de n-ar fi jocul replicilor, umorul care 

subminează morala curentă în sensul ei restrictiv şi inhibator. Or, 

literatura pornografică, scrie Dominique Maingueneau, utilizează doar 

limbajul strict performativ, „a spune, înseamnă a face‖ [7, p. 73]. 

Ion Creangă parodiază codul moral rigid, convenţia socială în 

numele libertăţii spiritului, care este şi o libertate a simţurilor. La fel ca 

şi în Decameronul lui Boccaccio, regula abstinenţei nu face decât să 

mărească victoria simţurilor. Pentru ambii scriitori e importantă 

simularea, prin discurs, a naivităţii şi a decenţei de ochii lumii. Atâta 

doar că travestiul dorinţei, la Boccaccio produce  ridicolul, la Creangă -  

produce  comicul.  
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CATEGORIA TIMPULUI ÎN MITOLOGIE  

Victoria BARAGA, dr., conf. univ. 
 

Summary 
Time is a complex category, multidimensional and 

multifunctional, which is found in different research areas: history, 

science, philosophy and mythology. In mythology is dimensioning other 

way than in laic areas. This article will refer to the report time with 

mythological reception with space and time in report with the being, 
will mention a range of temporal mythical structures: lack of time vs 

annihilation time, cosmogonical time vs eschatologically time, time of 

eternal return vs time descending, the relativistic daytime vs the 
nightime, during fortunate vs unfortunate, sacred time vs time profane. 

 

Timpul este o categorie complexă, multidimensională şi 

multifuncţională, care este întâlnită în diferite domenii de cercetare: 

istorie, ştiinţă, filosofie şi mitologie.   

Semantica atribuită timpului diferă în funcţie de tărâmul 

investigat. În terminologia comună timpul este conceput ca un mediu 

omogen şi nedefinit, analog spaţiului, în care ne apare succesiunea 

ireversibilă a fenomenelor. Dacă implicaţia în cadrul evenimentului 
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creşte, atunci timpul exprimă o durată, o perioadă, măsurată în ore, zile 

etc., care corespunde desfăşurării unei acţiuni, unui fenomen, unui 

eveniment; scurgere succesivă de momente; interval, răstimp, răgaz. 

Pentru un discurs istoric, care doreşte să accentuieze o perioadă 

determinată istorică sau o epocă. Se utilizează expresia pe timpuri , 

adică demult, odinioară. Dar termenul de timp califică şi ansamblul 

factorilor meteorologici, stabilind o stare a atmosferei într-o regiune, pe 

o perioadă dată. 

1. Raportul timpului cu spaţiu. 

De cele mai dese ori timpul este relaţionat spaţiului, însă în ce 

mod?  

Istoricul este deja obişnuit să plaseze evenimentele în 

coordonatele spaţio-temporale. Conform filosofiei lui Bergson, care 

percepea durata ca un flux interminabil de momente încărcate emotiv, 

ce constituie un continuum trecut-viitor, timpul ar fi a patra dimensiune 

a spaţiului. După acest raţionament timpul este spaţializat, adică 

constituie o dimensiune suplimentară a spaţiului. În mitologia mai 

multor popoare, dimpotrivă, timpul este considerat un generator al 

spaţiului şi nu invers. Calitatea timpului determină confuguraţiile şi 

substanţa spaţială. Timpul este condiţia, dar şi reflecţia manifestării. 

Totul se naşte în timp şi prin timp. Spaţiul şi materia sunt doar 

consecinţe şi funcţii ale timpului.  

Timpul, de asemenea, se raportează şi la structura spaţiului 

terestru. Corespunzător teoriei heliocentrice propusă de cosmologul şi 

matematician catolic Nicolaus Copernic în sec. 16 şi susţinută de 

versiunea oficială actuală, pământul se roteşte în jurul propriei axe, dar 

şi în jurul soarelui împreună cu alte planete şi sateliţi ai acestora. 

Mitologia universală susţine o altă versiune, la a cărei bază se află 

teoria geocentrică. Potrivit acestei teorii suprafaţa terestră a pământului 

este oarecum plată, iar deasupra ei se află o cupolă protectoare ce 

adăposteşte soarele luna şi stelele ce se rotesc în jurul stelei polare. În 

terminologia mitică deseori întâlnim expresii înrădăcinate precum 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cosmologie
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„buricul pământului‖, „marginile pământului‖, „stâlpii cerului‖, 

„luminătorii de zi şi de noapte de pe tăria cerului‖ etc. 

2. Raportul timpului cu fiinţa. 

Gândirea istorică operează cu trei cele trei dimensiuni ale 

timpului: trecut, prezent şi viitor. Heidegger ajunge la o concluzie 

particulară şi fundamentală exegezei sale filosofice: „Timpul autentic 

este cvadridimensional‖. Cea de-a patra dimensiune ocultată lumii 

manifeste este de fapt fundamentală şi diriguitoare, ea determină 

colaborarea celorlalte trei dimensiuni şi le alimentează prin a sa 

prezenţă statornică. Deci, Timpul şi Fiinţa nu se produc unul pe celălalt, 

dar se determină reciproc, se află într-o relaţie de co-apartenenţă. Este o 

deschidere ocultată către mundaneitate şi o oferire continuă şi voalată a 

eternului prezent.  

Mitologia, însă, operează cu o gamă variată a structurilor 

temporale.  

a) Absenţa timpului vs anihilarea timpului – noţiune mitologică 

ce indică starea precosmică, adică parametrii haosului primordial, 

timpul inert sau lipsa temporalităţii. Ceva similar, dar posterior lumii 

este anularea dimensiunii temporale. 

b) Timpul cosmogonic vs Timpul escatologic. Cosmogonia 

relatează despre istoria facerii lumii. În acelaşi timp cosmogonia, 

constituie un modelul exemplar al oricărei modalităţi de acţiune. 

Cosmosul reprezintă arhetipul perfect al oricărui act creator. În 

apocalipsă timpul se anulează, adică nu mai funcţionează structurarea 

cosmică. Timpul escatologic dezvăluie existenţa după moartea fizică şi 

destinul final al lumii. Existenţa escatologică decurge din concepţia 

imortalităţii după moartea fizică, şi ea este determinată de coordonatele 

vieţii prezente.  

c) Timpul eternei reîntoarceri vs Timp descendent (yuga). 

Timpul eternei reîntoarceri tinde în continuu către acel mister, care 

generează legităţi, el constituie amintirea şi revenirea la plenitudinea 

timpului primordial. Timpul eternei reîntoarceri presupune necesitatea 

şi revenirea la actul revelării. Eterna reîntoarcere nu repetă faptul fizic, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Moarte
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ci „gestul arhetipal‖, reproiectând acelaşi principiu. Timpul eternei 

reîntoarceri prin natura sa este anti-entropic, el constituie rezervorul 

arhetipurilor potenţiale întru actualizare. Conform filozofiei budiste 

timpul istoric este alcătuit din ere – yuga. Aceste patru Yugas sunt: 

Satya Yuga (Era Adevărului), Treta Yuga, Dwapara Yuga si Kali Yuga 

(Era cea mai întunecată). Fiecare dintre aceste ere se distinge printr-o 

anumită etapă de dezvoltare a societăţii umane, ce reflectă evoluţia 

conştiinţei individuale. Descendenţa epocilor indică etape ale coborârii 

în materie.  

d) Timpul relativist (concentrat vs diluat). Motivul „Tinereţe 

fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte‖ este întâlnit în mai multe zone 

mitologice şi indică pluralitatea structurilor temporale. Există un timp 

cotidian, pe care impropriu îl denumim obiectiv şi un timp ce deraiază 

de la aceşti parametri: fie că este un timp comprimat, în care 

personajele îmbătrânesc rapid, ajungând într-o lume subterană sau la 

periferiile pământului; fie că este un timp dilatat, în care eroul 

savurează fiecare clipă, pe când ceilalţi îşi numără anii.  

e) Timpul diurn vs Timpul nocturn. În mitologia mai multor 

popoare se mai distinge timpul după influenţa solară sau selenară, astfel 

timpul diurn reactualizează viaţa naturii, iar cel nocturn moartea 

acesteia. Cel dintâi reiterează forţele luminii, iar celălalt cele ale 

întunericului.  

f)  Timpul fast vs Timpul nefast. În legătură cu influenţa 

corpurilor cereşti sau a altor factori timpul mitic se prezintă a fi fast sau 

nefast. Favorabil sau nefavorabil pentru realizarea unui act, ritual, 

ceremonial.  

g) Timpul sacru vs Timpul profan. Timpul sacru este o 

coordonată a calificării ce este greu de definit în termenii comunicării 

curente, dar care se distinge prin statornicia esenţelor, prin prezenţa 

hierofaniei şi prin sursa vitalităţii continui. Sacralitatea este concepută 

ca o înfăţişare magico-mistică ce realizează o deschidere spre porţile 

imensităţii spirituale, spre „Focul cel Viu şi Veşnic‖, datorită căruia 

toate fiinţează. Timpul profan este o coordonată a efemerului, ce poate 
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fi măsurat la prima vedere, dar fundamental îi scapă încărcătura 

semantică, care neglijând temporalitatea divină de fapt se privează de 

esenţă.    

Timpul mitic este, prin urmare, o categorie polidimensională şi 

polisemantică, ce dezvăluie valenţele latente, dar şi manifeste ale 

sufletului universal. Mitologia deschide perspective afective şi 

gnosiologice omului lumesc, care îşi caută identitatea fiinţei.   

JOHN FOWLES ŞI PREDILECŢIA MĂŞTILOR 

Viorica ZAHARIA, dr., conf. univ. 

 

Summary  

English writer John Fowles's success was due, primarily, his 
talent as a storyteller. His narratives are full of well-dosed moments of 

suspense - after well resolved at narrative - and compelling characters, 

able to transform into perfect actors of drama erotic author puts to 

face. 
 

„Un singur lucru ne e comun tuturor:  

dorim să creăm lumi la fel de reale, 
 dar altfel, ca lumea care există‖. 

 

Succesul scriitorului englez John Fowles s-a datorat, în primul 

rând, talentului său de povestitor. Naraţiunile îi sunt pline de momente 

bine dozate de suspans – ulterior bine rezolvate la nivel narativ – şi de 

personaje convingătoare, în stare a se transforma în actori desăvârşiţi ai 

dramelor erotice cu care autorul le pune să se confrunte. Dincolo de 

toate acestea se află abilitatea de a aduce în prim plan o serie de efecte 

şi modalităţi narative venite pe filiera existenţialismului francez sau a 

noului roman, fără, însă, a le transforma în scop în sine sau în simplu 

experiment. Scriitorul a reuşit să pună la încercare convenţiile 

consacrate ale genului romanesc, uneori parodiind subtil vechea artă a 

povestirii, alteori introducând în naraţiune elemente considerate 

novatoare, dar explicate, mai târziu, de autorul însuşi, ca fiind preluate 

din lirica provensală sau din literatura franceză veche, de care nu a 

încetat să fie fascinat. 
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De la debutul său literar, John Fowles s-a dovedit a fi, după cum 

el însuşi a mărturisit, „extrem de priceput a jongla, la nivelul 

personajelor, cu măştile, această activitate devenind, treptat, o 

adevărată abilitate de a pretinde că este adevărat tot ceea, în mod 

normal, nu este aşa.‖  

Romanele sale, de la Colecţionarul sau Magicianul, până la 

Daniel Martin, demonstrează, toate, în grade diferite, această 

predilecţie a autorului de a recurge la măşti şi la profundele implicaţii 

ale acestora. Această strategie devine mult mai subtilă şi elaborată în 

Iubita locotenentului francez, roman apărut în 1969. Recursul la un soi 

de inedită strategie a dublei intenţii şi a unei neobişnuite intenţionalităţi 

artistice se manifestă prin respingerea unei soluţii unice de final. E 

vorba de celebra alegere a două finaluri, oarecum alternative, ale 

romanului. devenit în scurt timp best seller-ul şi senzaţia literară a 

momentului în SUA, surprinzându-l până şi pe autor, câtă vreme, în 

Marea Britanie, critica a manifestat răceală faţă de îndrăzneţul 

experiment al romancierului. 

Ce face atât de neobişnuit Fowles, în acest roman? În primul 

rând, se adresează direct lectorului, spunându-i din start că nu 

intenţionează să-şi exercite în niciun fel autoritatea asupra personajelor, 

câtă vreme pentru el, ca autor, rolul consacrat al romancierului 

omniscient este un model perimat şi lipsit de validitate estetică.  

Existenţialist declarat, Fowles respinge existenţa unui Creator 

universal, Iubita locotenentului francez devenind, practic, manifestul 

deciziei sale de a abdica definitiv poziţia vechii omnipotenţe şi 

omniscienţe auctoriale. Pentru a-şi face punctul de vedere mai 

convingător, scriitorul construieşte, aparent, un perfect roman victorian, 

recompunând cu fidelitate moravurile unei lumi dintr-un moment 

istoric definit: Anglia anului 1867: „Publicat într-un moment când 

sentimentele faţă de libertatea politică şi de cea sexuală, discutate în 

ultimul capitol, atinseseră o intensitate maximă, dar plasat în jurul 

anului 1867, romanul pune în cumpănă libertatea viziunii de la sfârşitul 
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anilor 60 ai secolului al XX-lea cu atitudinile severe ale perioadei 

victoriene din urmă cu o sută de ani‖ [1, 259].  

La o lectură atentă, acest roman „victorian‖ se dovedeşte a fi cu 

desăvârşire lipsit de prezenţa consacratului autor omniscient şi a unui 

final închis, căci Fowles însuşi nu ezită să afirme că protagonista cărţii, 

Sarah Woodruff, a rămas pentru totdeauna „un mister nedescifrat‖ până 

şi pentru el. Aşadar, aparenta omniscienţă se dovedeşte a fi o simplă 

mască, un soi de elaborat travesti, altfel spus, nimic altceva decât 

aspectul esenţial al unui complicat joc literar pus la cale de John 

Fowles, cel care mărturisea: „Povestea aceasta ţine, în întregime, de 

lumea imaginaţiei‖. 

Evocare a societăţii şi comportamentului uman din epoca 

victoriană, Iubita locotenentului francez este, pe de altă parte, o parodie 

a convenţiilor şi a modelelor de construcţie din romanul vitorian. Căci, 

deşi naratorul are mereu grijă să compare obiceiurile şi ideile perioadei 

victoriene cu acelea ale secolului XX, cititorul înţelege demersul lui 

Fowles, precum şi subminarea, de către el însuşi, în calitate de autor, a 

modelelor estetice şi sociale ale epocilor anterioare (câtă vreme 

aceluiaşi cititor i se sugerează la tot pasul că lumea aceea, aparent atât 

de stabilă, a anului 1867, este pe punctul de a dispărea definitiv şi 

pentru totdeauna, cu toate că personajele nu realizează nicio clipă acest 

lucru). Că aşa stau lucrurile ne demonstrează, în primul rând, desele 

aluzii la evenimente din secolul al XX-lea, cele mai multe legate de cel 

de al II-lea Război Mondial. Autorul nu ezită să condamne cele două 

„plăgi‖ care au bântuit veacul trecut: nazismul şi comunismul. 

Comentariile metatextuale reprezintă descrieri ale perioadei victoriene, 

ale moravurilor vremii, dintr-o perspectivă comparatistă, căci există în 

permanenţă o referire la secolul al XX-lea, convenţia literară fiind, 

astfel, dezvăluită fără nicio reţinere. Cu alte cuvinte, cititorul nu este 

lăsat să uite că are de-a face cu o poveste. 

Parodierea convenţiilor victoriene are şi darul de a transforma, pe 

nesimţite, un aparent roman istoric într-un roman pe de-a-ntregul 

experimental, Fowles afirma că „<<Roman>> înseamnă ceva nou, deci 
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n-are sens ca scriitorul să pretindă cu seriozitate că am fi în anul 1867, 

sau, dacă, totuşi, face acest lucru, trebuie să se asigure că cititorii au 

înţeles că aceasta e doar o aparenţă‖. 

Personaj fascinant în toate datele sale, Sarah alege să spună celor 

cu care intră în contact o altă versiune a poveştii vieţii sale, fiind, 

practic, din toate punctele de vedere, „Cealaltă femeie‖ din roman, 

opusă în totalitate superficialei Ernestina. În fond, alegând această 

strategie – din nou, una a dublei sau chiar a multiplei intenţii – Sarah 

reuşeşte să provoace la tot pasul întregul set de convenţii ale lumii 

victoriene, refuzând, de fapt, să trăiască în conformitate cu aceste 

modele pe care este incapabilă să le respecte, devenind, în fond, un 

personaj de secol XIX cu atitudini de plin secol XX, cu o voinţă 

puternică, cu o sensibilitate debordantă, cu o imaginaţie bogată şi plină 

de pasiune, pe care nu se sfieşte să le afirme în faţa tuturor. 

Charles Smithson este prins între Ernestina şi Sarah, faţa şi 

reversul epocii victoriene, nereuşind, însă, să se smulgă de sub 

fascinaţia pe care Sarah i-o provoacă la tot pasul, mai ales în timpul 

întâlnirilor lor – mai mult sau mai puţin întâmplătoare – în natură, 

dincolo de pereţii caselor din Lyme Regis, adică dincolo de convenţiile 

ce ar putea sta în calea pasiunii. Totuşi, relaţia dintre ei nu reuşeşte să 

elucideze misterul lui Sarah. Aceasta îi povesteşte lui Charles o 

versiune diferită a seducerii sale de către locotenentul francez, care de 

asemenea se va dovedi a fi tot o ficţiune, deoarece Charles este primul 

bărbat din viaţa lui Sarah. 

Sarah se situează în afara tuturor graniţelor care impun etalonul a 

ceea ce este acceptabil din punct de vedere social. Ea dă dovadă de „o 

inteligenţă ce lasă în urmă convenţiile‖, pe când la pension fusese 

învăţată cu o „spoială de doamnă din lumea bună‖, lucru care i-a 

dăunat. Este fiinţa din afara societăţii, o fiinţă altfel. Prin atitudinea ei, 

poate fi considerată o feministă avant la lettre: „Pentru tinerii dornici 

de însurătoare din clasa pe care-o părăsise, devenise prea distinsă, în 

timp ce pentru cei din clasa către care se îndreptau năzuinţele ei 

continua să fie prea comună‖. Deşi este evident că îl iubeşte pe Charles, 
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ea nu doreşte să-l facă fericit, ci să fie liberă şi să-şi afirme libertatea. 

Tocmai această dorinţă de libertate îl atrage şi îl sperie pe Charles, 

incapabil de a o înţelege până la capăt. Iubirea pentru Sarah însă îi va 

dezvălui sensurile fundamentale ale libertăţii, căci Sarah se dovedeşte a 

fi întruchiparea misterului care îl determină să caute răspunsuri la 

nenumărate întrebări. Tot ea este catalizatorul care îl ajută să-şi 

dorească, pentru el însuşi, dobândirea libertăţii. E un proces lung şi 

dureros, de peste doi ani de la dispariţia inexplicabilă a lui Sarah. În 

acelaşi timp e un proces ce-i zdruncină lui Charles toate „marile 

speranţe‖ romantice, dându-i posibilitatea de a se descoperi pe sine 

dincolo de convenţii. 

În drumul său pe urmele lui Sarah, Charles se intersectează cu 

autorul însuşi: momentul în care Smithson se întâlneşte în tren cu un 

necunoscut cu barbă care îl priveşte cu o neobişnuită intensitate. 

Apariţia autorului este o convenţie de natură victoriană, prezentată cu 

toată recuzita romanului realist, dar tratată cu ironie, căci ceea ce 

doreşte Charles îi este clar autorului, pe când aspiraţiile lui Sarah îi 

rămân necunoscute. Fowles aminteşte cititorului că, oricum ar fi 

interpretat el întâmplările cărţii, romanul nu este în niciun caz unul 

victorian „de-adevarat‖. De unde permanentul său recurs la 

diferenţierea cât mai clară cu putinţă a lumii – a oricărei lumi – de 

reprezentarea ficţionala a acesteia. Motiv pentru care Fowles îşi lasă 

personajele să acţioneze singure, propunând lectorului finaluri 

alternative, scoţând astfel romanul de sub „tirania ultimului capitol‖. Iar 

în capitolul XIII al romanului, autorul recunoaşte că „Istoria asta pe 

care o povestesc e în întregime imaginată. Aceste personaje create de 

mine nu au existat decât în mintea mea. Dacă m-am prefăcut până acum 

că ştiu ce-i în capul personajelor mele şi că le cunosc cele mai tainice 

gânduri, am făcut-o pentru că scriu într-o convenţie (al cărei «ton» şi 

vocabular le-am şi preluat, în parte) unanim acceptată în vremea în care 

se petrece povestirea mea: anume că romancierul e egalul lui 

Dumnezeu. Eu însă trăiesc în epoca lui Alain Robbe-Grillet şi Roland 
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Barthes; aşadar, dacă ceea ce aveţi în faţă e un roman, n-are cum să fie 

un roman în sensul modern al cuvântului‖. 

Ludicul, disimularea sunt, în cele din urmă, tot nişte modalităţi 

de a-l seduce pe cititor, de a-l incita. Autorul pare a spune că nu ştie 

care sunt motivaţiile scrierii romanului. De ce face acest lucru? Şi ce fel 

de text e cel pe care-l scrie? Un roman? Câteva eseuri pe o temă dată? 

Se accentuează, prin acest tip de atitudine, caracterul postmodern al 

romanului: „Aşa că poate ceea ce scriu eu aici e o autobiografie 

disimulată; poate că, în chiar clipa de faţă, locuiesc într-una din casele 

pe care le-am introdus în ficţiune; poate că Charles sunt eu însumi în 

travesti. Poate că totul nu-i decât un joc. Femei asemenea lui Sarah 

există şi în epoca noastră – eu, unul, nu le-am înţeles însă niciodată. 

Sau poate că încerc să vă vâr pe gât un volum de eseuri camuflate. În 

locul titlurilor de capitole, ar fi trebuit, poate, să fi scris «Despre 

originalitatea existenţei», «Iluziile progresului», «Istoria formei 

romanului», «Etiologia libertăţii», «Câteva aspecte uitate ale epocii 

victoriene»… sau mai ştiu eu ce‖. 

Conştient de limitele libertăţii absolute a oricărui personaj, chiar 

şi a misterioasei Sarah Woodruff, Fowles sugerează că afirmarea 

libertăţii este mai degrabă un proces metaforic. Libertatea se dovedeşte 

a fi mai ales a cititorului şi a interpretărilor sale. Romancierul adoptă 

ceea ce Eco numeşte „opera aperta‖, lăsând cititorului posibilitatea de a 

interpreta şi de a-şi alege singur finalul romanului, după ce ilustrează 

nişte posibile finaluri. Dacă în penultimul capitol al cărţii, Fowles 

optează pentru un final fericit, în ultimul lucrurile se întâmplă exact pe 

dos, totul părându-i-se cititorului un labirint, determinat fiind ca 

recitind capitolele să descopere ce i-a scăpat neobservat. E o decizie ce 

capătă pregnanţă şi prin citatul perfect integrat în text din poemul To 

Marguerite, de Matthew Arnold: „porniţi iar înspre larguri, pe-al mării 

adânc, nestrăbătut, sărat, ce unul altuia mereu va să ne smulgă.‖ Deşi 

prin excelenţă victorian în temă şi expresie, semnificaţiile sale 

evidenţiază imaginea omului secolului al XX-lea (dar şi al celui de 
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acum!), accentuând singurătatea, izolarea, imposibilitatea comunicării 

reale chiar şi între cei care (cred, pretind că) se iubesc.  

Asemenea lui Sartre, Camus sau altor gânditori existenţialişti pe 

care i-a admirat, John Fowles a căutat să-şi întemeieze cărţile pe o bază 

filosofică, pornind mereu de la convingerea că toate acţiunile şi 

alegerile fiinţei umane au nevoie de un astfel de punct de pornire într-

un univers modern care nu mai era, după părerea sa, construit în jurul 

vreunei forţe supranaturale cu adevărat ordonatoare. Tocmai de aceea, 

personajele sale sunt prezentate în mijlocul unei lumi aflate în 

permanentă schimbare, dar nu neapărat şi în permanentă evoluţie. 

Astfel că ideea însăşi de responsabilitate ajunge să se sprijine doar pe 

umerii fiinţei umane, căci, dispensându-se de vechiul şi consacratul mit 

al Vârstei de Aur (oricare ar fi aceasta, de la pierdutul Paradis creştin şi 

până la imaginile ulterioare ale utopiilor), omul trebuie să se confrunte 

cu hazardul existenţei, doar acesta mai putând să-i întruchipeze, în 

epoca modernă, deplina libertate.  
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DESPRE PREOCUPĂRILE DE LINGVISTICĂ ALE LUI 

GHEORGHE ȘINCAI 

Petru BUTUC, dr., conf. univ. 

 

Summary  

In the context of the Transylvanian school, Gheorghe Sincai is a 

prominent personality. Him belong the most constructive ideas and 
gammaticalization norms of modern Romanian language. His throught 

he placed in the scientific papers and in manual ,,Elementa‖. About 

that we want discuss in this article. 
 

În prezent, este bine știut că Școala ardeleană a constituit cotitura 

hotărâtoare, care a marcat trecerea de la cultura românească veche, 

folclorică, religioasă și cronicărească la cultura modernă. Ea a efectuat 
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o revoluție spirituală profundă și fecundă, ecourile ei păstrându-se, 

după mai bine de două sute de ani, încă vii și active în conștiința 

lingvisticii românești. Numeroși cercetători au consacrat Școlii ardelene 

studii generale și speciale și unele editări de texte, care permit o 

înțelegere mai deplină a rolului și importanței ei naționale și 

culturale,precum și noi aprecieri asupra fiecărui reprezentant în 

parte.[1] 

În anul 1780 apărea la Viena o carte modestă ca volum, scrisă de 

doi tineri călugări români transilvăneni, care se aflau în capitala 

Austriei pentru desăvârșirea studiilor. Cartea se intitula „Elementa 

linguae daco-romanae sive valachicae‖, în care cei doi autori își 

cristalizau gândurile formate în cursul a numeroși ani de studii în 

bibliotecile din Roma și Viena, asupra originii și structurii limbii 

române. Pe cât de modestă ca volum, având doar o sută de pagini, pe 

atât de importantă a fost semnificația acestei cărți în istoria culturii 

noastre românești. Prin această lucrare s-a născut o nouă disciplinnă în 

știința românească: lingvistica, iar în lingvistica romanică, care era încă 

la începuturile ei, apărea o nouă limbă – limba română. Dar mai presus 

de crearea unei noi discipline, cartea lui Samoil Micu și Gh. Șincai 

cuprinde demonstrația limpede a latinității limbii române, pe care unii o 

contestau, iar alții nu o putuseră dovedi până atunci.  

Rolul lui Gh.Șincai de coautor al lucrării este bine precizat. Când 

a venit la Viena (în anul1789), întorcându-se de la Roma, această carte 

era deja elaborată de către Samoil Micu. Cărturarul Gh. Șiincai a 

revizuit-o, a completat-o și i-a scris prefața, în care a formulat tezele 

istorice și lingvistice de bază ale crezului Școlii ardelene.[2] 

„Elementa...‖ este prima carte de gramatică tipărită a limbii 

române și este întocmită după modelul gramaticii latine, care 

corespunde structural limbii române, continuatoure a limbii latine. Ea a 

fost publicată în limba latină, care se menținea și până în a doua 

jumătate a sec. al XVIII-lea, ca limbă a lumii savante a vremii. Autorii 
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aveau un scop conștient urmărit: a-i face cunoscuți pe istoricii și 

lingviștii străini despre latinitatea limbii și poporului român.    

Lucrarea are patru părți principale: 1. Ortografia cu litere latine 

și ortoepia; 2. Morfologia sau, cum îi spuneau ei autorii, etimologia, 

care este cea mai cuprinzătoare; 3. Sintaxa, care nu cuprinde decât 14 

pagini;  4. Formarea cuvintelor, care mai cuprinde un mic vocabular 

român-latin și câteva dialoguri.  

În capitolul consacrat sintaxei, se caută să se arăte că structura 

gramaticală a verbului românesc este aceeași ca și acelui latin clasic, 

ceea ce este o evidentă exagerare. Dar apropierea de latina clasică era 

exagerată mai ales în ortografie, lucrarea inaugurând scrisul 

etimologist-latinizant. 

Elaborând sistemul ortografic etimologist, Gh. Șincai nu a înțeles 

totuși să schimbe și pronunțarea limbii române. Deosebirea dintre 

scriere și pronunțare a fost la fel de justificată cum este justificată în 

limbile franceză și engleză, în care se scrie etimologic, dar se rostește 

deosebit de cum se scrie. Astfel, în „Elementa...‖ se cerea să se scrie 

homulu, fontana, ventu, revus, manus, fructus, conform originii, dar 

trebuiau să fie rostite omul, fântâna,vânt,râu, mână, fruct, cum se 

pronunță astăzi în limba română. 

Din comparația originii cuvintelor și rostirii lor actuale, autorii 

acestei mari lucrări de gramatică au reușit să descopere legile principale 

de evoluție a sunetelor latine în cele românești: transformarea lui „a‖ 

accentuat, urmat de o poziție nazală, în „î‖(â): campus-câmp, a lui „e‖ 

și „o‖ accentuați, urmați de aceeași poziție nazală, în „i‖ și „u‖(bene-

bine, montem-munte); a lui „l‖ intervocalic în „r‖ (celum-cer); a lui „e‖ 

și „o‖accentuați, urmați în silaba următoare de „ă‖ sau „e‖, în „ea‖ și 

„oa‖(aspectat-așteaptă, mola-moară, sole-soare).[3]   

Acesta este unul dintre aspectele științifice pozitive ale Școlii 

ardelene și ale curentului latinist, care au folosit însă descoperirea 

legilor fonetice numai în ortografie, fără a-și da seama îndeajuns de 
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însemnătatea reală a acestora pentru stabilirea evoluției istorice a limbii 

române. 

Părerea eronată a lui Gh. Șincai că limba română și toate celelalte 

limbi romanice derivă din latina clasică (părere generală în romanistica 

apuseană a timpului) a fost corectată chiar de Petru Maior, care a arătat, 

printre cei dintâi lingviști europeni, că toate limbile romanice sânt 

continuatoarele directe ale latinei vorbite, ale așa-numitei latine 

populare, și nu ale celei literare sau clasice; aceasta fiind o mare 

constatare ce a determinat o lungă serie de cercetări în tot sec. al XIX-

lea, ele continuându-se și astăzi. 

După publicarea gramaticii din 1780, Gh. Șincai, deși absorbit de 

elaborarea marii lui opere istorice „Hronica românilor și a mai multor 

neamuri‖ a continuat preocupările lingvistice, concretizate în două 

manifestări originale și caracteristice personalității lui. Cea dintâi a fost 

scrisoarea adresată lui Lipszky în 1804, iar a doua, elaborarea și 

publicarea în anul 1805 a ediției a doua agramaticii de la 1780, pe care 

o semnează singur. Samoil Micu, fiind grav bolnav, nu a mai putut lua 

parte la elaborarea ei. 

În prefața ediției din 1805, Gh. Șincai reia unele idei pe care le 

expusese în prefața celei de la 1780, și anume că românii sânt urmașii 

direcți ai coloniștilor romani, aduși de împăratul Traian în Dacia și că 

limba română derivă din latina clasică, dar a fost „coruptă‖, adică a fost 

amestecată cu ale altor popoarecare ce au trecut, în epoca migrațiunilor, 

prin Dacia. 

Ediția lui Gheorghe Șincai conține îmbunătățiri importante, față 

de cea din 1780, cu privire la împărțirea declinărilor după genuri, 

asemeni celorlalte limbi romanice, și nu după terminații ca în limba 

latină. Autorul Gh. Șincai mai face unele inovații plauzibile privind 

utilizarea articolului hotărât și a prepoziției „pe‖ la acuzativ. 

Deosebirea cea mai importantă între cele două ediții este însă în 
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privința ortografiei. Gherghe Șincai încearcă să părăsească 

etimologismul rigid. 

În concluzie, susținem că etimologismul Școlii ardelene, în 

scrierea limbii române, a avut, desigur, un rol negativ, pe care critica 

lingvistică l-a relevat îndeajuns, pentru a nu fi necesară o revenire. Dar 

scrierea etimologică a fost pentru Școala ardeleană o armă de luptă, nu 

o normă lingvistică cu caracter absolut și definitiv. În condițiile istorice 

ale timpului, etimologismul a constituit un mijloc de afirmare a 

poporului român ca popor latin. Gheorghe Șincai, asemeni tuturor 

corifeilor ardeleni, a studiat limba română nu numai cu competența 

savantului, ci și cu pasiunea caldă de patriot, mândru de originea ei 

latină, de înrudirea ei cu celelalte limbi romanice și conștient fiind că ea 

este instrumentul principal de afirmare a unității noastre naționale și 

culturale.  
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EVALUAREA PRIN PROIECTE ÎN CADRUL CURSURILOR 

OPŢIONALE PE ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI 

COMUNICARE 

Tatiana CARTALEANU, dr., conf. univ. 

 

Summary 
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The article concerns an aspect of didactics that has been so far 
poorly reflected in specialised literature: assessing students’ 

competences based on projects. The optional courses from the 

Language and Communication domain (cca 2 hours per week) provide 

a fertile ground for experimenting with the project as product and as 
process. The article examines the learning opportunities and the 

didactic activities capable of preparing the students for assessment 

based on individual or group projects, and also the criteria for 
assessment and the relevant indicators. Examples are offered for 

projects of two types, developed in optional courses: constructive and 

problem-based. 
 

Spune-mi cum evaluezi şi-ţi voi spune pe cine formezi. 

Jean-Marie de Ketele 

 
Dacă luăm ca punct de referinţă trecerea şcolii naţionale de la 

documentele normative numite „programe‖ la cele numite „curricula‖ – 

eveniment circumscris trecerii dintr-un secol şi dintr-un mileniu în altul 

– atunci constatăm că schimbarea de paradigmă în ceea ce priveşte 

conţinuturile (actualizarea, modernizarea, descongestionarea), înnoirea 

şi upgradarea strategiilor didactice au avut ca impact inovaţii cardinale 

şi în sistemul evaluării. Au intrat în uz testele docimologice, înlocuind 

tradiţionalele lucrări de control, dictări cu sarcini şi expuneri; 

examenele scrise au substituit examinările orale; eseul a eliminat 

compunerea; portofoliile au devenit neîncăpătoare pentru cât de multe 

lucruri se puteau pune în ele, iar evaluarea prin proiecte este astăzi în 

topul preferinţelor elevilor, mai ales dacă implică şi tehnologii 

informaţionale. Dar, deşi în curriculum şi în standardele educaţionale la 

disciplină se regăseşte o listă impunătoare de produse evaluabile (peste 

40 la limba şi literatura română: de la alocuţiune la scrisoare), acestea 

se prezintă tradiţional ca nişte texte scrise, diferite doar prin stilul 

funcţional la care se referă sau prin algoritmul aplicat pentru elaborarea 

fiecăruia. Calea cea mai scurtă pe care o poate parcurge o inovaţie în 

materie de evaluare este includerea unor sarcini adecvate în mostrele 

din programele de examen, dar ar fi absolut incorect ca ele să apară 
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acolo înainte de a apărea în manuale şi auxiliare didactice, şi nici 

prezenţa în manuale sau culegeri de exerciţii încă nu garantează 

implementarea plenară a produsului în uzul general. Calea cea mai 

sigură ar fi ca pedagogii să se pătrundă de înţelegerea faptului cum 

anume o nouă formă de evaluare contribuie la formarea competenţelor 

specifice ale disciplinei sau a competenţelor-cheie (transdisciplinare) şi 

să o promoveze anume datorită acelor calităţi pe care le demonstrează: 

pertinenţă, validitate, fiabilitate [1, p.53]. Iar pentru ca ea să devină cu 

adevărat sigură, profesorilor şcolari trebuie să li se pună la dispoziţie 

materialele didactice necesare unui demers eficient la clasă şi în afara 

pereţilor şcolii. Aceasta se referă deopotrivă la cursurile obligatorii şi 

opţionale. 

Evaluarea în cadrul unui curs opţional care vizează preponderent 

şi prioritar lectura (oricare i-ar fi genericul – Citind, învăţ să fiu, Să ne 

cunoaştem mai bine sau O oră pentru lectură), descătuşarea scrisului 

(fie că se numeşte Scrierea creativă, Redactarea textului, Scrierea de 

ficţiune, Acte oficiale şi scrisori sau Cultura comunicării scrise) ori 

comunicarea orală (Tainele comunicării, Teoria şi practica traducerii) 

nu se mai poate face strict cu instrumentarul cunoscut pentru cursurile 

tradiţionale din aria limbă şi comunicare. Anume introducerea 

cursurilor opţionale, noi şi variate, mai ales dacă ele sunt însoţite şi de o 

asigurare materială pe măsură, îi permite profesorului rodarea şi le 

oferă elevilor ocazia elaborării unor produse evaluabile inedite, care să 

devină, ulterior, uzuale şi la disciplinele din trunchiul comun. 

Experimentarea noutăţilor în materie de evaluare este necesară şi pentru 

că mâine viaţa – în persoana unui potenţial angajator sau client – îi va 

solicita absolventului competenţe de comunicare orală şi scrisă pe care 

şcoala din secolul XX nici nu le avea în vizor. Ne-am dori ca 

schimbările de la nivelul exigenţelor curriculare şi al standardelor 

recent elaborate să implice, mutatis mutandis, schimbări în sala de 

clasă, la firul ierbii, creând situaţii de învăţare cât mai autentice, 

apropiate de viitoarea viaţă de adult, în care biletul tradiţional este 

înlocuit de un SMS, iar scrisoarea familială – de o discuţie pe Skipe 
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sau comentarii la o poză în reţelele de socializare. Şi atunci şcolii îi 

revine sarcina de a-l învăţa pe copilul digitalizat cum se scrie un mesaj, 

se alcătuieşte un comentariu, de a exersa cu el diverse stiluri de 

comunicare în aceste situaţii şi de a asigura, pe cât e posibil, motivaţia 

pentru scrierea corectă a textelor care nu vor fi supuse verificării şi 

notării. În acest caz, vom considera că misiunea profesorului a fost 

îndeplinită şi absolventul este pregătit pentru viaţa de adult.  

Ce argumente am avea pentru necesitatea varierii produselor 

orale, scrise şi practice?  

I. Conţinuturile noi, pe care viaţa le impune fără să întrebe de 

curriculum şi pe care revizuirea periodică a actelor normative nu 

reuşeşte să le repereze. De exemplu, completarea formularelor, în 

general, nu a figurat în curriculum înainte de 2010; cu atât mai puţin, 

completarea unor formulare în variantă electronică: această pricepere 

nu-i revine integral disciplinei numite „informatică‖, ci şi celei numite 

„limba română‖ sau „limba modernă‖. Iar dacă ne adresăm Cadrului 

European Comun de Referinţă pentru Limbi, constatăm că formularul 

este solicitat deja începând cu nivelul A1 [2, p. 31]. 

II. Strategiile noi de abordare a competenţei de comunicare, 

privită şi ca o competenţă-cheie, şi ca o competenţă generală, la fel ca şi 

discriminarea ei în competenţe specifice şi derivate, unele dintre 

acestea fiind situate la periferia câmpului de atenţie al curriculumului în 

uz. De exemplu, aşa-numita competenţă pragmatică este atât de nouă în 

taxonomia competenţelor de comunicare, încât curriculumul de 

gimnaziu o menţionează o singură dată: „Competenţa pragmatică – 

cunoaşterea de către elev a principiilor conform cărora mesajele sunt 

organizate, structurate, adaptate. Ea se manifestă în competenţa 

discursivă (ordonarea frazelor în secvenţe cu scopul de a produce 

ansambluri; structurarea discursului) şi în competenţa funcţională: 

procedura propriu-zisă. În planul de studiere a textelor, elevul 

analizează mesaje de gata, deducând ideile şi asimilând modele 

relevante.‖ [4, p.11], iar cel de liceu nici nu o ia în seamă.  
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III. Necesitatea vitală de a scrie texte manu propria în cadrul 

comunicării cotidiene, tradiţionale şi on-line, mai cu seamă în reţelele 

de socializare, care îi reclamă oricui se implică în asemenea schimb de 

mesaje descătuşarea scrisului, libertatea exprimării, capacitatea de a 

susţine un dialog în scris, conceptualizarea unui produs electronic 

propriu (postări pe forumuri şi pe bloguri, mesaje, comentarii etc.) – 

deprinderi pe care instruirea instituţionalizată tradiţională nu le 

formează expres.  

IV. Restructurarea învăţământului superior, spre care se 

orientează o mare parte dintre absolvenţii de liceu. Această schimbare 

se datorează situaţiilor din viaţa de profesionist adult, în care 

colaborarea şi cooperarea sunt deseori absolut obligatorii pentru 

obţinerea unor produse vandabile, iar angajatorii apar, în evaluarea 

competenţelor, mai exigenţi decât profesorii universitari.  

Ceea ce îi revine profesorului, în raport cu evaluarea pe bază de 

competenţe, este elaborarea unor probe complexe, adecvate pentru 

obiectivele de evaluare, iar proiectul este o formă suficient de flexibilă 

ca să poată cuprinde foarte multe situaţii inedite. Mai este cazul să 

menţionăm că toate tipurile de proiecte, în taxonomia încetăţenită, sunt 

fezabile pentru aria curriculară dată şi că varierea lor permite 

mobilizarea, implicarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor 

transdisciplinare. Cităm clasificarea propusă de Michel Minder:  

a) Proiect de tip constructiv: elevii îşi propun să construiască, să 

producă, să realizeze ceva (a redacta o revistă); 

b) Proiect de tip apreciativ: scopul nu mai este de a produce, ci 

de a utiliza, a consuma ceva produs de alţii (a asculta o istorisire, a 

aprecia o pictură etc.);  

c) Proiectul de tip problemă: elevii sunt confruntaţi cu o 

problemă şi trebuie s-o rezolve (este adevărat că un termos păstrează şi 

frigul? etc.); 

d) Proiectul de tip învăţare: este vorba să se amelioreze o 

învăţare, pentru a o face şi mai disponibilă (a învăţa utilizarea rapidă a 

dicţionarului) [5, p.94]. 
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Introducerea, exersarea, rodarea unor noi produse evaluabile este 

deosebit de firească în cadrul cursurilor opţionale – şi nu doar de aceea 

că asemenea discipline elective nu se supun unei examinări externe/de 

certificare, deci nu au în final o formă unică de evaluare, spre care se 

orientează şi profesorul, şi elevii, ci şi pentru că profesorii au o mai 

mare libertate în planul designului educaţional. Totuşi „situaţiile de 

evaluare trebuie să fie diferite unele de celelalte – şi mai ales diferite de 

situaţiile care au fost folosite în timpul învăţării –, altfel nu ar fi vorba 

decât de reproducere. Pe de altă parte, nişte situaţii prea îndepărtate 

unele de altele nu ar permite să se lucreze cu aceeaşi competenţă. Este 

necesar deci ca situaţiile să fie echivalente, ceea ce înseamnă că 

diferenţele dintre situaţii nu privesc decât elementele periferice (ceea ce 

numim „haina‖), în vreme ce „trunchiul comun‖ (ceea ce numim 

„determinarea de parametri‖) ar trebui să fie prezent în fiecare situaţie. 

În consecinţă, ar trebui să o putem alege pe oricare pentru a evalua 

competenţa, fără a exercita o influenţă asupra rezultatului evaluării‖. [1, 

p.63] 

De exemplu, un curs opţional cum este popularul Citind, învăţ să 

fiu deschide în faţa elevului un evantai de autori şi texte din diferite 

locuri şi timpuri, reunite prin comunitatea tematică sau ideatică. Cele 8 

module pe care le recomandă curriculumul şi le conţine auxiliarul 

didactic [4] pot genera sarcina ca fiecare elev să citească integral una 

dintre cărţile-surse şi să facă o prezentare a acesteia la evaluarea finală. 

Fiecare modul conţine fragmente care deschid paginile unor cărţi din 

literatura naţională şi universală: unele au fost scrise în limba română 

(Florina Ilis, Cinci nori coloraţi pe cerul de răsărit; Ionel Teodoreanu, 

Bal mascat; George Călinescu, Cartea nunţii etc.), altele sunt accesibile 

în traducere (Lucy Maud Montgomery, Anne de la Green Gables; 

Joanne K. Rowling, Harry Potter şi Piatra Filosofală; Paulo Coelho, 

Alchimistul; Eleanor Porter, Pollyanna; Umberto Eco, Misterioasa 

flacără a reginei Loana; Erich Segal, Bărbat, femeie, copil; Edmondo 

de Amicis, Cuore — inimă de copil; Frances Burnett, Mica prinţesă; 

Anna Sewell, Aventurile lui Black Beauty etc.). Profesorul va propune 
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eşalonat câteva modalităţi de a realiza prezentarea de carte, elemente 

din care se vor exersa, pe parcurs, iar în final elevul va opta pentru una 

dintre formele de proiect propuse: individual sau de echipă. Deşi nu 

respingem ideea unei prezentări de carte clasice, în care elevul – 

utilizând un suport vizual (colaj, PPT, Prezi ş.a.) sau doar cuvântul spus 

– face dovada lecturii şi a capacităţii de sinteză în faţa întregii clase, 

într-o limită de timp, pledăm pentru un proiect complex, care ar 

valorifica anume capacitatea de integrare şi de prezentare a produsului 

propriu. 

Cum se vor formula sarcinile şi cum poate arăta o prezentare de 

carte în formă de produs-proiect? 

 

Tabelul 1 

Exemple de formulare a sarcinilor pentru evaluarea prin 

proiecte alternative 

Tipul proiectului  Formularea sarcinii de 

proiect 

Algoritm  

Elaborat 

individual,  

de tip constructiv 

 

 

În baza uneia dintre 

cărţile recomandate, 

desfăşuraţi campania 

publicitară de promovare 

a cărţii printre colegii dvs. 

de liceu.  

a. Citiţi integral cartea aleasă.  
b. Conturaţi grupul-ţintă de copii 
care ar fi interesaţi să cumpere / 

să citească această carte.  
c. Elaboraţi un chestionar din 4-5 
întrebări, pe care le veţi adresa 
celor care nu au citit cartea.  
d. Prelucraţi rezultatele 
chestionării şi prezentaţi-le într-o 
formă grafică.  
e.  Proiectaţi o campanie 

publicitară pentru promovarea 
acestei cărţi. 
f. Desfăşuraţi campania de 
promovare în instituţia dată.  
g. Prezentaţi un raport cu privire 
la campania publicitară. 

Caracterul individual al acestui proiect deschide posibilităţi de afirmare elevilor 

care preferă să lucreze singuri, caracterizându-se prin creativitate şi responsabilitate, 

iar raportul are să valorifice şi competenţa pragmatică, nu doar pe cea lectorală şi de 

comunicare.  

Elaborat în În baza uneia a. Citiţi integral cartea aleasă.  
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echipă,  

de tip problemă 

dintre cărţile 

recomandate, elaboraţi 

proiectul activităţilor de 

lansare a ei la biblioteca 

liceului sau în clasa în 

care studiaţi, filmaţi şi 

prezentaţi reportajul.  

b. Elaboraţi scenariul lansării.  
c. Pregătiţi afişul care anunţă 
evenimentul.  
d. Desfăşuraţi lansarea la 
bibliotecă sau în clasă, 
implicându-i pe colegi. 

e. Redactaţi un reportaj de la 
evenimentul de lansare a cărţii, 
în baza scenariului elaborat. 
f. Filmaţi şi prezentaţi reportajul. 

Acest proiect reclamă implicarea elevilor care posedă diverse competenţe, în plus 

peste cea de lectură, de aceea îl recomandăm pentru abordare în echipă.  

 

Un moment defel neglijabil, care va anticipa prezentarea propriu-

zisă şi va succede prezentării de proiecte, va fi evaluarea acestora. Mai 

întâi, profesorul îşi va răspunde sie şi va informa elevii:  

a. Cine va evalua: doar profesorul sau şi colegii (în cadrul 

evaluării reciproce)?  

b. Ce se va evalua: procesul, produsul sau ambele? 

c. Cum se va evalua: în baza căror criterii şi descriptori? 

După ce a reuşit să ia deciziile de rigoare, profesorul poate să le 

prezinte elevilor grila de evaluare, să o comenteze şi să o discute cu ei.  

Tabelul 2 

Grilă de evaluare a proiectului ca produs (raport, reportaj) 

Competenţa  Criteriile de evaluare Indicatorii de 

competenţă 

Discriminarea 

Să aplice 

tehnicile de 

muncă 

intelectuală 

asimilate, 

pentru 

realizarea şi 

prezentarea 

Cunoaşterea cărţii 

prezentate.  

N.B.! Criteriu 

eliminatoriu!
3
 

Elevul a demonstrat 

cunoaşterea 

textului.  

    10 puncte 

10 p. – deplin 

5 p. – parţial, 

lacunar  

Corespunderea 

proiectului cu sarcina. 

N.B.! Criteriu 

eliminatoriu! 

Proiectul 

corespunde sarcinii 

date.    

10 puncte 

10 p. – deplin 

5 p. – parţial, cu 

omisiuni 

                                                             
3

 În cazul necorespunderii criteriilor eliminatorii, elevii revin asupra sarcinii şi 

realizează din nou produsul: e de neconceput notarea pentru un proiect de prezentare a 
unei cărţi necitite, fără respectarea sarcinii sau în lipsa raportului/reportajului. 
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unui proiect 

individual 

sau de 

echipă. 

Respectarea 

algoritmului propus. 

 

Algoritmul a fost 
respectat. 

10 puncte 

10 p. – deplin 

5 p. – parţial 

0 p. – nu a fost 

respectat 

Coerenţa logică/ 

structura produsului 

prezentat. 

Produsul are o 
structură vizibilă şi 
o coerenţă 

sesizabilă, 
corespunzătoare 
specificului său.  

20 de puncte 

20 p. – structură şi 

coerenţă 

impecabilă 

10 p. – structură 

cu 2-3 carenţe 

5 p. – structură 

defectuoasă  

0 p. – lipseşte 

Prezentarea 

raportului/reportajului.  

N.B.! Criteriu 

eliminatoriu! 

 

Raportul / reportajul 
corespunde 
cerinţelor, elevii au 
dat dovadă de 

creativitate în 
prezentarea lui.    20 

de puncte 

20 p. – prezentare 

originală 

10 p. – prezentare 

şablonardă  

5 p. – prezentare 

lacunară  

Calitatea materialelor 

vizuale. 

 

Produsul are un 
aspect grafic 
adecvat. 

10 puncte 

10 p. – original 

5 p. – şablonard 

0 p. – infect 

Corectitudinea de 

limbă a comunicării. 

 

Prezentarea a 
respectat norma 
limbii literare. 

20 de puncte 

10 p. – fără erori 

de limbă 

5 p. – 3-4 carenţe 

0 p. – mai mult de 

5 erori de 

exprimare 

 

Aceste acorduri finale ale proiectului valorifică plenar nu doar 

produsul, vizibil şi evaluabil, ci şi procesul (care, conform unor 

cercetători, trebuie să parcurgă minimum patru etape distincte: 

alegerea, planificarea, realizarea, evaluarea [5, p. 94]). Ceea ce se va 

vedea la prezentarea produsului final nu se formează doar la disciplina 

pe care am folosit-o ca exemplu, ci devine cu adevărat o competenţă 

transdisciplinară, pentru că formarea de competenţe, ca şi educaţia, nu 

se poate realiza în cadrul unei discipline, dacă ceilalţi pedagogi 

continuă să se centreze pe asimilarea şi reproducerea de conţinuturi. 
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Cităm o afirmaţie pe care o împărtăşim întru totul: „Parafrazând 

proverbul african „E nevoie de un sat întreg pentru a creşte un copil‖, 

afirmăm că este nevoie de o şcoală întreagă pentru realizarea unui 

proiect de calitate [6, p.245]. Desigur că efectele învăţării în procesul 

elaborării unui proiect menit să devină probă de evaluare sumativă sunt 

minime dacă un singur profesor, la o singură disciplină, este tentat să 

răspundă provocării. Dar speranţa noastră este că, tentaţi de 

perspectivele unei asemenea evaluării, elevii înşişi vor deveni forţa 

motrice a schimbării în şcoală. 
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ABORDĂRI ALE TEXTULUI LITERAR ÎN ȘCOALĂ 

Liuba CIBOTARU, lector  

 

Summary  
The reading domain is the most complex in the Romanian 

language and literature classes in the school. It speaks of a crisis of 
reading today, it's literary reading, which differs from private, 

becoming rather an obligation. 
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We are talking so but a crisis of reading among students. It's 
about reading the text literally, because other types of information are 

easily assimilated by students of XXI century. 

 

A spori motivațiile lecturii, a îmbunătăți randamentul calitativ al 

comprehensiunii, a crește abilitatea abordării plurale a textelor 

înseamnă a înmulți șansele individului de a se înțelege pe sine și de a-i 

înțelege pe ceilalți. (Paul Cornea) 

 

Domeniul lecturii este domeniul cel mai complex în cadrul 

lecțiilor de limba și literatura română în școală. Se vorbește azi de o 

criză a lecturii, e vorba de lectura literară, care se deosebește de cea 

privată, devenind, mai degrabă, o obligație pentru elevi.  

Pentru a-i face pe elevi să înțeleagă orice fel de text literar, 

indiferent de secolul în care a fost scris sau curentul literar pe care îl 

valorifică textul, profesorul trebuie să raporteze acest text la un model 

de abordare a lecturii. Acest fapt îl va apropia pe elev de esența 

textului, îl va ajuta să-l înțeleagă, să-l analizeze, să-l însușească în cele 

din urmă. Prezentăm în continuare patru modele de abordare a textului 

literar în școală. Aplicând, în funcție de necesitățile didactice, un model 

sau altul, profesorul de limba și literatura română va observa o 

ameliorare a relației elev –text literar. 

Modelul cultural sau istoric 

Acest model, care a devenit dominant în a doua jumătate a 

secolului al XIX- lea, este prezent în școală și pentru un anumit tip de 

texte acest model este eficient. Conform acestui model, profesorul de 

limba și literatura română urmărește îmbogățirea orizontului cultural al 

elevilor. Textele propuse pentru studiu fac parte din canonul literar, în 

cadrul lecțiilor textele se discută cu referire la biografia autorului sau la 

curentele literare și la trăsăturile acestora. Acest model accentuează 

canonul literaturii naționale și, implicit, formarea mândriei naționale a 

lelevilor. Astfel pot fi predate/învățate textele lui Ion Druță. 



215 
 

În secolul al XX-lea, s-au dezvoltat alte trei modele. Dar 

modelul cultural nu și-a pierdut importanța. 

Modelul lingvistic 

Unii numesc acest model analitic. Educația elevilor nu este în 

primul rând enciclopedică, ci estetică și se urmărește formarea 

conștiinței estetice a cititorilor. Opera liteară, conform acestui model, 

este văzută ca o construcție autonomă care, în practica didactică, are 

trei modalități de interpretare: 

-  ca analiză stilistică a textelor literare; 

- ca lectură hermeneutică având ca scop o înțelegere profundă a 

sensurilor textului, în special a nivelului simboloc; 

- ca analiză structurală a textului, elevii descoperă structura 

textului literar, genurile și speciile, tema și personajele textului. 

Modelul social 

Acest model apare în anii 70, scopul fiind dezvoltarea conștiinței 

sociale a elevilor. Se consideră că literatura oferă diverse modele de 

construcție a realității. Din punct de vedere didactic, abordarea se 

bazează pe discuții și reflecții pe marginea textelor studiate. Învățătorul 

îl învață pe elev să citească printre rânduri, să decsopere ideologia 

ascunsă a unor texte și să discute deschis despre poziția morală sau 

politică prezentă în text. Este mai grea evaluarea în cazul acestui model, 

pentru că se va pune accent pe competența de comunicare și pe 

corectitudinea exprimării ideilor, a punctelor de vedere, a argumentelor 

pe care le prezintă elevii. 

Modelul orientării spre cititor 

Spre sf. sec. al XX-lea, acest model devine foarte important. El 

presupune o abordare a lecturii în care profesorul pune accent pe efectul 

pe care textul îl are asupra elevului-cititor. Scopul principal este 

dezvoltarea personală a elevilor. Această paradigmă este cunoscută și 

sub denumirea de modelul dezvoltării personale sau experiența lecturii. 

Profesorul încearcă să creeze situații de învățare prin care elevii să 

devină conștienți de valorile cognitive sau emoționale pe care le 
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activează lectura textului, să provoace răspunsuri /reacțiile personale 

ale elevilor față de textele citite.  

Desigur, fiecare profesor de română se raportează la un model 

sau altul în funcție de scopul pe care îl urmărește dar mai ales de tipul 

de text propus la oră. Unele fragmente din literatura națională sunt 

adevărate opere de artă prin patrimoniul cultural pe care îl reprezintă 

(opera lui Ion Druță), alte fragmente prezintă interes din punctul de 

vedere al structurii sau modurilor de expunere (romanele lui C. 

Petrescu), pentru unii elevi lectura textelor literare este un mijloc de 

înțelegere a unor fenomene sociale largi (romanele istorice), iar pentru 

o bună parte din elevi – lectura este pasiune, prin lecturi aceștia își 

modelează personalitatea. Este evident faptul că aceste modele pot 

coexista și pot fi aplicarte consecutiv sau concomitent de profesorii de 

română. 

Este important să prezentăm, în această ordine de idei, și rolurile 

pe care și le asumă cititorii – elevi în cadrul diferitor texte. Cea mai 

interesantă clasificare pare a fi clasificare lui Appleyard (1994), bazată 

pe o teorie centrată pe cititor: 

1. Cititorul naiv (preșcolarii, școlarii de vârstă mică sunt mai 

mult ascultători decât cititori, ei nu deosebesc încă ficțiunea de 

realitate). 

2. Cititorul–erou/eroină (în timpul lecturii elevii se identifică cu 

personajele din universul ficțional; literatura este concepută ca o 

alternativă a vieții cotidiene). 

3. Cititorul gânditor (adolescenții citesc pentru a înțelege mai 

bine lumea și pe ei înșiși). 

4. Cititorul interpret (elevii care studiază literatura în mod 

sistematic, ei învață să abordeze analitic un text, pot folosi concepte din 

teoria literară, pot realiza contextualizări). 

5. Cititorul pragmatic (e cititorul care savurează lectura, se 

identifică cu personajele, evaluează o anumită atitudine despre lume). 
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Desigur că profesorul de română va depune efort sporit pentru a-i 

ajuta pe elevi să înțeleagă ceea ce citesc. În anul 2011, Giasson a 

propus o strategie care se bazează pe cinci tipuri de procese. O astfel de 

abordare are avantajul că mizează pe o implicare activă și conștientă a 

elevilor în lectură și îi formează pentru a deveni cititori competenți și 

conștienți. Giasson menționează ca această abordare e  binevenită în 

gimnaziu, când elevii își pot structura o manieră de lectură care să le 

ofere șansa de a înțelege ceea ce citesc și de a se bucura de lectură. 

Profesorul de română va avea în vedere următoarele etape: 

1. Definirea strategiei și precizarea utilității ei. Profesorul le 

propune elevilor strategii de lectură și comprehensiune în funcție de 

text și particularitățile acestuia. 

2. Explicarea procesului. Profesorul le explică elevilor pe parcurs 

elementele de structură ale textului, formulează ideile principale 

împreună cu clasa. 

3. Interacțiunea cu elevii și ghidarea lor pentru a stăpâni 

strategia. Profesorul va oferi indicii, le va oferi feedback. 

4. Dezvoltarea autonomiei elevilor în folosirea strategiei. Dacă 

una din strategii nu este clară și nu dă rezultat, profesorul o va schimba, 

se va consulta cu elevii pentru aplicarea altei strategii de lectură și 

comprehensiune a textului. 

Abordarea receptării textului în şcoală nu poate fi realizată fără o 

lectură profundă, dar pentru ca lectura să fie atrăgătoare, să provoace 

discuţii şi analize pertinente, profesorul va încerca să le ofere elevilor 

mai multe perspective de lectură, în funcţie de ţesătura textului, de 

complexitatea şi valoarea acestuia. A folosi o singură strategie sau 

abordare înseamnă a-i demotiva pe elevi să citească. Vom prezenta în 

cele ce urmează câteva strategii de receptare a textului literar, desprinse 

din Didactica Florentinei Sâmihăian: 

1. Abordare psihologică 

Profesorul foloseşte lentilele psihologiei pentru a observa 

motivaţiile autorului sau ale personajului însuşi. Cel mai frecvent sunt 
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aplicate teoriile lui Freud (despre cele trei părţi ale minţii – inconştient, 

ego şi super – ego- sau despre complexul oedipian). Această abordare 

ar spori interesul pentru lectura romanelor psihologice, Pădurea 

spânzuraţilor, de exemplu. 

La studierea romanelor de iubire s-ar aplica, de exemplu, teoria 

triunghiulară a iubirii a lui Sternverg(1986), care clasifică iubirea în opt 

categorii pornind de la trei componente de bază ale relaţiilor 

interpersonale: intimitatea, pasiunea, angajamentul. 

Avantajele abordării psihologice sunt gata să -i ajute pe elevi să 

înţeleagă personajele, dar, în aşa fel, se vor cunoaşte şi pe ei înşiși, căci, 

inevitabil vor să identifice şi la ei trăsăturile menţionate. Această 

abordare poate fi aplicată la studierea romanelor Ion sau Baltagul. 

2. Perspectiva arhetipală 

Arhetipul reprezintă un model, o schemă recognoscibilă şi este 

folosit pentru a descrie structura unui text. Arhetipurile reflectă moduri 

universale de a vedea lumea. Ele se referă la teme arhetipale precum 

călătoria eroică, căutarea tatălui şi provoacă un răspuns puternic al 

cititorului. O abordare de acest fel poate fi folosită pentru romanul 

Creanga de aur, de Mihail Sadoveanu. 

3. Abordarea structurală 

Inspirată de structuralism, această abordare presupune o 

gramatică a literaturii. Este una dintre abordările frecvent aplicate în 

şcoală, în special pentru analiza textelor lirice. Elevii descoperă 

diferitele niveluri de structură ale textului: fonetic, semantic, sintactic. 

Această abordare îi ajută pe elevi să analizeze în profunzime textul 

liric, descoperind toate subtilităţile acestuia, respectiv, descoperind 

frumuseţea cuvântului scris.  
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VALORIFICAREA INTELIGENȚELOR MULTIPLE ÎN 

PREDAREA DISCIPLINELOR FILOLOGICE ÎN CADRUL 

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI UNIVERSITAR 

Olga BOZ, dr., conf. univ. 

 

Summary  
This article describes generally the multiple intelligences, 

whichcan be found more or less in every person. The waythis 

isdiscovered, developed and trained is what makes a difference. And 

the difference is made in the beginning by either a guide, a parent or a 
teacher school and a university professor. Higher education  can help 

achieve the objectives that focus on harnessing multiple intelligences 

through certain strategies adopted by the subjects and objects act 
instructive. 

 

Unul din aspectele care se impun tot mai mult în contextul 

reformei curriculare a sistemului de învăţământ din ţara noastră este 

adecvarea acţiunii didactice la nevoile dezvoltării individuale şi sociale. 

Atingerea acestui deziderat presupune, printre altele, adoptarea şi 

consacrarea unor strategii didactice creatoare, care să asigure depăşirea 

practicilor educative tradiţionaliste, incompatibile cu actualele obiective 

generale ale educaţiei.  

Pregătirea profesională multilaterală a formatorilor este o 

garanţie a succesului oricărui demers didactic. Competenţa profesională 

conturată în capacităţi efective de lucru, care dau putere operaţională 

cunoştinţelor teoretice de specialitate, presupune şi stăpînirea temeinică 
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a metodicii predării disciplinei sau modulului de discipline. Mulți 

profesori universitari probează cunoştinţe ample de specialitate, dar 

întîmpină serioase dificultăţi atunci cînd este vorba de adoptarea şi 

utilizarea unor strategii eficiente de predare-învăţare a conţinuturilor 

sau se bazează pe experienţa lor zilnică, din care fac singurul reper de 

acţiune. Confruntîndu-se cu exigenţele unui învăţământ modern, 

profesorul trebuie să dovedească însă, pe lângă cunoştinţe de specialitate, 

cunoştinţe de metodica predării acestora, priceperi, deprinderi şi 

aptitudini ce îi permit să acţioneze cu succes în pregătirea şi educarea 

studenților. 

Pornind de la ideea că fiecare individ este o colecţie unicat de 

inteligenţe, adică combinate în proporții unice, profesorul este în 

măsură să dea șanse de dezvoltare, să ajute la amplificarea potențialului 

acestora. Existenţa unor forme diferite şi autonome de inteligenţă, ce 

conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, înţelegere şi de învăţare a 

preocupat mai mulți specialiști, printre carese regăsește dr. Howard 

Gardner carea identificat opt de tipuri de inteligenţă – opt moduri de a 

fi inteligent: verbală (lingvistică), muzicală, logică (logico-matematică), 

vizuală (spațială), mișcării (corporal-kinestezică), socială 

(interpersonală), personală (intrapersonală), naturalistă (1, p. 37). 

Fiecare om posedă aceste opt tipuri de inteligență încă de la 

naștere, doar factorii interni și externi favorizează dezvoltarea mai mult 

sau mai puțin a unora dintre acestea, cu alte cuvinte activitățile 

intelectuale, socializarea, interacţiunea cu ceilalţi etc., dar şi 

consecvenţa cu care întreprindem astfel de activităţi fac diferența. 

„Creierul funcţionează asemenea unui muşchi: cu cît este mai antrenat, 

cu atît are un tonus mai bun‖ (1, p. 74). Printre cele mai eficiente 

activităţi pentru creşterea capacităţii intelectuale se numără cele care ne 

pun la treabă atenţia, creativitatea şi logica: jocul de şah, completarea 

de integrame, de rebusuri, jocurile de puzzle, jocurile de strategie, dar şi 

lectura sau învăţarea unei limbi străine.  
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Cele opt tipuri de inteligență marchează fiecare zi din viața 

noastră, fără să ne dăm seama, pentru că toți oamenii le posedă volens-

nolens. De aceeaele trebuie să devină evidente, trebuie diagnosticate, 

dezvoltate și valorificate la maximum. Niciun tip de inteligență nu este 

mai important decît altul: deși sunt diferite, ele sunt egale. Un om poate 

avea abilități mai dezvoltate într-un anume tip de inteligență, dar asta 

nu înseamnă că este limitat la un singur tip de inteligență. Ele trebuie 

dezvoltate și explorate prin diferite moduri și mijloace, fie de propria 

persoană, fie cu ajutorul altor factori externi. 

Învățămîntul superior poate contribui la realizarea obiectivelor 

care se axează pe valorificarea inteligențelor multiple prin anumite 

strategii adoptate de către subiecții și obiecții actului instructiv, pentru 

că ‖este de cea mai mare importanță să recunoaștem și să dezvoltăm 

toată diversitatea de inteligențe umane și toate combinațiile de 

inteligențe. Dacă recunoaștem acest lucru, cred că vom avea cel puțin o 

mai bună șansă de a ne ocupa în mod adecvat de problemele pe care le 

întîmpinăm în viață‖ (2, p. 56). A dezvolta aceste inteligențe înseamnă 

a cultiva flexibilitatea, abilitatea de gîndi abstract, originalitatea, 

fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili deosebiri și 

asemănări, disponibilitățile de elaborare, organizare, reodonare etc. Se 

consideră că, în acest lanț, veriga centrală este flexibilitatea gîndirii, 

calitate care depinde de modul în care inteligența a fost solicitată și 

cultivată în direcția rezolvării problemelor prin dezvoltarea inițiativei, 

independenței, originalității, capacității de investigație. 

Ideea de inteligenţă este tot mai mult asociată cu ideea de 

performanţă, de succes. Or, în zilele noastre, acest lucru ţine poate în 

mai mare măsură de capacitatea noastră de a ne înţelege propriile trăiri 

şi propriile nevoi şi, nu în ultimul rînd, pe cele ale celor cu care 

interacţionăm.  

Întrucît se consideră că, în învățămîntul superior, în cadrul 

disciplinelor filologice pot fi valorificate numai anumite tipuri de 
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inteligențe (lingvistică, intrapersonală, interpersonală), chiar dacă 

acestea sunt pregnante, prezentăm manifestări prin care putem 

valorifica la studenți și celelalte tipuri de inteligențe. 

Inteligența vizuală/spațială: 

- Construiește hărți, scheme, planuri; 

- Memorează mai bine, dacă aranjează în schemă; 

- Relatează/explică mai clar, dacă se sprijină pe o schemă; 

- Lucrează în culori diferite. 

Inteligența logică/matematică: 

- Memorează regulile și le respectă; 

- Efectuează corect analize/sinteze; 

- Respectă limitele de întindere; 

- Construiește argumentări viabile; 

- Urmează anumite algoritme, le modifică, le perfecționează. 

Inteligența kinestezică: 

- Este expresiv în comunicarea nonverbală; 

Inteligența muzicală/ritmică: 

- Remarcă imaginile auditive și le interpretează adecvat; 

- Este expresiv în comunicarea paraverbală. 

Inteligența naturalistă: 

- Demonstrează înțelegerea naturii, se interesează de problemele 

ecologice; 

Inteligența intrapersonală: 

- Își poate exprima propriile sentimente și idei; 

- Raportează mesajele la propriul sistem de valori; 

- Își argumentează opinia, punctul de vedere; 

- Preferă o viziune proprie uneia consacrate; 

- Realizează autocunosterea și autoevaluarea. 

Inteligența socială/interpersonală: 

- Comunică ușor și colaborează în procesul de învățare; 

- Își asumă funcția de lider sau prezentator; 

- Este empatic; 
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- Se implică în aplanarea și soluționarea conflictelor; 

- Participă activ la evaluarea reciprocă. 

Inteligența verbală/lingvistică: 

- Are competențe lectorale și comunicative dezvoltate; 

- Reproduce fidel și expresiv; 

- Are un vocabular bogat și plastic; 

- Scrie fără dificultăți, corect (aproape automatizat); 

- Îi plac cuvintele noi, le asimilează cu ușurință și le utilizează în 

alte contexte; 

- Îi place să citească, să comunice, să scrie; 

- Manifestă interes față de alte limbi. 

Așadar, fiecare inteligență are un sistem propriu de simboluri și 

corespunde unei anumite părți a creierului, care controlează inteligența 

respectivă. Aplicarea teoriei inteligențelor multiple presupune o nouă 

abordare a învățării, în care studenții să se poată exprima prin acea 

dominantă intelectuală pe care o posedă, valorificînd ceea ce au mai 

bun în ei, pentru că „nu e suficient să dispui de un potențial creativ de 

aptitudini, dacă acestea nu sunt orientate strategic, prin motivație și 

atitudini, către descoperire și generarea noului cu valoare de 

originalitate‖(3, p. 14). Diversitatea procedeelor, tehnicilor, metodelor, 

strategiilor permite diagnosticarea și dezvoltarea inteligenței 

dominante, dar și a celorlalte tipuri de inteligență în cadrul disciplinelor 

filologice: blazonul TIM, acvariu, emisiuni în direct, grila lui 

Quintilian, GPP, brainstorming, 6 pălării, graficul T, graficul M, 

argumente pe cartele, floarea de nufăr/lotus, explozia stelară,  diagrama  

Venn, masa rotundă, SINELG, blitz, maratonul de scriere, discuția 

ghidată, linia valorii, mîna oarbă, cubul, controversa academică etc.  

 

Bibliografie 

1. Armstrong, Th., Ești mai inteligent decît crezi, București, 2011. 

2. Cartaleanu, T., Cosovan, O., Succesul demersului didactic: 

competențe, creativitate, Chișinău, 2008. 



224 
 

3. Șchiopu, C., Metodica predării literaturii române, Chișinău, 2009. 

 

ABORDAREA BILINGVĂ PRIN METODA CLIL 

Liuba PETRENCO, dr., conf. univ. 

 

Summary 

In the current conditions and increased mobility of the world, the 

problem is language teaching and learning to the Board Europe, and 

other international organizations interested in communicating 
effectively and overcome linguistic barriers through language. 

However, economic interdependence, scientific, social and cultural 

generated increased interest in the phenomenon of bilingualism both 
internationally and nationally. Bilingualism was interpreted over time 

and treated from various perspectives and in different ways, resulting 

in even controversy. 

 
Societatea contemporană se caracterizează printr-un evident 

fenomen de transformare a lumii într-o unitate, care se manifestă la 

scara întregului glob, cunoscut prin termenul de globalizare. În aceste 

circumstanţe, cunoaşterea mai multor limbi de către oamenii de diferite 

vârste a devenit obligatorie. Cele mai multe curricula şcolare includ 

pentru studiere cel puţin a unei limbi străine. Studierea limbilor străine 

este concepută în diferite ţări în mod diferit: în majoritatea ţărilor 

programele de învăţământ prevăd ca prima limbă străină să se predea 

din ciclul primar sau gimnazial, în unele ţări lecţiile de limbi străine 

încep odată cu învăţământul primar, la vârsta de 6 ani. Totuşi, practica ne 

demonstrează că, deşi limbile străine sunt studiate pe parsursul mai 

multor ani, iar numărul celor care studiază aceste limbi în școală este 

foarte mare, persoanele care pot comunica la un nivel suficient în aceste 

limbi sunt relativ puţine. 

Una din problemele societăţii noastre este mânuirea insuficientă 

de către populaţia vorbitoare de limba rusă a limbii române. Noul Cod 

al Educaţiei stipulează că „Statul garantează formarea şi dezvoltarea 

competenţei de comunicare în limba română, după caz, în limbile 

minorităţilor naţionale, şi cel puţin în două limbi de circulaţie 
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internaţională, din care una este limba engleză‖ [8]. În aşa fel, aceste 

prevederi reprezintă o modalitate de adaptare a politicilor educaţionale 

la actualele cerinţe şi standarde ale Uniunii Europene. 

O nouă abordare în studierea unei limbi străine (a doua, în cazul 

alolingvilor), larg răspândită în ţările europene şi cu statut de metodă 

nouă în RM, constă în predarea-învăţarea unei limbi  prin prizma 

concepţiilor educaţionale integrate, adică prin învăţarea integrată a 

conţinutului şi a unei limbi – metoda CLIL. 

Termenul CLIL a fost folosit pentru prima dată de către David 

Marsh, profesor al Universităţii Jyväskylä, Finlanda, în anul 1994. Deşi 

termenul a apărut relativ nu demult, studierea integrată are o bogată 

istorie, legată de învăţarea bilingvă, răspândită în ultimii ani în întreaga 

lume. În Europa, CLIL a fost adoptată în educaţia de masă în 

majoritatea statelor. Totuşi, aceasta nu înseamnă că este foarte 

răspândită sau accesibilă tuturor, indiferent de vârstă şi context 

educaţional [5].  

Uniunea Europeană a depus eforturi pentru a populariza CLIL 

prin finanţarea a numeroase proiecte, în special axate pe metodologie şi 

pedagogie. În Europa, CLIL are deja o tradiţie şi a fost adoptată în 

educația de masă în majoritatea statelor şi este implementată în mod 

diferit.  

În 32 de state europene, inclusiv Turcia, unele școli oferă elevilor 

posibilitatea de a învăța discipline nonlingvistice în două limbi diferite 

(modele tip CLIL).  

Belgia (Comunitatea Germanofonă), Luxemburg și Malta sunt 

singurele state sau regiuni din state în care există CLIL în toate școlile 

în întregul sistem de învățământ.   

În Cipru, metoda CLIL a fost prevăzută în școli pentru mai mulți 

ani, în cadrul unui program pilot, dar, din septembrie 2011, s-a transpus 

acum în mod general.  

În Portugalia, proiectul SELF (Secções Europeias de Lingua 

Francesa), care implică 23 de școli la nivelul învățământului secundar, 
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oferă posibilitatea predării disciplinelor nonlingvistice prin intermediul 

limbii franceze.  

România implementează CLIL (pentru limba engleză sau 

franceză) doar la nivel de gimnaziu sau liceu, fapt ce necesită ca elevii 

care aleg să studieze în aceste instituţii să treacă printr-o testare a 

nivelului de competenţă lingvistică în acea limbă (minimum A2 la 

gimnaziu şi B1 la liceu). 

Esenţa metodologiei CLIL constă „nu în a pune accent fie pe 

conţinut, fie pe limbă, ci în a le îmbina în procesul de instruire. Limba 

nematernă/străină este utilizată în acest demers didactic ca un 

instrument pentru învăţarea unui conţinut nou, atenţia tinzând să se 

focalizeze pe sens, pe dobândirea limbajului specific materiei de studiu 

prin intermediul limbii‖ (4) 

Conceptul CLIL se bazează pe patru principii, cei 4C: conţinut, 

comunicare, cogniţie şi cultură [1] care se află în relaţii de 

interconectare şi apar în contexte specifice. 

Principul comunicării este realizat prin folosirea limbii ca 

instrument de comunicare în clasa de elevi şi ca instrument de învăţare 

a conţinutului disciplinei predate. 

Savanţii identifică trei tipuri de limbaj în cadrul unei lecţii CLIL  

(Mohan şi Van Naerssen, 1997)  

• limbajul folosit de elevi în timpul lecțiilor pentru a putea 

desfăşura eficient activităţile;  

• limbajul pe care elevii trebuie să-l înveţe pentru a putea accesa 

conţinutul; 

•  noul limbaj pe care l-au învăţat elevii și prin care acumulează 

cunoştinţe noi.   

Procesul de cogniţie 

Cogniţia se realizează în procesul de instruire prin faptul că elevii 

învață să învețe, să facă ceva (learning by doing), să ia singuri decizii şi 

să-şi susţină punctul de vedere.  

Principiul culturii vizează aprecierea diversităţii culturale, 

dezvoltarea competenţelor culturale şi interculturale, manifestarea 
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interesului pentru comunicarea interculturală, înţelegerea propriei 

culturi şi a identităţii, a sentimentului de cetăţenie.  

CLIL poate îmbunătăţi plurilingvismul şi poate oferi modalităţi 

variate pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor. Cu 

toate acestea, predarea prin intermediul CLIL necesită cunoaşterea unei 

metodologii specifice şi un program adecvat de formare a profesorilor. 

Problema pregătirii speciale a profesorului bilingv este actuală. 

Lipsa unei pregătiri în domeniu şi insuficienţa cadrelor didactice 

specializate se dovedeşte a fi deseori fatală pentru ideea de educaţie 

bilingvă.  

Predarea integrată necesită respectarea unor componente. 

Cadrele didactice implicate în procesul de învățare integrată trebuie, în 

primul rând, să cunoască bine limba română, în al doilea rând, să 

demonstreze competență de predare a limbii române ca limba a 

doua/străină şi, în al treilea rând, trebuie să cunoască foarte bine 

conţinutul disciplinelor predate în această limbă. Acest lucru reclamă 

activităţi suplimentare pentru pregătirea de ore, dar şi dezvoltare 

profesională continuă. Profesorul bilingv ar trebui să aibă formate sau 

să-şi formeze pentru o activitate adecvată cerinţelor anumite abilităţi şi 

competenţe, printre care specificăm: cunoașterea aspectelor psihologice 

ale bilingvismului; cunoașterea unui număr mare de metode pentru a 

preda subiectul disciplinei și o limbă străină; capacitatea profesorului 

de a prezenta materialul suficient de clar, nu prea repede, și atât de 

expresiv încât elevul nici nu conştientizează în ce limbă o face, 

capacitatea de a conştientiza „perioada tăcută‖ a elevului şi de a-l ajuta 

să depăşească această barieră, capacitatea de a nu întrerupe răspunsul 

elevului, din cauza erorilor de comunicare, capacitatea de a nu etala 

public greşelile de limbă ale anumitor elevi, dar generalizarea şi 

explicarea la finele lecţiei etc. 
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ЛЕСКОВА (НА 

ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «СКАЗАНИЕ О ФЕДОРЕ-

ХРИСТИАНИНЕ И О ДРУГЕ ЕГО АБРАМЕ-ЖИДОВИНЕ») 

Надежда ДАМЬЯН, ст. препод. 

 

Summary 

The article is devoted to the little-known work "The Tale of 

Theodore the Christian and His Friend Abraham the Hebrew", written 
by N.S. Leskov, a writer of the XIX century. It entered the "Orient 

cycle" of stories (1886). 

The author emphasizes that the rethinking of the Old Russian 

history of "The Tale of Theodore the Merchant..." contributed to the 
emergence of this work; Based on the material of the text, it is shown 

how relations between children and adults are developing on the 

example of two families - Christian and Jewish. Leskov helps to see the 
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lives of people belonging to different cultures, religions, their 
traditions, rituals, to understand the causes that lead to 

misunderstandings, to the obstacles for establishing the dialogue of 

cultures, and thus there began much talk about it in the 21st century. 

 

Среди классиков русской литература второй половины XIX 

в. Н.С. Лесков занимает особое место - он стоит в некотором 

отдалении. Пришедший в литературу зрелым человеком (его 

писательский дебют состоялся в 1862 г., когда ему исполнилось 

тридцать лет), Лесков имел сформировавшиеся взгляды на жизнь и 

твердые убеждения. 

Богатый жизненный опыт, тесное общение с простыми 

людьми стали основой для его литературного труда. Взгляды на 

жизнь сформировались у Лескова еще в детстве. Причастный к 

роду священников, получивший воспитание в православной 

религиозной среде, с которой был связан наследственно и 

генетически, он писал: «Религиозность во мне была с детства, и 

притом самая счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне 

мирить веру с рассудком» [5, c.52]. 

Необходимо заметить, что, с точки зрения современных 

исследователей, творчества Н.С. Лескова (Б.Г. Бобылева, А.А. 

Малиновского, И.Н. Минеевой, А.А. Новиковой-Страгановой и 

др.), писатель обладал чуткостью к динамическому культурно-

духовному многообразию. Его волновали судьбы самых разных 

конфессиональных течений – от старообрядцев («Запечатленный 

ангел») до толстовцев («Полунощники») – и самых различных 

лингвокультурных групп, будь то народы дальнего Севера («На 

краю света»), украинцы («Заячий ремиз»), евреи («Еврей в 

России»). Его интересовали также иностранцы, проживавшие в 

России, - англичане («Язвительный»), немцы («Железная воля») и 

др.  

В повести «Островитяне» (1866 г.) автор раскрывает 

интернациональный мир островитян: здесь и чухонка, 
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прислуживающая рассказчику, и музицирующий поляк, и 

украинец Янко, и танцор цыган [2, с.76]. 

Особым этапам в литературной деятельности Н.С. Лескова 

был этап 1880-1890-е гг. В это время произошли принципиально 

новые изменения в его этических и эстетических взглядах. Именно 

в этот период писатель создает статьи, очерки, рассказы, в 

которых запечатлевает национальные явления в России,  

появляются рассказы «восточного цикла», взгляды Лескова на 

жизнь становятся «возвышеннее и ближе к христианскому 

идеалу». Он тщательнее начинает изучать древнерусский 

переводной памятник, сборник кратких житий, притч, поучений – 

Пролог. На основе его сюжетов создает сорок пять оригинальных 

пересказов, а также цикл: «Легендарные характеры. Опыт 

систематического», включающий тридцать шесть «прологов», и 

девять легенд, среди которых – «Сказание о Федоре-христианине и 

о друге его Абраме-жидовине». 

Следует подчеркнуть, что, работая над этим произведением, 

писатель совершает попытку переосмыслить проложную 

древнерусскую историю «Слова о Федоре-купце, иже взимая злато 

у жидовина, дав поручика образ Христов, иже на вратех Мусею 

устроен»  (31 октября) [3, c.2]. 

В этой истории писателя заинтересовали взаимоотношения 

«разноверных» героев в ситуации, когда один из них помогает в 

бедах и испытаниях другому. Лесков акцентирует в поведении 

Федора любовь ко Христу, а в поведении Абрама - 

веротерпимость. 

Необходимо отметить, что данное произведение никогда не 

было в центре внимания критиков как при его жизни, так и после 

его смерти. Однако, с нашей точки зрения, оно заслуживает того, 

чтобы обратиться к его содержанию: сказание помогает увидеть 

жизнь людей различных культур, вероисповеданий, их традиции, 

обряды, понять причины, которые зачастую приводят к 

недопониманию и к помехам установления истинного 
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человеческого диалога, диалога культур, о котором так много 

стали говорить в XXI в. 

Встает вопрос, почему писатель из многообразия жанров 

выбрал именно жанр сказания? По мнению Н.С. Лескова, именно 

такой жанр позволяет достичь наибольшего эффекта 

правдоподобия. 

События, описанные автором, разворачиваются в греческом 

городе Византии, «где жили два соседа. Один был еврей, а другой 

крещеный (из потаенных). Еврей содержал ветхозаветную веру 

пророка Моисея, а крещеный разумно соблюдал свою 

христианскую веру. Оба соседа жили исправно, никогда друг с 

другом о вере не спорили, веру перед другим не превозносили, а 

чужую ни унижали. Кто из них в какой вере родился, тот в такой и 

пребывал. 

В добром согласии они прожили много лет счастливо. У 

обоих было по сыну, которые родились в один год. Один сына 

окрестил, а другой в восьмой день обрезал. Христианин часто 

говорил: «Дай Бог, чтобы сыновья наши жили ладно, а еврей 

утверждал: «Дети наши должны жить еще согласнее»» [1, с.226-

227].  

Лесков указывает на отношения между детьми и взрослыми:  

. Дети между собой играли мирно, огороды не были 

разгорожены.  

. Любили один другого как родные братья.  

. Наигравшись вместе, обнявшись, засыпали… 

. Родители были ласковы к мальчикам, только не угощали 

свининой. 

Однако настало время посылать детей в школу. Некоторые 

учителя начали изъяснять правительству, что христианину и еврею 

вместе ходить в одну школу не годиться… [1, c.233]. 

Писатель прослеживает опасный путь вражды, к которому 

подтолкнули обстоятельства: младопитатель (учитель) настаивал 

на разделении учеников по вере. И началось новое учение, которое 
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и привело к раздору. Учитель стал внушать, что одни – чистые, а 

другие – поганые.  

С этого момента и зарождается раздор, приведший к 

конфликту: «Через споры о вере сделалось много распрей в 

людях», «прежних соседских ладов между Федоровым отцом и 

Абрамовым с сей поры как и не было. Вместо приязни настало 

такое неудовольствие, что из них ни один друг на друга и смотреть 

не мог без гнева» [1, c.235]. 

Лесков постепенно раскрывает причины раздоров и 

конфликтов, которые привели к печальным последствиям. И все-

таки, как указывает автор, «вере, надежде и любви пришло 

испытание», которое герои преодолели достойно. У них 

появляется желание «построить дом, где бы был приют и харчи 

всем бедным детям, всех вер без различия, чтоб они с детства друг 

с другом свыкались, а не разделялись» [1, с.247]. 

Произведение заканчивается очень важными словами: 

«Повесть это не есть баснословие, измышленное досугом 

писателя… Она от старых записей взята и в новом изложении 

подается для возможного удовольствия друзей мира и 

человеколюбия, оскорбляемых нестерпимым дыханием 

братоненавидения и злопомнения» [1, с. 247]. 

В итоге, можно заключить, что в данном произведении автор 

нашел подтверждение собственным мыслям о чуде «внезапного 

перерождения грешника», о возможности реального воплощения в 

человеческих отношениях первостепенной христианской заповеди 

деятельной любви. 

В свое время Лев Толстой прозорливо заметил: «Лесков – 

писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко 

поучительна»  [6, с.790].  

Следует заметить, что в толстовском гуманизме Лескову 

особенно дорога была мысль о сущности христианского учения: 

«Христианство есть учение жизненное а не отвлеченное». В 
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Евангелии не столько «путь к небу», сколько «смысл жизни» [4, 

с.509]. 

Произведения Н.С. Лескова для нашего времени 

действительно становятся злободневными, так как истории, 

рассказанные им, самобытны и правдивы, особенно, когда речь 

идет о переплетении духовных и моральных ценностей, одной из 

которых – налаживание диалога культур. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ НАД 

РАННИМ ТВОРЧЕСТВОМ Л.Н. ТОЛСТОГО В ГИМНАЗИИ 

С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ТРИЛОГИИ «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ») 

Л.А. КОЛЕСНИК, др., конф.  

 

Summary 

This article is devoted to the analysis of methodological 

developments and approaches to work on the trilogy LN. Tolstoy's 
Childhood. Adolescence. Youth". 

The article focuses on the characterization of the writer's early 

work, the review of the trilogy and its significance in the process of 
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studying in the 9th grade a gymnasium with the Russian language of 
instruction. 

These methodological recommendations for planning didactic 

projects of lessons devoted to the study of the third part of "Youth", 

which is included in the curriculum in the Russian language. 
 

В современном литературоведении не ослабевает интерес к 

раннему творчеству Л.Н. Толстого. Дневник, который вѐл 

писатель с 19 лет в течение всей жизни, был своеобразной 

творческой лабораторией. «Самоуглубление», неутомимое 

наблюдение над самим собой стало для Л. Толстого школой 

познания человеческой психики. Изучение процесса человеческого 

сознания позволило писателю стать глубоким психологом. 

Сложный этап внутренней жизни человека, который критик 

Н. Чернышевский впоследствии назовѐт «диалектикой 

человеческой души», представлен в трилогии «Детство. 

Отрочество. Юность». Главное достоинство этого раннего 

произведения Л. Толстого – в глубоком психологизме, с которым 

так художественно изображена душевная жизнь ребѐнка, отрока, 

юноши.  

Критик Д. Писарев, анализируя характер трилогии, указал, 

что основная отличительная черта их в присущем им 

«мучительном разладе между мечтой и действительностью». 

Трилогия Л. Толстого – первая ступень его полувековых 

философских исканий. Его герой – Николенька Иртеньев – 

правдоискатель, ищущий ответы на вечный вопросы. 

Начав «Детство» и «Отрочество», Л.Н. Толстой открыл 

целую эпоху в литературе, внѐс огромный вклад прежде всего в 

развитие психологического анализа характеров героев. 

Современники Л. Толстого – П. Анненский, Н. Страхов, Д. 

Писарев и другие – восприняли автобиографическую трилогию 

писателя как произведение яркое и новаторское. Н. Некрасов, 

опубликовавший еѐ в «Современнике», заявил, что в 

отечественной литературе «очень давно ничего подобного не 
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было» [4,572]. До сих пор продолжаются дискуссии о том, что же 

такое автобиографическая повесть и насколько проявлен 

автобиографизм в трилогии Л. Толстого. Е.Купреянов верно 

замечает, что существует только «эстетическая ощутимость» 

автобиографичности образа Николеньки, «...в действительности ни 

в какой мере не являющегося автопортретом автора» [3,216]. 

Автобиографизм является не только жанровой приметой ранних 

повестей Л. Толстого, но и вообще коренным свойством его стиля 

и художественного мирочувствования. Именно Л. Толстой, по 

мнению исследователя Т. Мотылѐвой, первым внѐс в историю 

становления личности тему острой внутренней борьбы, 

нравственного самоконтроля, самоанализа. Как писателя – 

реалиста проблемы общества интересовали и волновали его, 

прежде всего, с точки зрения морали. Источник зла писатель видел 

в духовном несовершенстве личности, и поэтому важнейшее место 

отводил нравственному самосознанию человека.  

Дожив до глубокой старости, Л. Толстой не переставал 

любить своѐ первое произведение. Действительно, очень трудно 

назвать другие произведения русской  мировой  литературы, в 

которых была бы так опоэтизирована, овеяна грустными и 

радостными воспоминаниями самая ранняя пара жизни человека - 

его детства. В повести «Юность» тема семьи, дома звучит во 

много раз приглушеннее, чем в первых двух повестях, уступая 

место теме взаимоотношений Николеньки с внешним миром. 

Николенька ищет своѐ место в жизни, сталкивается с 

противоречием между мечтой и действительностью. Он стыдится 

своего тщеславия, сам невольно разоблачает идеал «комильфо».  

«Величайший реалист в постижении и изображении мира 

человека и мира природы, Толстой обладал в высочайшей степени 

тем качеством, которое он считал самым существенным для 

искусства,- качеством «заражения». Художественное мастерство 

Толстого действительно с необыкновенной силой «заражает» 
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читателя, заставляя его переживать то, что пережито самим 

автором» [2,212]. 

Изучение нравственных сторон человеческого «я», 

воспроизведение поиска своего места в жизни, в отрочестве, 

юности показаны в трилогии с ярким мастерством 

психологического анализа, что позволило авторам Куррикулума 

по русскому языку для гимназии с русским языком обучения 

включить это произведение в программу IX класса. 

Для постижения примеров психологического анализа Л. 

Толстого необходимо вооружить учащихся специфическими 

компетенциями в аспекте восприятия художественного текста, 

углубленного пониманием жанровой, образной, языковой 

структуры произведения. В последней редакции Куррикулума 

произошли изменения и для изучения избрана лишь третья часть. 

Опытный учитель предполагает, что к еѐ изучению нельзя 

подходить без опоры на предыдущие две повести, так что сама 

методика изучения художественного текста диктует обращение ко 

всему материалу трилогии. 

Работа с повестями, входящими в трилогию, позволяет 

учителю обратиться к важнейшим литературоведческим 

категориям: автобиографическая проза, автобиографичность 

повествования, художественное время, время действительное и 

время воспоминаний, внутренний монолог как средство 

воссоздания духовного мира людей, основные приѐмы создания 

образа. Это создаст условия ставить и решать проблемы 

формирования у учащихся эстетически грамотного отношения к 

литературному произведению. Анализ художественного текста в 

единстве формы и содержания, в аспекте жанра, авторской 

позиции создаѐт реальные возможности для развития 

читательского навыка. Обращение к трилогии по требованию 

составителей программы для гимназий должно состояться в 

третьей группе (IX кл.) концентра, в котором предполагается 
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углублѐнная работа по осмыслению прочитанного, 

совершенствования аналитических навыков учащихся. 

В проведении анализа трилогии Л. Толстого на первый план 

выдвигается умелое руководство деятельностью учащихся, 

обобщение результатов творческих самостоятельных работ, 

постановка проблемных вопросов, позволяющих выделить в 

учебном материале главное, существенное. В форме лекции с 

подробным планом, с участием учащихся, которые готовят 

сообщения, работают в группах, выбирают материал из 

биографических справочников, происходит открытие «целого 

нового мира» (Ги де Мопассан о Л. Толстом). Работа подобного 

характера эффективно сочетается с составлением таблиц и 

комментарием к ним. Работа над портретом, обсуждение статьи 

учебника, с которой учащиеся познакомились в домашнем чтении, 

беседа по вопросам для анализа прочитанного эпизода повести - 

всѐ это способствует целенаправленному обучению процесса 

аналитического чтения. Для закрепления навыков пересказа- 

анализа в ходе беседы с учащимися о подлинных и мнимых 

ценностях на основе анализа главы «Comme il faut » из повести 

«Юность» целесообразно провести эвристическую беседу по 

вопросам: 

1. В чѐм состоит идеал человека «комильфо»?  

2. Как Л. Толстой оценивает это понятие?  

3. Как автор характеризует время, потраченное на 

приобретение качеств человека «комильфо»? 

4. Что было главным злом этого увлечения?  

Для помощи в пересказе – анализе учащимся может быть 

предложено задание: в чѐм хочет автор убедить своего читателя и 

как он это делает. Для полного ответа необходимо обратиться к 

следующим параметрам текста: какая форма повествования и 

почему выбирается для этого произведения, как до читателя 

доносятся чувства и переживания главного героя, почему в главе 

сильно публицистическое начало и в чѐм оно выражается. Особое 
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внимание в финале урока следует уделить ключевому вопросу – 

почему те изменения, которые происходят с героем, можно 

считать «диалектикой его души». Эта работа позволит учащимся 

проявить самостоятельность мышления, умения вести диалог, 

критически мыслить.  

Эффективным и действенным для формирования 

компетентносного подхода к обучению анализа текста является 

творческий практикум, то есть: сопоставление героев; разговор с 

литературным героем; письмо литературному герою; интервью с 

героем. Такие приѐмы способствуют совершенствованию 

деятельности учащихся, связаны с увеличением их творческой 

самостоятельности в ходе анализа произведения. Для подготовки к 

написанию итогового сочинения, сочинения – эссе учитель даѐт 

два основных ракурса:  

1. Каким выводом о смысле жизни, о хорошем и дурном 

приходит в итоге Николенька Иртеньев? 

2. В чѐм общечеловеческое значение повести «Юность»? 

Такие технологии, как комментирование чтение, беседа, 

выразительное чтение, создание отзывов, обсуждение 

иллюстративного материала, обеспечивает реализацию метода 

творческого чтения, разработанного методистом Н.И. 

Кудряшовым. На уроках по изучению трилогии Л. Толстого этот 

метод активизирует художественное восприятие учащихся-

читателей, формирует читателя критика. 

Обобщением материала по изучению трилогии может быть 

урок-диспут «Как растѐт человек?» или «Цель жизни есть добро». 

Такие уроки вызывают интерес к чтению, развивают устную речь, 

учат общению и творчеству. «Урок становится активным тогда, 

когда он по сути своей превращается в диалог учителя и учеников, 

а так же учеников между собой», - отмечает методист Р.И. 

Альбеткова [1,172]. Именно Л. Толстому принадлежит идея о 

формировании гуманистического воспитания личности. 

Духовность рассматривалась писателем как определяющее 
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условие триединства духа, души, тела личности. Именно в семье, 

как в школе благочестие, формируется и крепнет любовное 

отношение к ближним, а значит к своему народу, к обществу в 

целом, по глубокому убеждению Л. Толстого. 
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CONSOANELE ROMÂNEŞTI: MODALITĂŢI DE PREDARE ÎN 

GRUPELE DE STUDENŢI ALOLINGVI 

Svetlana DERMENJI-GURGUROV, dr., conf. univ. interim. 
 

Summary 

In this article we proposed to present many ways of teaching 
romanian consonants in groups of alolingvi students. We provide great 

attention to teaching the functional aspects of pronunciation, which are 

leading to effective communication. Studing to romanian consonants by 
alolingvi students will provide possibility to exceed incorrect 

pronunciation in flow communication. 

 

A descrie într-un articol anumite problemele de fonetică şi 

fonologie românească, precum şi metodologia transmiterii unor astfel 

de cunoştinţe studenţilor alolingvi, pare o idee temerară, de aceea ne-

am asumat riscul de a selecta şi de a prezenta câteva modalităţi mai 

importante şi, considerăm, eficiente, privind predarea consoanelor 

româneşti. Învăţarea normelor ortoepice şi ortografice este posibilă 

numai printr-un studiu aprofundat şi conştientizat al foneticii, care dă 

posibilitatea studenţilor să sesizeze legătura dintre scriere şi pronunţare, 

să însuşească normele fundamentale ale pronunţării literare şi să 

înţeleagă rolul deosebit pe care îl are limba vorbită în relaţiile sociale, 
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ca mijloc de comunicare între oameni, pentru a putea ulterior să facă 

faţă cerinţelor de predare a noţiunilor de fonetică în şcoala cu predare 

în limba rusă. Totodată, însuşirea temeinică a foneticii ajută studenţii în  

învăţarea limbilor străine, întrucât posedă cunoştinţe privitoare la 

folosirea anumitor noţiuni din terminologia fonetică, înţeleg modul de 

pronunţare corectă a cuvintelor şi au deprinderi de folosire a 

dicţionarelor. În acelaşi timp, ei sesizează faptul că limba română 

foloseşte un anumit număr de foneme, dar acesta variază de la o limbă 

la alta, iar cuvintele nu sunt altceva decât combinaţii de foneme.  

Caracterizarea sunetelor vorbirii sub aspect fonologic este 

obligatorie, însă acest aspect nu poate să nu ţină cont de latura lor 

materială, articulatorică şi acustică. De aceea, pentru a înţelege bine 

valoarea fonologică a sunetului vorbirii, trebuie să examinăm împreună 

cu studenţii relaţia dintre sunet şi fonem. În limba română pot fi 

pronunţate sunete într-un număr nelimitat. Cele mai multiple cercetări 

din ultima vreme au dezvoltat ideea că sunetele unui anumit cuvânt nu 

pot fi pronunţate exact, la fel, de un vorbitor, atunci când acesta va rosti 

lexemul respectiv de două ori sau de mai multe ori. Cert este faptul că 

sunetele vocale se caracterizează prin trecerea liberă a curentului prin 

cavităţile faringală, bucală sau/şi nazală, în timp ce consoanele prezintă 

formarea în canalul articulatoriu a unei închideri/ ocluzii (uneori, numai 

parţiale) sau a unei constricţii cu zgomot. În această clasificare, din 

punct de vedere acustic, vocalele se caracterizează printr-o sursă 

fundamentală armonică („vocea‖), iar consoanele prin prezenţa unor 

zerouri semnificative care le afectează întreg spectrul sonor. Ca 

perceptibilitate, vocalele au o putere superioară (în microwaţi) faţă de 

consoane. Vocalele sunt preponderent silabice: unele (vocalele închise, 

mai uşor cele semideschise) îşi pierd silabicitatea în anumite poziţii. 

Vom explica studenţilor la prelegere că din punct de vedere 

funcţional, vocalele şi consoanele contractează un raport de 

dependenţă în cadrul silabei: vocalele formează elementul central 

(nucleul) silabei, iar consoanele sunt elemente dependente, marginale, 

sateliţi. 
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Consoanele sunt legate între ele prin opoziţii după trei trăsături 

diferenţiale. Aceste trăsături pot fi delimitate în urma clasificării 

consoanelor după trei criterii de bază de ordin acustico-articulatoric: 

- Participarea coardelor vocale;  

- Modul de articulaţie; 

- Locul de articulare. 

Fiecare consoană în parte poate fi caracterizată sau deosebită de 

o altă consoană prin combinarea acestor trei trăsături diferenţiale. 

1. Privite prin prisma opoziţiei sonorităţii sau nonsonorităţii 

consoanele formează două categorii (grupuri), care în limba română 

formează două serii de consoane corelative: sonore şi surde 

(nonsonore). 

După opoziţia sonor-nonsonor în limba română deosebim 

şaisprezece consoane, opt perechi corelative: b-p, v-f, d-t, z-s, j-ş, g-c, 

g-k, g-c. Această opoziţie sonor-nonsonor are valoare fonologică şi 

contribuie la diferenţierea cuvintelor şi a formelor gramaticale: vin-fin, 

drag-trag, dur-tur, zare-sare, joc-şoc, jale-şale, ger-cer, unghi-unchi, 

ghem-chem, grai-crai etc. 

Sub aspectul gradului de împletire a tonurilor şi a zgomotelor sau 

a predominării tonurilor asupra zgomotelor deosebim consoane sonante 

şi consoane nesonante (numite şi zgomotoase). La rostirea sonantelor, 

coardele vocale vibrează prevalând, totuşi, tonurile muzicale şi nu 

zgomotele. Iar la pronunţarea consoanelor nesonante, dimpotrivă, 

predomină zgomotele, de aceea ele se mai numesc zgomotoase. 

Consoanele sonante sunt: l, m, n, r. Sonantele sunt situate între vocale. 

Dacă sub aspect acustic sonantele sunt mai apropiate de vocale, apoi 

sub aspect articulatoric ele ţin de consoane. Deci, sonantele formează o 

punte de trecere de la vocale la consoane nesonante (zgomotoase). 

La rostirea sonantelor m, n, uvula se lasă în jos şi aerul trece atât 

prin cavitatea bucală, cât şi cea nazală. De aceea acestea se mai numesc 

nazale în opoziţie cu celelalte consoane, care se numesc orale. 

Consoana sonantă r, atunci când este pronunţată, aerul curge în 

valuri ritmice în intervalul când vârful limbii se îndepărtează şi se 
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apropie de dinţii se sus. În acest sens, consoana dată se mai numeşte 

vibrantă. 

Consoana l, atunci când este rostită, observăm că vârful limbii se 

uneşte de alveolele dinţilor de sus. Părţile laterale ale limbii sunt lăsate 

în jos şi aerul iese liber spre exterior. De aceea, consoana dată se mai 

numeşte laterală. Sonantele l şi r mai sunt numite şi lichide, căci la 

rostirea lor aerul se scurge ca lichidul. 

2. După modul cum se articulează, consoanele sunt de trei 

tipuri: 

a) Oclusive (explozive); b) Constrictive (spirante, fricative); c) 

Africate (semioclusive). 

Consoanele oclusive (lat. occludere - a închide) sunt zece la 

număr: b, p, d, t, g, c, k, g, m şi n. La rostirea lor, organul activ (buzele, 

limba) formează cu un alt organ activ o piedică, producând o explozie. 

De aceea, se mai numesc şi explozive. 

Consoanele constrictive (lat. Constrictivus-îngust) fiind rostite, 

organul activ (limba) se apropie de organul pasiv, formând o piedică 

parţială, iar aerul expirat se scurge spre exterior, producând un zgomot 

de fricţiune. În asemenea mod ele se mai numesc şi fricative. 

Gramaticii indieni le mai numeau spirante (fr. „spirant‖- se pronunţă cu 

un fel de suflu al organelor vorbirii). Consoanele constrictive sunt: v, f, 

z, s, ş, j, h, 1, r. Sub aspect acustic ele se mai numesc continui, 

deoarece se pronunţă cu o durată mai lungă. Ca să ne dăm mai bine 

seama orientăm studenţii să-şi amintească bâzâitul albinuţei harnice: 

zzzzzzz ..., zbârnăitul unui bondar: jjjjjjjjjj ..., mârâitul câinelui: rrrrrrrr 

..., când încetează a curge apa din robinet: ssssssssss ... etc. Studenţii 

memorizează foarte uşor denumirea acestor consoane. 

Constrictivele z, s, j, ş se mai numesc siflante sau şuierătoare. 

Spre deosebire de z, s, ca siflante obişnuite, la articularea 

constrictivelor j şi ş şanţul de pe linia medială a limbii e mai adânc, din 

cauză care şuvoiul de aer continuu dezvoltă un zgomot şuierător mai 

pronunţat, de aceea j şi ş se mai numesc sibilante (lat.sibilare „a 

fluiera‖, „a şuiera‖). 
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Consoanele constrictive 1 şi r sunt lichide. La articularea 

consoanei r zgomotul de fricţiune (explozii repetate) se produce în 

timpul apropierii şi îndepărtării vârfului limbii de dinţii de sus, 

producându-se un sunet vibrant, continuu [4, p. 56]. 

Consoanele africate - sunetele specifice care repetă în faza 

iniţială o oclusivă şi în cea finală o constrictivă. În limba română 

literară contemporană sunt trei africate: g, c, ţ. 

Realizând un feed-back cu studenţii, putem reprezenta schematic 

cele puse în discuţie în felul următor: 

 

 

3. După locul de articulaţie consoanele sunt de două tipuri: 

labiale şi linguale. 

Consoanele labiale se divizează în bilabiale şi labiodentale. La 

rostirea celor bilabiale buzele se unesc, formând o piedică totală. La 

rostirea consoanelor labiodentale, buza de jos se apropie de dinţii de 
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sus, formând o piedică parţială. Consoanele labiale, cinci la număr - b, 

p, m, v, f inclusiv: bilabialele (3) - b, p, m şi labiodentale (2) - v, f. 

Consoanele linguale se divizează în prelinguale, mediolinguale şi 

postlinguale. 

Prelingualele sunt: dentale - d, t, n (limba şi dinţii de sus); 

alveolare - z, s, ţ, 1, r (vârful limbii înscrie un obstacol parţial cu 

alveolele dinţilor de sus); prepalatale - j, ş, g, c (atunci când limba 

formează o piedică parţială la rostirea j şi ş sau combinată la articularea 

g şi c cu partea anterioară a palatului dur). 

Mediolinguale sunt g, k - ambele oclusive. La rostirea lor, partea 

medială a limbii se uneşte cu partea medială a palatului dur, formând o 

piedică totală. 

Gheară - [gară], chiar - [Kar], muşchi - [muşK], chior - [Kor], 

chit - [Kit]. 

Postlinguale sunt: g, c, h. La articularea lor partea posterioară a 

limbii se uneşte cu vălul palatului, formând o piedică totală, ca la 

pronunţarea consoanelor g şi c, din care cauză se mai numesc velare; 

sau se apropie de peretele posterior al faringelui - rostirea consoanei h. 

La aceeaşi prelegere vom analiza capitolul „Articulaţia‖ (§1 - 

§34) a vol. II „Rostirea‖, autorul S. Puşcariu. Studenţii vor face apel la 

rezultatele oferite de cercetările experimetale asupra sunetelor limbii 

române.  

În acest capitol al volumului Rostirea de S. Puşcariu sunt redate 

minuţios oclusivele. Vom încerca să pronunţăm cu studenţii lexemele 

„papa‖, „baba‖ şi „mama‖ în faţa oglinzii, observând că mişcarea 

buzelor rămâne absolut aceeaşi. Consoanele „p‖, „b‖ şi „m‖ se 

articulează la fel. „Dacă notele lor comune sunt articularea cu buzele - 

din care cauză ele se numesc labiale (de la lat. labium „buză‖), mai 

exact bilabiale, căci articularea se face cu ambele buze - şi oclusivitatea 

lor, va trebui să cercertăm cauzele ce determină deosebirea între ele, pe 

care n-o observă ochiul, dar o distinge urechea‖. Deosebirea dintre „p‖ 

şi „b‖, pe de o parte, şi „m‖, pe de altă parte, este înainte de toate, 

durata. Pe „m‖ îl putem rosti atâta timp cât avem rezervă în plămâni. El 
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este continuu, în opoziţie cu „b‖ şi „p‖ care sunt momentane (durează 

un moment). Aerul care iese din plămâni „se îngrămădeşte‖ în gură, 

lângă buzele închise, după care „sparge‖ obstacolul (realizat de buzele 

lipite) şi iese sub formă de explozie. Din cauza aceasta „b‖ şi „p‖ se mai 

numesc şi sunete explozive (plozive). „M‖ însă este şi nazală, „b‖ şi „p‖, 

ea se produce în laringe. Când rostim „p‖, coardele vocale sunt atât de 

depărtate una de alta, încât aerul poate ieşi în cantitate mai mare şi 

nestingherit prin deschizătura dintre ele. La „b‖, dimpotrivă, coardele 

vocale se apropie mult una de alta. Astfel, el se scurge mai greu şi în 

cantităţi mai mici şi se atinge de coardele vocale, ai căror muşchi încep 

să vibreze, producând un zbârnăit, pe care-l numim voce. Ceea ce 

pentru urechea noastră deosebeşte pe „p‖ de „b‖ este tocmai lipsa sau 

adaosul vocii; „p‖ este un sunet fără voce, afonic, iar „b‖ un sunet rostit 

cu voce, sau fonic. 

Explicând studenţilor această discrepanţă dintre consoanele sus 

numite, îi vom ruga, în timpul predării cursului, să acopere cu palmele 

urechile şi să rostească, cu gura închisă, mai întâi pe „p‖ şi apoi pe 

„b‖. Nu vom auzi nimic rostind consoana „p‖, dar distingem 

zbârnăitul produs de coardele vocale la „b‖. Mai simplu, vom 

demonstra acest fapt prinzând mărul lui Adam între degete şi rostind 

aceste consoane. 

a.) Acelaşi raport ca între „papa‖, „baba‖ şi „mama‖ există între 

„tata‖, „dada‖ şi „nana‖. Deosebirea e numai în ceea ce priveşte locul 

de articulaţie, care nu mai e labial, ci dental (lat. „dens‖ - dinte), nu e 

reprezentat prin consonantele buzelor, ca la „p‖, „b‖, „m‖, ci prin lipirea 

vârfului limbii de dinţii superiori. Deosebirea dintre „t‖, „d‖ pe de o 

parte şi „n‖ pe de alta este că cele două dintâi sunt orale, iar „n‖ - 

nazală. „T‖ este lipsit de voce în opoziţie cu „‖d, „n‖ care sunt fonice 

(cu voce). 

b.) Dacă închizătura se produce în regiunea cerului gurii „tare‖ 

(palatum durum) de care se lipeşte dosul limbii, atunci avem oclusivele 

palatale. Aşa se prezintă afonica palatală „k‖ (în ortografia românească 
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ch, din chem, închid) şi fonica palatală „g‖ (ortografiată gh, din ghem, 

înghit). 

Studenţii vor concluziona că dialectal, palatalele „k” şi „g‖ sunt 

cu mult mai dese decât în limba literară. Cu „k” şi „g‖ se rostesc 

cuvintele ca [gine], [Katră] în loc de piatră, bine etc. 

a) Când închizătura se face şi mai înapoi în gură, cu partea 

dinapoi a limbii faţă de cerul gurii moale (lat. velum), atunci avem 

oclusivele velare. Acestea sunt „c‖ (în trascrierea fonetică mai apare şi 

k) şi „g‖ în cuvinte ca: ac, gură. 

Fricativele. În opoziţie cu oclusivele avem consonantele 

deschise. Gura nu formează un vas închis, ci un vas cu o apertură 

strâmtă, prin care aerul se poate scurge, nu însă fără să realizeze un act 

de fricţiune de marginile acestui vas neînchis bine. De aici şi numele de 

fricative ce li s-au dat. Zgomotul produs de vibraţiile mărginilor elastice 

ale deschizăturii e ceea ce deosebeşte fricativele de vocale. 

Explicăm studenţilor faptul că în loc de fricative se 

întrebuinţează mai ales termenul de spirante. El, însă, nu e 

recomandabil, căci poate fi confundat cu cel de aspirate, care, ulterior, 

vom observa că desemnează altceva. Astăzi, foneticienii întrebuinţează 

tot mai des termenul de constrictive, termen mai potrivit, întrucât 

articulaţia acestor consonante se face cu strâmtorarea sau 

constricţiunea deschizăturii. 

a)  Articularea obişnuită a fricativelor labiale e, în româneşte, 

cea labiodentală; buza de jos e trasă înapoi şi se apropie de partea 

inferioară a dinţilor de sus; prin deschizătura orizontală străbate aerul 

ieşind din gură şi se produce afonica orală „f‖ şi fonica „v‖ 

corespunzătoare. 

b) Fricativele dentale sau alveolare sunt de două feluri după 

forma deschizăturii. Cu apertură verticală se rosteşte afonica „s‖ şi 

fonica „z‖, numite şi siflante sau sibilante. 

Sextil Puşcariu include şi noţiunile de fricativă palatală, fricativă 

velară şi fricativă laringală. 

1) Fricativă palatală afonică o notăm în transcriere fonetică prin 
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[h]. Un „h‖ se rosteşte ca fricativă afonică, când este urmat de un „i‖ - 

arhitect, arhivă, arhimandrit, himeră, psihic etc. 

2) Fricativa velară afonică, rostită cu o deschizătură srtâmtă la 

cerul gurii, corespunde lui „h‖ în cuvinte ca: duh, monah, paroh, 

hlamidă, hram etc., deci lui „h‖ final şi în vecinătatea imediată a unei 

consoane. Se transcrie fonetic (conform ALR) prin x. 

3) Fricativa laringală, pe care o însemnăm, după modelul 

grecesc prin spiritul aspru (C), este „h‖ iniţial, când nu e urmat de 

consoane, şi intervocalic, în afară de cazurile când e precedat sau urmat 

de un „i‖. Cuvinte ca: ham, hăţ, hârtie, hoţ, herghelie, pahar, behăit etc 

le rostesc cei mai mulţi români: [Cam], [căţ], [Cărtie] etc. 

4) Mai există şi o serie de fricative, caracterizate prin faptul că se 

articulează cu două strâmtori! Este seria şuierătoarelor. Când apertura 

din regiunea alveolară este destul de largă şi între cele două ridicături 

ale limbii - cea mai pronunţată în regiunea dental-alveolară şi cea mai 

puţin accentuată în regiunea palatală - se produce o adâncitură a dosului 

limbii, în dreptul căreia se formează o cameră de rezonanţă, avem 

şuierătoarele „ş‖ şi „j‖, cea dintâi - afonică, cea de-a doua fonică. 

Africatele. Dacă „ş‖ şi „j‖ sunt sunete simple, cu câte două 

puncte de articulaţie, africatele sunt consonante combinate. 

Explicăm studenţilor că atunci când pronunţăm un „ţ‖, acest 

sunet e combinat din oclusiva „t‖ şi fricativa „s‖; tot astfel „c‖ e 

combinat din „t‖ şi „ş‖. Dacă punem placa de gramafon pe care e 

înscris un „ce‖ să se învârtească în sens invers, auzim „eşt‖. Cu toate 

acestea există o deosebire dintre rostirea: fac cuţite şi a făcut site sau 

între „g‖ din ageamiu şi „dj‖ din adjudec. Deosebirea rezultă din 

faptul că la „ţ‖ sau „g‖ cele două elemente constitutive nu urmează 

unul după altul, ca la t-s sau la d-j, ci se unesc parcă unul cu altul şi 

sunt, cu un termen întrebuinţat de Trubetzkoy - monofonematice. 

Precum a arătat M. Grammont, ceea ce caracterizează africatele - care 

din această cauză pot fi numite şi semioclusive - este faptul că cele 

două elemente componente se găsesc în aceeaşi silabă. Silabisesc cu-ţi-

te, a-gea- miu, dar, cel puţin în vorbirea îngrijită, fă-cu si-te, ad-ju-
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dec. 

Africatele afonice sunt, în limba română literară, două: cea scrisă 

„ţ‖ şi cea scrisă cu „c‖ înainte de „e‖ şi „i‖: hoţ, cetate etc. 

Consoane1e 1abia1izate şi pa1ata1izate. Contribuţia buzelor la 

rostirea consoanelor, ca factor accesoriu al unei articulaţiuni, se 

numeşte labializare: [m], [b], [p]. Atunci când articularea unei 

consoane se face în altă regiune decât a palatului dur, dar limba mai 

face, simultan, o mişcare accesorie şi în regiunea palatală, atunci 

vorbim de palatalizare. Palatalizarea o însemnăm cu semnul [’], sus 

alături de consoană: t’, d’, n’, m’ etc. Consoanele palatalizate formează 

grupul consoanelor muiate. Trubetzkoy ne convinge de faptul că aceste 

consoane muiate au un colorit asemănător cu „i‖ sau „y‖. 

Latera1e1e. Examinând oclusivele nazale, am observat că aceste 

consonante, deşi sunt oclusive, sunt totuşi continue, căci o parte din aer 

iese pe nas. Tot o consoană oclusivă, dar în acelaşi timp continuă, este 

„1‖, deşi la articularea ei canalul nazal e închis. Dar în opoziţie cu 

celelalte oclusive, închizătura la „1‖ nu e completă, ci limba formează 

numai un baraj parţial, împiedicând aerul să se scurgă pe la mijloc. 

La orele de curs, atunci când vom rosti împreună cu studenţii 

consoana „l‖ în diverse poziţii, prin intermediul unui brainstorming, se 

va demonstra faptul că există mai multe „feluri de -l- ‖, după locul de 

articulare. Cel mai obişnuit este cel din limba literară, adică cel dental. 

Vârful limbii formează o închizătură la dinţi, ca şi la oclusivele dentale 

t, d, n. De aceea „l‖ din limba literară e considerat ca şi o dentală. 

Deosebirea de „t‖, „d‖, „n‖ consistă în aceea că nu toată muchia 

anterioară a limbii se lipeşte de dosul dinţilor, ci numai vârful ei, 

rămânând în dreapta şi în stânga câte o deschizătură prin care se poate 

scurge aerul. Deoarece aceste aperturi sunt de cele două laturi, 

articulaţia lui „l‖ se numeşte laterală. Deoarece aerul se scurge ca un 

lichid prin deschizăturile laterale, „l‖ se numeşte şi lichidă. 

Vibrantele. Tot consonante oclusive, dar în acelaşi timp 

continue sunt şi vibrantele. Anumite părţi foarte elastice ale organului 

nostru „rostitor‖ pot forma o închizătură pe care o mică poziţie de aer 
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acumulată înapoia ei o poate sparge. Aceste părţi, în urma elasticităţii 

lor, revin imediat în poziţia de mai înainte, formând din nou o 

ocluziune. O mică porţie din aerul care continuă să se scurgă din 

plămâni ajunge pentru ca să spargă din nou obstacolul întălnit în cale, 

după care explozie închizătura se formează din nou. Acest lucru se 

repetă atât timp cât durează emisiunea de aer. Exploziile uşoare 

urmându-se foarte repede, fac impresia unui singur sunet - continuu - 

întocmai după cum vibraţiile unor aripi de albine, păsări dau împresia 

unui sunet continuu, deşi zumzetul de albine constă dintr-o serie de 

bătăi. 

Sextil Puşcariu spunea: „Îl rostim fonic (scris brr) când ne 

cutremurăm de scârbă sau de frig; ciobanii mână oile cu această 

interjecţie. Afonic (scris prr) îl întrebuinţăm ca exclamaţie când e 

foarte cald, iar interjecţional se aude în gura vizitiilor când îşi 

îndeamnă caii...‖. 

De câte ori ajungem la acest subiect important al foneticii – 

Clasificarea consoanelor româneşti după diverse criterii - atenţia o 

acordăm preponderent predării aspectelor funcţionale ale pronunţiei 

care duc la o comunicare eficientă. Orice oră de predare a unor subiecte 

din fonetică trebuie să fie axată pe o abordare integră, în care principiile 

de predare/învăţare vor depinde de cerinţele faţă de studentul alolingv şi 

se vor utiliza materiale şi metodologii care vor corespunde abilităţilor 

lui lingvistice şi necesităţilor sale de comunicare verbală. Doar astfel 

vor pronunţa corect, dulce şi frumos LIMBA ROMÂNEASCĂ! 
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«МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ/СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ/ТРАНСКУЛЬ

ТУРНЫЙ» – К ПРОБЛЕМЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ/РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

Ирина ЦВИК, др., конф. 

 

Summary 

The article ―The"Intercultural/socio-cultural/transcultural" – to 

the problem of terminological definition/delimitation of the concepts» 
devoted to the study of the content and semantics of these concepts. The 

author finds that in the scientific literature is not observed a strict 

distinction understanding of the data definitions. The author, for its 
part, attempts to delineate concepts and refers to the reason for his 

choice of the term "intercultural" as the most acceptable. 

 

В современной научной литературе пока не наблюдается 

терминологического единства в обозначении подходов к 

сопоставительному изучению культур. Возникает 

необходимость  установления соотношений между линейкой 

терминов, связанных, с одной стороны, со сравнительно-

сопоставительным изучением разным культур, а, с другой, с 

проблемой соизучения языков и культур – с терминами 

«межкультурный», «социокультурный», «транскультурный», 

«интеркультурный».  

Суть проблемы заключается в содержании данных понятий, 

которые объединяет слово «культура», из-за чего, видимо, 

возникает ситуация, тяготеющая к синонимичному толкованию 

содержания данных терминов, однако и в их 

наименование/название также должно достаточно точно 

отражать содержание.  

Так, термин «интеркультурный» подчеркивает признание 

множественности культурных групп, идею взаимопроникновения 

культур, стремление к взаимопониманию и взаимодействию. 

Кросс-культурный в переводе с английского (cross – через, 

culture – культура) означает «пересечение культур», – что часто 

трактуется, как возникающий на перекрестке культур и даже (!) 
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создающий некую самостоятельную культуру. Во многих научных 

справочных изданиях понятие «кросс-культурный» или 

отсутствует, или же трактуется как синоним сравнительно-

исторического метода исследования культуры и эквивалент слову 

«межкультурный». [см. 2, с. 224]. Термин «межкультурный» 

появляется как русский перевод «кросс-культурности», однако в 

научной русскоязычной литературе часто фигурируют оба эти 

термина, при этом «межкультурный» и «интеркультурный» часто 

рассматриваются практически как синонимы. В то же время, 

определения, выражающие суть кросс-культурных 

коммуникаций, предлагаемые в научной литературе, даются, как 

межкультурные, мультикультурные, интеркультурные, 

межнациональные, межэтнические, международные и др., т.е. эти 

термины часто понимаются/рассматриваются как 

синонимические. 

Выявление смыслов, вкладываемых в термин 

«социокультурный» и его корреляция с термином 

«межкультурный», также позволяет утверждать, что в трактовке 

этих дефиниций существует неопределѐнность. Так, во-первых, 

часто понятия социокультурности и межкультурности сводят к 

другим основополагающим понятиям, например, к ментальности, 

культурным константам, ценностям, традициям, обычаям, нормам 

и т. д. Во-вторых, многие исследователи не только сближают 

понятийное поле терминов «межкультурный» и 

«социокультурный», совмещая их, но в даваемых определениях 

высказывают позицию, допускающую синонимичность данных 

понятий, в лучшем случае, они просто описывают каждый из 

данных концептов, предлагая одинаковые признаки и критерии для 

них. Так, к примеру, часть авторов концепции межкультурного 

подхода «подчеркивают важность познания иной культуры, 

картины мира, особенностей (стереотипных, ценностных, 

поведенческих, социальных) носителей языка» [1, с. 99]. 

Сторонники данного подхода утверждают, что его 
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фундаментальной основной является диалог культур, и он 

направлен на достижение успешной межкультурной 

коммуникации. Представители социокультурного подхода 

говорят о нацеленности на необходимость войти, адаптироваться в 

иную культуру для обеспечения межкультурной коммуникации 

через включение в процесс обучения знаний о культуре. Также 

ими отмечается, что социокультурный подход, основан на идее 

диалога культур и нацелен на обеспечение межкультурной 

коммуникации. Таким образом, складывается представление об 

идентичности толкований содержания данных терминов.  

Итак, конкретизированное разграничение дефиниций 

«межкультурный», «кросс-культурный», «интеркультурный», 

«социокультурный» и т.д., связанных, в том числе, с жизнью, 

взаимодействием и общением в поликультурной среде 

современного мира, практически отсутствует. 

Обратимся к подробному анализу семантики данных 

научных концептов. Термин «социо» связан с 

исследованием/изучением среды, структуры общества, динамики 

различных сфер его развития: системы и структуры общественных 

институтов, связей настроений и т.д. Социокультурный (т.е. 

обусловленный социальными и культурными причинами) – это то, 

с чем человек сталкивается, попадая в другую среду. В рамках 

социокультурности исследуется взаимодействие социума и 

культуры, их динамика и историческое развитие. «Понятие 

"социальное" рассматривается как указывающее, прежде всего, на 

универсальные формы совместной жизни людей, упорядоченность 

социальных взаимодействий, структуры и границы таких 

порядков». [7]  

Социокультурный подход в образовании ориентирован на 

решение/преодоление проблем, существующих внутри 

конкретного общества с его культурой. Социокультурный подход 

обусловливает такое построение обучения, при котором  

преподаватель акцентирует внимание на том, как в единицах 
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языка отражаются особенности культуры и мышления носителей 

языка, при этом культуроведческая информация извлекается из 

самих языковых единиц. Личность при социокультурном подходе 

рассматривается связанной с обществом как системой отношений 

и культурой как совокупностью ценностей и норм. В аспекте 

образования социокультурный подход ориентирован на 

решение/преодоление проблем, возникающих внутри конкретного 

общества с его культурой.  

Социокультурные знания – необходимый компонент 

межкультурного подхода и межкультурности как явления в целом, 

однако эти знания необходимы, но недостаточны. 

Социокультурные знания помогают встроиться в конкретную 

культуру, познать еѐ особенности, а межкультурные знания 

всегда предполагают присутствие в сознании личности не менее 2-

х культур  с последующим их сопоставлением для понимания и 

осознания различий: родной для коммуникканта и той, которую он 

изучает и в которую стремится войти. 

Термин «межкультурный» появившийся в общественных 

науках в 30-х годах ХХ века как  результат научно-

исследовательской деятельности американского антрополога Д.П. 

Мердока, первоначально относился к области сравнительных 

исследований, основанных на статистических культурных данных. 

Однако постепенно термин приобретал вторичный смысл, ныне 

ставший ведущим – сравнительно-сопоставительный анализ 

культур. Сама этимология слов 

«интеркультурный/межкультурный» (от лат. inter) – «между», 

как бы определяет некоторое срединное положение между двумя 

культурами. Основа и фундамент межкультурного подхода – это 

межкультурный  диалог. Таким образом, межкультурный 

подход, исходя даже из семантики слова, во-первых, предполагает 

решение/преодоление проблем, существующих между культурами, 

без привязки к конкретному обществу как системе, во-вторых, 

возможен и эффективен в обучении предметам, как языкового, так 
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и неязыкового цикла; в-третьих, направлен на конкретного 

индивида как представителя своей культуры. 

Г.В. Елизарова считает, что «"межкультурный" подход 

исследует, как вычлененные в ходе кросскультурных и 

социокультурных исследований поведенческие особенности 

носителей различных культур влияют на взаимодействие 

индивидов как носителей этих культур». [5, с. 211]. 

Н.В.Филиппова уверена, что прочно занявший свои позиции в 

проблематике межкультурной коммуникации термин 

«"межкультурный подход" представляет собой более широкое 

методическое направление (по отношению к 

лингвострановедческому, лингвокультуроведческому, 

лингвокультурологическому, социокультурному подходам) и 

может рассматриваться как общая парадигма обучения 

иностранному языку на современном этапе. Основная идея этого 

подхода – подготовка обучаемых к эффективному осуществлению 

межкультурной коммуникации в процессе изучения языка» [9, с. 

12]. 

Межкультурный подход как основа межкультурной 

коммуникации предполагает сравнительно-сопоставительный 

анализ культурно-ценностных доминант различных 

национальных сообществ. «В основе межкультурного подхода, 

явившегося логическим продолжением культуроведческих 

подходов, лежит идея о необходимости подготовки обучающегося 

к эффективному осуществлению межкультурной коммуникации. 

<…> Способность анализировать и сравнивать особенности 

носителей различных культур как доминанта межкультурного 

подхода становится особо значимой». [4, с. 280]. 

Межкультурный подход делает возможным обновление 

содержания литературного образования в целом. В 

художественном тексте сосредоточены основные национально-

культурные показатели: национальные концепты, архетипы, 

ментально-психологические основания поведенческой модели и 
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этническая шкала ценностной системы координат. 

Межкультурный компонент общения предполагает также 

изучение внутренних (общение между представителями 

различных этнических групп внутри поликультурного 

государства) и внешних (общение между представителями 

различных государств) аспектов различий в общении. 

Итак, анализ литературы (А.С Будник, Е.С. Дикова, Н.А. 

Кафтайлова, Е.Г. Тарева и др.) позволил сделать вывод, что, в 

целом, социокультурный подход основан на идее диалога 

культур, нацелен на обеспечение успешной межкультурной 

коммуникации учащихся, предполагает включение в процесс 

обучения иностранных языков знаний о культуре. 

Межкультурный подход связан с идеей важности познания, не 

только иной культуры, картины и образа мира, ментальных 

особенностей носителей изучаемого языка, но и равноправного 

соприсутствия двух культур – родной и изучаемой. Данный подход 

может быть использован в неязыковом и шире – в гуманитарном 

образовании. 

Межкультурность – это взаимодействие между разными 

культурами. Социокультурность – это общение внутри 

определенного культурного сообщества.  Можно предположить, 

что сегодня на смену теории 

мультикультурализма/мультикультурности, в концепции которой 

обнаружены явные противоречия и несогласованности, приходит 

идея транскультурности. Этим термином также описывается и 

специфичность ситуации, в которой находится современная 

действительность. Так, «для характеристики состояния 

современного мира немецкий философ Вольганг Вельш 

предлагает использовать концепт "транскультурности", 

нацеленный на подчеркивание взаимозависимости и взаимосвязи 

типологически сходных между собой культур, указывающий на то, 

что различные способы жизни не «заканчиваются» на 

национальных границах. Ставя под сомнение строго 
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национальный характер локальной культуры, еѐ гомогенность, 

инвариантность и обособленное от других монолитное единство, 

философ В.Вельш предлагает "новое" понятие культуры, основной 

характеристикой которой является транскультурность». [3, c. 29-

37].  

Транскультурность предполагает общение за пределами 

конкретных культур, т.е. обозначает явления, универсальные для 

человечества. Транскультурность исследует процесс развития и 

становления новой культуры на основе межкультурной 

коммуникации. В результате контактов (коммуникации) 

представителей различных культур возникает, как утверждают 

сторонники этой концепции, третья, т.е. транскультура (на 

перекрѐстке смешения культур). Транскультура помогает 

выстраивать взаимоотношения человека в составе социального 

целого. Латинская приставка «транс», которая означает «над», 

«сверх», «через», «по ту сторону». «Транскультурная модель – это 

не новоиспеченный метанарратив, но осторожная попытка 

обозначить хотя бы какие-то возможности взаимопонимания и 

солидарности в постсовременном пестром мире, которые не были 

бы связаны с дискредитировавшими себя прежними моделями, но 

вели бы к конструктивному диалогу, к общению инаковостей». [8, 

с. 148]. Взаимодействие культурных традиций в современном 

мировом пространстве порождает феномен контактных литератур, 

которые привлекают все большее внимание исследователей и 

читателей со второй половины ХХ века. Мультикультурная среда 

создает интересный феномен – транскультурность. Так, например, 

это актуально для англоязычной литературы, созданной авторами, 

для которых английский – второй язык. Это справедливо в 

отношении и любых других языков, включая русский. 

Взаимодействие между разными культурами обычно определяется 

термином «межкультурность», тогда как транскультурность 

предполагает общение за пределами культур, т.е. обозначает 

явления, универсальные для человечества. Транскультурное 
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взаимодействие предполагает существование различий, но они не 

воспринимаются как барьеры, напротив, в них видится 

объединяющая основа.  

В свете образование транскультурность предполагает  

«преодоление "линейного" принципа обучения гуманитарным 

дисциплинам – формирование парадигмы ноосферного общества: 

 учѐт национально-исторического воспитательно-

образовательного опыта;  опору на концепции и модели, 

технологии и проекты обучения и воспитания с учетом 

ментальности конкретного народа, его культуры;  разработку 

теоретико-методологических основ процесса формирования 

человека ноосферного общества – его транскультурного 

мировоззрения». [см.6]. 

Представим наше видение содержания терминов в 

следующей таблице: 

 

Социокультурный Межкультурный Транскультурный 

Общение в среде 

иноязычной культуры 

взаимодействие между 

разными культурами 

общение за 

пределами 

конкретных культур 

(универсальные 

ценности) 

взгляд на общество как 

единства культуры и 

социальности, 

образуемых и 

преобразуемых 

деятельностью 

человека 

решение/преодоление 

проблем (принцип 

действий), 

существующих между 

культурами, без 

привязки к конкретному 

обществу как системе 

рассмотрение 

процесса «перехода 

границы» от одного 

культурного 

единства к другому 
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исследование/изучение 

особенностей среды, 

обусловленных 

социальными и 

культурными 

причинами 

 

 

 

 

 

изучение внутренних 

(общение между 

представителями 

различных этнических 

групп внутри 

поликультурного 

государства) и внешних 

(общение между 

представителями 

различных государств) 

аспектов различий в 

общении 

изучение 

взаимодействий 

культурных 

традиций в 

современном 

мировом 

пространстве, 

особенно за 

пределами 

конкретных культур 

 

в аспекте образования 

социокультурный 

подход ориентирован 

на 

решение/преодоление 

проблем, 

существующих внутри 

конкретного общества 

с его культурой 

в аспекте образования 

–  сравнительно-

сопоставительный 

анализ культурно-

ценностных доминант 

различных 

национальных 

сообществ 

в аспекте 

образования 

ориентация на 

выстраивание 

взаимоотношений в 

составе социального 

целого, 

формирование 

широкого 

мировоззренческого 

горизонта, умения 

соотносить интересы 

личности в диалоге с 

остальным миром 

 

Мы, со своей стороны, опираемся на межкультурный 

подход в рамках филологического и шире – гуманитарного 

образования и видим в нѐм следующие важные компоненты:  

когнитивный – исследование специфики восприятия и 

понимания текста изучаемого инонационального произведения в 

его сопоставлении с родной национальной культурой;  

аксиологический – вычленение оценочных характеристик, в 

аспекте изучаемого литературного текста, приписываемых 

явлениям изучаемого произведения культуры;  эстетический – 

постижение неповторимого своеобразия иной национальной 
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культуры через текст художественного произведения;  

прагматический – в аспекте художественной коммуникации: 

изучение особенностей взаимодействия разнонациональных 

коммуникантов – ученика-читателя и автора (героя) 

художественного произведения.  

Под межкультурным подходом мы понимаем  знание и 

понимание национально-культурных ценностных основ своей 

культуры и готовность к сравнительно-сопоставительному 

анализу с ценностями других/изучаемых национальных миров;  

умения связывать культуру и словесное творчество;  адекватное 

восприятие текстов изучаемой культуры;  выработку 

положительного образа иной/изучаемой культуры посредством 

знакомства с ней через национально-культурную традицию, 

запечатлѐнную в художественном тексте;  различение и 

выделение «модели и образа мира» изучаемой национальной 

культуры и сопоставление с родной культурой;  осознание 

мотивированности поведения представителей иной культуры, 

отталкиваясь от их национального стереотипа, кодекса поведения, 

ментальности, запечатлѐнных в литературном произведении;  

формирование через художественную литературу толерантности 

по отношению к представителям других культур по предлагаемой 

нами формуле: «знать, чтобы понять, понять, чтобы принять».  
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ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРИ ОТБОРЕ И 

ПОДАЧЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Марина ГОРШКОВА 
 

Summary 

The article is devoted to the problem of differentiation technology 

in the selection and presentation of grammar in the Russian language 
classes with foreign students. This problem is due to the increased need to 

optimize the foreign language teaching process, which implies the 

selection and implementation of the most effective and high-quality 
solutions to educational problems with minimal time and effort of the 

teacher and students. One of the forms of implementation of optimization 

is the application of various technologies to teaching foreign languages 

aimed at the integral formation and development of an intercultural 
language personality. One of these technologies is a differentiated 

approach.  

 

Принимая во внимание тот факт, что в силу своих 

психофизиологических особенностей некоторые студенты 

http://cyberleninka.ru/article/
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усваивают материал легче и быстрее, на помощь предлагается 

призывать дифференцированный подход, который служит 

созданию оптимальных условий для выявления и формирования 

задатков и развития интересов студентов. Так как программный 

материал усваивается на разных планируемых подуровнях (в 

рамках обязательного А1-А2: «А», «А+», «А++» и т.д.), 

предлагается проводить дифференциацию при отборе и подаче 

лексико-грамматического материала и выделять две и более 

категорий лексических единиц, предлагаемых обучающимся для 

усвоения. Данные группы могут отличаться по уровню сложности, 

частотности и нейтральности лексики. 

Говоря об уровнях, на которые могут делиться студенты 

одной группы, важно упомянуть, что в некоторых случаях 

обучающиеся могут взять на себя ответственность за 

самостоятельный выбор уровня сложности лексико-

грамматического материала, с которым им придется работать (в 

зависимости от их интересов, профессиональной ориентации и 

других факторов). В данном случае акцент в уровневой 

дифференциации будет делаться не на разделение студентов по их 

индивидуальным особенностям и характеристикам, а на 

согласование  образовательного процесса с «психологической и 

нравственной структурой развивающейся личности учащихся»[2]. 

При изучении творительного падежа студентам приводятся 

многочисленные примеры и упражнения с теми или иными 

глаголами, которые можно объединить в тематические группы 

соответственно изучаемым значениям творительного падежа. Так, 

например, объясняя значение характеристики лица (предмета) 

большинство авторов учебных пособий  вводят в употребление 

глаголы, соответствующие требованиям лексического минимума 

начального этапа обучения РКИ (А1-А2): быть, стать, работать 

(кем?/чем?).  

Для объяснения и закрепления значения инструмента 

(средства) действия, авторы оперируют глаголами пить, есть, 
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писать, рисовать (чем?) и т.д., также соответствующими 

требованиям лексического минимума данного этапа обучения. Та 

же закономерность является уместной при объяснении остальных 

значений творительного падежа; а классификация основных 

глаголов на тематические группы обеспечивает 

структурированную и дозированную подачу грамматического 

материала и облегчает  запоминание. 

Для студентов, усваивающих материал быстрее, 

предлагается дополнять группу основных глаголов 

(соответствующих начальному этапу обучения) второстепенными, 

усложненными глаголами (соответствующими продвинутому 

этапу обучения РКИ, а именно – уровню B1). В рамках уровня А1-

А2 «сильным» обучающимся могут быть предложены 

расширенные упражнения с повышенным уровнем сложности (в 

которых встречаются лексические единицы уровня B1), в то время 

как остальные студенты смогут работать над упражнениями с 

основной лексикой в удобном для них темпе. 

Данное мероприятие позволит дифференцировать лексико-

грамматический материал для студентов внутри одной группы по 

уровню сложности, выделить дополнительное время для практики 

на базе основных глаголов для «слабоуспевающих» студентов и 

закрепить усложненный материал для «сильных» студентов; а 

также позволит преподавателю найти время для осуществления 

качественного контроля усвоения материала внутри одной группы. 

В большинстве учебных пособий по русскому языку как 

иностранному для начального этапа обучения изучение 

творительного падежа начинается с введения значения 

характеристики предмета / лица, затем следует значение 

инструмента, значение объекта действия, значение 

совместности с предлогом «с/со», значение места/времени; реже 

встречается значение цели. В условной подгруппе уровня «А» 

представлены основные лексические единицы для отработки 

конкретного значения; в подгруппе «А+» представлен список 
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дополнительных лексических единиц. Студенты условной 

подгруппы «А» будут работать с упрощенными упражнениями, с 

помощью которых они смогут полноценно отработать базовый 

лексико-грамматический материал; продвинутые студенты 

подгруппы «А+» будут иметь возможность отрабатывать 

расширенный материал в упражнениях повышенной сложности.  

Все упражнения по дифференциации лексико-

грамматического материала делятся на практике по уровню 

сложности. Подобные дифференцированные упражнения могут 

применяться преподавателями РКИ на занятиях в рамках одной 

группы, либо могут быть заданы в качестве домашнего задания. 

Студенты подгруппы «А» могут быть зачислены в подгруппу «А+» 

в случае, если у них не возникло трудностей с основными 

упражнениями. Возможность мобильности из одной группы в 

другую может служить дополнительной мотивацией для студентов 

при изучении того или иного языкового явления. 

В связи с тем, что падежная система русского языка – 

явление сложное, а студенты обладают разными познавательными 

способностями, помощником в решении данного противоречия 

будет являться дифференцированный подход. Предлагается 

разделять студентов на условные подгруппы в соответствии с 

уровнем сложности материала, с которым им предстоит работать 

(в рамках обязательного уровня А1-А2). Подгруппы могут носить 

условные названия «А» и «А+» (иногда «А++»). Дифференциация 

может быть реализована при подборе лексико-грамматического 

материала, форм и методов работы и т.д. Ответственность за 

распределение по подгруппам может быть возложена как на 

преподавателя, так и на студентов (активных участников 

образовательного процесса). Студенты подгруппы «А» будут 

работать с базовым материалом, у них появится дополнительное 

время для практики; студенты подгруппы «А+» получат 

возможность работать с усложненным материалом и выходить за 

рамки базовых требований, предусмотренных Стандартом. 
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Большее предпочтение отдаетс  технологии разноуровневого 

(дифференцированного) обучения. Ведь успешность усвоения 

учебного материала, темп овладения им, прочность осмысления 

знаний, уровень развития учащихся зависит не только от 

деятельности учителя, но и от познавательных возможностей и 

способностей учащихся, которые обусловлены многими 

факторами, в том числе особенностями восприятия, памяти, 

мыслительной деятельности, физическим развитием. На всех 

этапах предлагается давать разноуровневые задания, карточки, а 

также домашнее задание. При изучении нового материала и его 

практическом применении для учащихся слабых можно 

предложить такие задания:  

- воспроизвести учебный материал,  

- ответить на вопрос,  

- выбрать правильный ответ, 

- заполнить таблицу примерами из правила, 

- выполнить упражнение по образцу. 

Для учащихся среднего и высокого уровней развития такие: 

- вопросы, позволяющие анализировать изученный материал, 

сравнить его с ранее изученным, показать сходство и различие, 

составить схему, заполнить сравнительную таблицу,  

- выполнить упражнение на применение изученного 

материала, 

- доказать, объяснить,  

- придумать слово или предложение к данной схеме,  

-написать мини-сочинение на уроке и т.п. 

Дифференциация  языкового материала осуществляется с 

целью помочь «слабым» студентам выделить дополнительное 

время для практики, а сильным – усложнить материал. Работа с 

материалом предполагает большое количество видов 

дифференцированной деятельности: обобщение, синтез, поиск 

общих характеристик, выявление логических связей, 

структуризация восприятия, стремление к многомерности 
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восприятия, экономизация и унификация когнитивных 

механизмов, вычленение процессуальной доминанты, прирост 

интегрируемых элементов и т.д.  

Большой выбор технологий ДП делает возможным 

дифференциацию на уровне организационных методов и форм 

обучения. К таким технологиям можно отнести следующие: 

видеофильм, деловая игра с элементами учебной и 

профессиональной деятельности, дискуссия, учебная речевая 

ситуация, педагогическое сотрудничество, ситуация успеха, 

творческая деятельность (проект), самоконтроль, самоанализ, 

самореализация и т.д. Особую важность имеет оказание 

дифференцированной помощи. Н.Е. Газинская выделяет 

следующие ее виды: индивидуализация домашнего задания, 

использование при ответе составленного плана или памятки, 

предоставление времени для подготовки к ответу, оказание 

помощи в ходе самостоятельной работы, указание алгоритма 

выполнения задания, наведение на поиск решения определенной 

ситуацией, постановка наводящих вопросов и т.д.[1, 219] 

На основании вышесказанного можно сделать следующие 

выводы:  

1. дифференцированный подход, предполагающий 

разделение обучающихся на условные группы по уровню, 

интересам, индивидуальным особенностям, служит наиболее 

оптимальным способом раскрытия и целостного развития 

личности обучающегося; 

2. грамотно выстроенная индивидуальная образовательная 

траектория, лежащая в основе дифференцированного подхода и 

требующая учета психофизиологических особенностей каждого 

обучающегося, является залогом успешного осуществления 

дифференциации; 

3. адекватно выбранный уровень сложности заданий для 

каждой условной группы и соответствующим образом 

подобранный лексико-грамматический материал при 
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дифференцированном подходе способствуют полноценному 

формированию и последующему развитию языковой компетенции; 

4. возможность перехода студентов из одной условной 

группы в другую, а также возможность самостоятельного выбора 

уровня сложности самим студентом служит формированию 

уверенной языковой личности; 

5. реализация дифференцированного подхода обеспечивает 

непрерывное всестороннее развитие личности обучающегося, тем 

самым отвечая принципу обучения «через всю жизнь». 
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE DE PREDARE A 

SUBSTANTIVULUI ÎN GRUPELE DE STUDENŢI STRĂINI 
(turci) 

Liliana NEAGA, lector 

 

Summary  

A new communicative approach: a ―middle way‖, 

methodological eclecticism and adjustment of content and methods to 
the students’ needs and interests are the major objectives in teaching 

Romanian as a foreign language. At present, the promotion of the 

Romanian language takes place under favorable circumstances, since 

the linguistic policy of the Council of Europe expressly stipulates the 
enhancement of teaching and learning foreign languages. It is a 

favorable moment for the creation of new instruments for teaching 

Romanian, which should make valuable use of previous experience in 
the field. 
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Gramatica este un sistem logic complex ce lucrează cu cîteva 

„domenii gramaticale‖. Merită remarcat că fiecare domeniu gramatical 

este o structură în sine: independentă şi perfect definită. Totuşi, pentru a 

funcţiona corect, gramatica solicită ca toate domeniile gramaticale să 

interacţioneze, mai mult sau mai puţin: scopul final este: înţelegerea 

mesajului transmis. În acest sens, nu trebuie pierdut din vedere faptul 

că mesajul transmis trebuie să fie exprimat corect şi complet, în ceea ce 

priveşte forma lui gramaticală, dar şi perfect în ceea ce priveşte  

înţelesul. 

Limba română are o gramatică deosebit de dificilă, în special 

datorită „formei morfologice‖ care poate fi chiar foarte complicată. 

Pentru a se controla pe deplin înţelesul mesajului transmis, gramatica 

limbii române trebuie studiată cu foarte multă atenţie. Indiferent de 

metoda folosită, învăţarea unei limbi străine presupune şi învăţarea 

gramaticii acesteia: forme, structuri, relaţii între termeni şi combinarea 

acestora. Pentru îndeplinirea unui scop comuncativ trebuie să ajungem 

în posesia mijloacelor pentru realizarea acestuia. Conform Cadrului 

European al Limbilor [1], gramatica nu mai este elementul de bază la 

fiecare nivel şi sarcina fiecărui profesor este de a cântări foarte atent 

câtă gramatică şi cum o introduce la fiecare lecţie, cum prezintă faptele 

de limbă, cum le structurează, astfel încît aceste informaţii gramaticale 

să ajute la realizarea scopului comunicativ cu maximă uşurinţă şi 

eficacitate pentru studenţii străini. 

Gramatica destinată învăţării limbii române de către străini 

prezintă particularităţi care o disting de gramatica destinată 

specialiştilor sau de cea destinată predării limbii române în şcoală 

elevilor alolingvi, sau ca limbă maternă. Dintre motivele care determină 

în mod necesar această diferenţiere reţinem, aici, numai pe acela 

referitor la bogăţia morfologică a limbii române. Pentru un străin, 

indiferent care este limba sa maternă, primele şi cel mai greu de trecut 

obstacole sunt cele legate de însuşirea modificărilor formale pe care le 

cunosc cuvintele româneşti introduse în enunţuri. El trebuie să ştie, de 

exemplu, că forma de plural a lui dulap este dulapuri, nu dulapi, că se 
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spune eu merg, dar tu mergi, şi prefer, nu preferez troleibuzul, îl 

întîlnesc pe Mihai, nu întîlnesc Mihai.. De aici până la enunţuri 

româneşti corect formulate e multă muncă şi profesionalism din partea 

profesorului şi multă străduinţă din partea studentului. 

În esenţă, gramatica pentru străini – gramatica practică, 

comunicativă, funcţională – trebuie să prezinte o variantă simplificată 

a sistemului limbii fără, însă, să-l denatureze; să pună în evidenţă 

regularităţile din structurile morfosintactice şi să formuleze mai întâi 

acele reguli care au sfera de utilizare cea mai largă, fără, însă, să 

neglijeze excepţiile sau regulile cu aplicaţie la un număr mic de cazuri, 

mai ales dacă acestea au un mare randament funcţional; să favorizeze 

nu demersul bazat pe recunoaşterea structurilor pornind de la reguli, ci 

demersul de tip constructiv care îl pune pe cel ce învaţă limba română 

ca limbă străină în situaţia de a construi, printr-un efort propriu, 

structura de învăţat, pornind de la elementele deja asimilate pe care le 

„prelucrează‖ potrivit regulii date. 

Deşi libertatea profesorului care predă o limbă străină este 

aproape nelimitată din punct de vedere metodologic, în lumina 

generoasei direcţii eclectice a ultimilor 20 de ani, totuşi există câteva 

principii care adaptează gramatica la profilul actual al cursantului de 

RLS (română ca limbă străină), fie el copil de emigranţi/imigranţi, 

student, om de afaceri etc. De exemplu: mutarea abilităţilor de 

receptare dinspre text spre imagine, dinspre succesivitatea textului spre 

simultaneitatea schemei, determină inevitabil renunţarea la explicaţiile 

dense, metalingvistice, şi concentrarea în scheme şi diagrame uşor de 

asimilat a structurilor gramaticale. Importanţa acordată competenţelor 

de comunicare în învăţarea limbilor, asociată cu teoria inteligenţelor 

multiple a lui Gardner [2], face practică dobândirea şi exersarea 

abilităţilor ligvistice prin receptarea şi producera de text oral. 

În procesul de predare/învăţare a limbii române de catre studenţii 

străini elementele de gramatică se introduc gradual, iar numărul şi 

genul sunstantivului se predau la unitatea a treia, după conjugarea 

verbului a fi.  
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Bazându-ne pe principiile de predare-învăţare a gramaticii în 

plan funcţional, utilizăm la faza iniţială imagini şi cuvinte. Această 

activitate îi ajută pe studenţi să înţeleagă ca în limba română fiinţele şi 

lucrurile gramatical au forme de gen şi număr diferite, deoarece în 

limba lor maternă (turcă) nu au categoria genului. De ex: un student, o 

studentă, două  studente, doi studenţi. 

 

  
 

De ex: un copac, doi copaci, o pisică, două pisci. 

 
 

Iniţial cuuvintele sunt alese din temele studiate anterior, apoi se 

introduc şi cuvinte noi. 

Fără a folosi explicaţii metalingvistice, la etapa următoare, li se 

propune studenţilor tema gramaticală concetrată într-un tabel pentru a 

însuşi mai uşor modelele de formare a numărului şi genului 

substantivelor. 

 

gen Sg. Pl. Exemple: Excepţii: 

Masc. o -i Pom-pomi  
 

Om-oameni 
-u -i Metru-metri 

-e -i Câine-câini 

-i -i Ochi-ochi 

Fem. -ă 

-ă 

-e 
-i 

Elevă-eleve 
Limbă-limbi 

 
 

Soră-surori 
Noră-nurori -e -i Bere-beri 

-a -le Pijama-pijamale 
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-ea -le Cafea-cafele Mână-mîini 
Oaie-oi -ie -i Cheie-chei 

-ie -ii Familie-familii 

-0 -0 Vânzătoare-vânzătoare  

Neurtu -0 -e Autobuz-autobuze  

 
Nume-nume 

Ou-ouă 

-0 -uri Pix-pixuri 

-u -e 
-uri 

-ii 

Teatru-teatre 
Tablou-tablouri 

Exerciţiu -exerciţii 

Atenţie: gentă –genţi                 fată-fete            poartă-porţi 
Fereastră-ferestre         pară-pere           roată-roţi 

 

Această schemă îi va ajuta pe cursanţi să introducă cuvintele noi 

într-un model sau altul. 

Prin urmare, după ce un nou material lingvistic este introdus, 

recurgem la diferite tipuri de exerciţii (substituire, transformare ş.a.). 

Activitate pe care o propunem este  folosită în procesul de 

predare/îmvăţare a limbii române studenţilor străini cu scopul de a 

exersa şi a automatiza fenomenul gramatical. 

De ex.: Formaţi  pluralul substantivelor, urmând modelele: 

 

Masculin: 

Profesor-                                   
0/i 
Pom- 
Elev- 

Brad-                                                             
d+i=zi 
Ghid-                                 

Student-                                                         

t+i=ţi 
Bărbat- 

Copil-                                                               

l+i=i 
Cal- 

Pas-                                                                
s+i=şi 
Urs- 
Rus - 

Tehnician-                                                    
ian/ieni 
Politician- 
Muzician- 

Ziarist-                                                          
st+i=şti 
Dentist- 
Poliţist- 

Austriac-                                                      
iac/ieci 
Liliac- 

 

Feminin: 
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Cameră-                                                           
ă/e 
Casă- 
Elevă- 

Cheie-                                                     
voc.+ie= i 
Femeie- 
Statuie- 

Maşină-                                                             
ă/i 

Mătuşă- 
Usă- 

Staţie-                                                     
cons.+ie=ii 

Familie- 
Informaţie- 

Bere-                                                                  
e/i                                                          
Scriere- 
Sosi  re- 

Cafea-                                                            
ea/ele 
Stea- 
Pijama-                                                          
a/ale 

 

Neutru: 

Tren-                                                      
0/uri 
Pix- 
Dulap- 

Fotoliu-                                                             
iu/ii 
Exerciţiu- 
 

Nume-                                                            

e/e 
Prenume- 

Tramvai-                                                      

i/ie 

Telefon-                                   
o+cons./oa+cons.+e 
Calculator- 
Balon- 

Pahar-                                                          
0/e 
Caiet- 

 

Automatizarea este importantă în cazul erorilor gramaticale, 

totuşi o simplă reproducere nu s-a dovedit a fi suficientă, întrucât şi 

contextul este extrem de important. Dacă, de exemplu, studentul are 

probleme cu înţelegerea genului feminin, trebuie să i se ofere o serie de 

exerciţii de imitaţie şi de repetiţie, legate mai ales de o anumită situaţie, 

preferabil autentică. 

Fenomenul gramatical la care ne referim este discutat în cadrul 

temei lexicale: Casă, dulce casă. Iar acest lucru ne dă posibilitatea să 

iniţiem situaţii autentice, în cadrul cărora putem exersa gramatica. 

De ex.: Descrieţi sala de studiu în care sunteţi.  Studenţii 

primesc fişe pe care este scrisă denumirea unui obiect la singular, ei 

trebuie să formeze pluralul şi să identifice obiectul, ulterior lipesc 
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această fişă pe obiectul dat. Acestea rămân lipite până când studenţii 

însuşesc cuvintele date. 

 

 
 

O altă activitate interactivă este formarea dialogurilor, în care 

cursanţii sunt obligaţi să folosească anumite structuri noi, astfel practică 

gramatica şi utilizează cuvintele de la  tema dată. În baza unei imagini 

studenţii formează dialog. 

 
De ex.: - Ce este aici?       

- Aici este o bucătărie. 

 - Ce este în bucătărie?    

- În bucătărie este o 

masă şi patru scaune. 

- În bucătărie sunt două 

frigidere? 

- Nu, în bucătărie este 

un frigider. 

- Ce este lângă un 

frigider? 

- Lângă un frigider este 

un dulap. 

 

 

Un alt obiectiv operaţional pe care îl folosim, este completarea 

spaţiilor albe dintr-un text. La nivelul dat le cerem studenţilor să le 

completeze cu un singur cuvânt, ceea ce îi obligă să se gândească la 

logica şi corectitudinea unei propoziţii  impuse şi studentul este obligat 

să încadreze cuvântul în contextul propus. Acest exerciţiu permite să 

verificăm folosirea corectă atât a formelor gramaticale, cât şi a 

vocabularului. 

De ex: Descrieţi imaginea, completând spaţiile libere. 
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Aici este ____________________. În 
dormitor este un pat. El este între  
________________ şi 
________________. Pe pat sunt 
______________, _________________ 

şi ____________________. Pe noptieră 
este_______________. Un dulap este 
lângă_______________. Lângă dulap, pe 
perete este _______________. Pe jos este 
_______________. 

 

 

Învăţarea unei limbi noi de către adulţi presupune şi comiterea 

multor greşeli, deoarece adultul are deja un sistem bine conturat al 

limbii materne. Desigur, erorile sunt imposibil de eliminat, totuşi 

datorită unor strategii bine gândite, care ar include anumite exerciţii 

numărul lor poate să scadă în mod considerabil. 

Strategiile propuse  ne ajută să însuşim atât tema lexicală, cât şi 

fenomenul gramatical şi să evităm sau, cel puţin, să minimalizăm  

erorile legate de pluralul şi genul numelor: ex. dulapi, scauni, mase, o 

frate, o câine ş.a  

Atât în cazul erorilor gramaticale, cât şi al celor lexicale, extrem 

de importantă ni se pare autocorectarea. Decât să le „servim‖ 

studenţilor forma corectă, e mai bine să-i încurajăm să se corecteze 

singuri, amintindu-le modelele studiate,  ceea ce în multe cazuri este o 

metodă eficace, deoarece solicită mai multă conştientizare din partea 

studentului. Prin urmare, studenţii se obişnuiesc cu folosirea 

vocabularului într-un context potrivit, fiind obligaţi, în acelaşi timp, să 

respecte regulile gramaticale.  
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ТРУДНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДА ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Tatiana UNTILĂ, lector 

 

Summary 
Grammar is difficult and not very fun. However, without 

thorough knowledge in the proper use of forms of nouns, forms of their 

kind, with its agreement with the words that it causes or they substitute, 
communication becomes ridiculous and we risk being misunderstood. 

Therefore, we intend to draw attention to the problems of identifying 

gender of nouns in Russian. The idea of writing appeared when I found 

out that there are difficulties identifying gender of the noun in both 
groups of foreign students studying Russian, and in groups of students 

who come from schools with teaching in Russian. 

 
На начальной стадии своего развития люди старались 

использовать окружающие их предметы только в практических 

целях для удовлетворения непосредственных жизненных 

потребностей. Позже, они научились отличать различные 

предметы, поэтому стали давать конкретные названия целым 

классам предметов, которые они различали уже на основе 

жизненного опыта. Названия этих предметов мы учим ещѐ с 

детства, когда мы только начинаем говорить на родном языке. 

Естественно, что тогда мы учим правильные формы употребления 

их в словосочетаниях и в предложениях, не думая о том, какого 

рода это существительное, и даже не думая о том, что это слово 

называется именем существительным, и оно должно согласоваться 

в роде с другими словами. В этом возрасте, мы просто имитируем 

речь  взрослых. Эта проблема выявляется уже, будучи взрослее, 

когда учимся в школе, особенно когда изучаем какой - то 

иностранный язык. 
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Эта тема интересна и актуальна, так как в последнее время 

замечаем особый интерес к изучению русского языка 

иностранцами. Проблема, так же, выявляется и в русских группах, 

когда изучается тема Имя существительное в рамках предмета 

Морфология (ч.1).  

Для формирования русской речи у учащихся большое 

значение имеют определительные словосочетания, в основе 

оформления которых лежит категория рода имени 

существительного. Как показывает практика, многие ошибки в 

русской речи учащихся, будь то молдаване или иностранцы, 

связаны с категорией рода: с согласованием в роде и 

неправильным употреблением формальных показателей. Это 

объясняется как сложными системами, системными 

особенностями этой категории в изучаемом языке, так и 

интерферирующим воздействием родного языка. 

Работая со студентами из национальных школ, с румынским 

языком обучения, нередко можем услышать выражения, в которых 

неправильно согласованы существительное с прилагательным, так 

как в румынском языке и в русском языке существительные с 

одним и тем же лексическим значением относятся к разным родам. 

И по этому, каждый раз сталкиваясь с этой проблемой необходимо 

исправить сразу учащегося, для избегания ошибок в дальнейшем.  

Когда работаем с русскими группами, проблема выявляется 

особенно тогда, когда говорим о существительных общего рода 

или о существительных иноязычного происхождения, которые 

часто являются неизменяемыми. А, работая со студентами 

иностранцами (турками) оказалось, что в их родном языке 

существительные не имеют категорию рода, как правило. Этот 

факт, естественно, приводит к тому, что, когда они разговаривают 

на русском языке, нередко выражаются  неправильно: этот 

девушка красивый и другие. 

У имѐн существительных самой древней категорией 

считается род, выражающий определенные особенности 
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предметов. В отличие от других частей речи, где род выступает 

как формальная морфологическая категория, у имѐн 

существительных, это категория  лексическая и грамматическая, 

выражающая способность существительного входить в  различные 

отношения с другими словами в предложение.  

Род имѐн существительных может выражать два значения: 

номинативное и синтаксическое. Второе из них главное. 

Номинативное значение связано с обозначением мужского и 

женского пола. Но этой особенностью обладают лишь личные 

имена существительные.  

Род как синтаксический элемент значения русских  

существительных проявляется следующим образом: 

1.  в согласовании с различными формами полных 

прилагательных (и причастий): большой кабинет, большая улица, 

большое окно; 

2.  в согласовании с различными формами глаголов в 

прошедшем времени и с формами кратких прилагательных: был 

кабинет, была улица, было окно; 

3.  в возможности замены существительных разными 

местоимениями – существительными: кабинет (он), улица (она), 

окно (оно). 

В зависимости от характера грамматических значений, 

существительные в русском языке распределяются по трѐм родам: 

мужской, женский и средний. Род существительного имеет 

реальную семантику в тех случаях, когда им характеризуются 

названия лиц или животных: названия лиц и животных мужского 

пола являются существительными мужского рода (дедушка, 

учитель, муж, мальчик, кот), названия особей женского пола – 

существительными женского рода (бабушка, учительница, жена, 

девочка, кошка, пыль, рожь). 

К среднему роду, как правило, относятся названия  

неодушевленных предметов: окно, поле, дерево, и другие.  
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Из одушевлѐнных существительных значение среднего рода, 

имеет небольшая группа слов: дитя, лицо (личность), существо 

(живое существо), животное, божество, ничтожество (о 

человеке) и слова – названия зоологических видов, подвидов и 

родов, например: пресмыкающееся, беспозвоночное, кишечно – 

полостное (спец.), млекопитающее, земноводное. 

Отнесенность неодушевленных существительных к 

мужскому, женскому или среднему роду, семантически 

необъяснима и условна. Так, мы не можем объяснить, почему 

слова типа  герб, стол, стул, овѐс, день мужского рода, слова типа 

книга, тень, дорога, неделя, ночь – женского, а слова стекло, окно, 

море, молоко, общежитие и др. – среднего рода. 

Деление неодушевлѐнных существительных на 

существительные мужского, женского и среднего рода 

объясняется только системой падежных флексий и 

синтаксическими факторами. 

К мужскому роду относятся: 

1) все существительные с основой на твѐрдый согласный или 

[j] и нулевым окончанием в именительном падеже (дом, стол, 

диван, сарай); 

2) значительная часть существительных с основой на мягкий 

согласный, а так же на ж и ш и нулевым окончанием в 

именительном падеже (нож, ключ, плющ,  шалаш). 

К женскому роду относятся: 

1) большинство существительных с окончанием –а (-я) в 

именительном падеже (волна, улица, пашня); 

2) часть существительных c основой на мягкий согласный, а 

так же на ж и ш (пыль, любовь, рожь, глушь). 

К среднему роду  относятся: 

1) существительные с окончанием на –о (-ѐ), -е в 

именительном падеже (ведро, окно, старьѐ, море); 

2) десять существительных на –мя (время, бремя, племя, 

стремя, семя, знамя, вымя, имя, темя, пламя). [3, p.155] 
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Очень эффективно использование во время урока таблиц и 

схем. Учащиеся легко запоминают информацию, которая 

представлена в виде определенной системы.  

Важно отметить, что основная масса русских 

неодушевлѐнных существительных, в том числе и 

новообразований, - это слова мужского и женского рода. 

Существительные мужского рода чаще встречаются среди 

названий коллективов, учреждений, предприятий, конкретных 

предметов. Меньше слов – названий женского рода.  

В тех случаях, когда учащиеся (особенно те, для которых 

русский язык не является родным) затрудняются определить род 

существительных типа: тетрадь, мощь, печь, лошадь, рожь, 

корабль, камыш, сторож, они могут преодолеть эти трудности, 

ставя их в Р.п. Таким образом, если в Р.п. они оканчиваются на – и 

(тетради, мощи, лошади,…), то это существительные женского 

рода, а если оканчиваются на – а, -я (корабля, сторожа, камыша), 

то это существительные мужского рода. 

А существительные среднего рода называют понятия 

отвлечѐнные. К примеру, слова на - ние: радиовещание, 

выполнение, исполнение. 

В особую группу входят слова типа молодчина, соня, ябеда,  

плакса, неряха, выскочка, недотрога. Это существительные 

общего рода, которые способны служить экспрессивными 

названиями лиц и мужского, и женского пола. [3, p. 155] При 

употреблении этих существительных, стоит учитывать пол 

обозначаемого ими лица, в зависимости от этого, их можем 

отнести либо к женскому, либо к мужскому роду.  

В речи, имена существительные этого класса, из контекста, 

или с опорой на контекст, имеют при себе определение такого 

грамматического рода, которое присуще лицу, о котором идѐт 

речь. 
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К примеру: невежда- этот Игорь такой невежда; эта 

Наташка такая невежда; он страшный неряха ; она страшная 

неряха. 

Кроме подобных слов, к существительным общего рода 

могут быть отнесены: 

- неизменяемые фамилии: Макаренко, Малых, Мишон, Гюго, 

и другие; 

- разговорные формы некоторых имѐн собственных: Саша, 

Женя, Валя. 

У имѐн существительных общего рода различного 

биологического пола грамматические формы рода определений  и 

сказуемого образуются следующим образом: 

Пример: Этот известный соня опять опоздал; эта 

известная соня опять опоздала.   

В данном примере, употребляются указательные 

местоимения, определения и глаголы сказуемые в зависимости от 

контекста. В первом случае все они относятся к мужскому роду, а 

во втором – к женскому.  

Итак, при существительных общего рода, грамматическая 

форма определений и глагола сказуемого (только одна форма 

прошедшего времени, единственного числа) зависит от того, к 

какому лицу относится. 

Часто студенты путают существительные общего рода с 

существительными типа: врач, профессор, архитектор, депутат, 

экскурсовод, называющие лицо  по профессии, роду деятельности. 

Эти существительные, по историческим причинам, являются 

существительными мужского рода, поэтому, присоединяют к себе 

согласующиеся с ними слова мужского рода. 

К примеру: хороший врач, известный адвокат, 

талантливый преподаватель, исполнительный директор. 

Так же, в форме мужского рода при таких существительных 

используются, и глаголы-сказуемые в форме прошедшего времени, 

единственного числа. 
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У носителей русского языка часто возникают  трудности при 

определении рода аббревиатур. Род сложносокращѐнных слов 

обычно определяют по опорному слову в расшифровке 

аббревиатуры или же по родовому слову: НАТО (альянс) 

постановил, МГУ (университет) принял новых студентов, СНГ 

(содружество) выступило с инициативой, ЮНЕСКО 

(организация) объявила 2009 год Годом Гоголя… [6] 

Для того чтобы развивать у учащихся способность 

различения существительных разных родов, можно предложить им 

упражнения типа: 

1. Отметьте все существительные мужского рода: 

 зверь 

 брюки 

 юрист 

 папа 

 лосось 

 жадина 

 друг 

Отметьте все существительные женского рода: 

 зануда 

 тѐтя 

 конь 

 ночь 

 вода 

 мама 

 лебедь 

Отметьте все существительные среднего рода: 

 море 

 домище 

 озеро 

 окно 

 кофе 
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 земля 

 бремя 

Отметьте все существительные общего рода: 

 молодец 

 врач 

 неряха 

 сластена 

 музыкант 

 сластена 

 соня 

Как отмечалось уже, трудно для студентов определить род 

неизменяемых имѐн существительных типа: кенгуру, шимпанзе, 

Конго, кольраби, кашне, Миссисипи и т.д. Стоит отметить, что в 

нашу речь всѐ чаще входят слова иноязычного происхождения. И 

действительно,  порой затрудняешься использовать эти слова, так 

как не знаешь, как правильно сказать: Купила сегодня вкусную 

кольраби, или вкусное кольраби.   

Несклоняемые имена существительные иноязычного 

происхождения распределяются по родам следующим образом: 

- к мужскому роду относятся:  

1) названия лиц мужского пола (денди, маэстро, портье);  

2) названия животных и птиц (шимпанзе, какаду, колибри, 

кенгуру, пони, фламинго);  

3) слова кофе, пенальти. 

- к женскому роду относятся названия лиц женского пола: 

мисс, фрау, леди. 

- к среднему роду  относятся названия неодушевлѐнных 

предметов: пальто, кашне, драпри, декольте, депо. [3, p. 155] 

Определить род этих слов несложно, если понимаешь, что 

означают эти слова. 

Примеры: мадам, месьѐ – слова, обозначающие 

одушевлѐнных лиц -  род соответствует полу; 
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кенгуру, шимпанзе – слова обозначающих животных - 

мужского рода; 

Конго - слово- название государства- среднего рода; 

Миссисипи, Нил – слова – названия рек – женского рода. 

А слова типа пальто, кашне, это слова, обозначающие 

неодушевлѐнные предметы, по – этому - среднего рода.  

Так же, можем представить следующую таблицу: 

 

Мужской род Женский род Средний род 

Наименования лиц 

мужского пола: 

рефери, тореро, 

импресарио 

Наименования лиц женского 

пола: фрау, мадам, пери, 

(волшебница) 

Наименования 

неодушевленных 

предметов: бистро, кафе, 

жюри 

Наименования 

большинства 

животных: какаду, 

шимпанзе, пони. 

(Слова колли и гризли 

могут быть мужского 

и женского рода). 

Имена существительные, 

получившие категорию рода 

по родовому значению 

слова: цеце (муха), иваси 

(селедка), брокколи, 

кольраби (сорта капусты), 

авеню (улица) 

Субстантивированные 

слова: вежливое 

«здравствуйте», громкое 

«ура», наше «завтра». 

Некоторые 

слова-исключения: 

а) названия ветров: 

сирокко, торнадо; б) 

названия языков: 

хинди, суахили, урду; 

в) названия некоторых 

продуктов: кофе, 

сулугуни (сыр); г) 

слова: пенальти 

(удар), экю (монета), 

кавасаки (вид судна). 

Если подчеркивается 

репродуктивная функция 

животных, то используется 

форма глагола женского 

рода, указывающая на пол 

животного: Кенгуру родила 

детеныша. 

  

[5] 

 

И так, используя неизменяемые существительные, мы 

должны помнить, что род их определяется не по окончаниям, как у 

существительных изменяемых, а по родовому слову. И имена 

прилагательные (полные или краткие), так же и глаголы в 

прошедшем времени, будут согласоваться с ними в роде: Купила 
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сегодня вкусную кольраби (так как, кольраби это сорт капусты, 

соответственно относится к женскому роду).  

К примеру: Миссисипи очень широка (ж.р.); У меня тѐплое 

кашне. (ср. р.) и т.д. 

На этапе когда учащиеся (в русских группах) уже 

ознакомлены со всеми родовыми группами, можно предложить 

упражнения типа: 

2. Определите род данных существительных и согласуйте с 

ними стоящие в скобках слова. С полученными словосочетаниями 

составьте предложения. Словосочетания употребляйте в любом 

падеже единственного числа. О значении незнакомых слов 

справляйтесь в «Словаре иностранных слов». 

(понятливый) шимпанзе, (золотой ) пенсне, (крутогорбый) 

зебу, (пестрый) попурри, (маленький) колибри, (ресторанный) 

меню, (теплый) какао…[3, p. 156] 

3. Охарактеризуйте род данных существительных, отметьте 

его показатели: 1) семантический (содержащаяся в лексическом 

значении слова семантика пола), 2) словообразовательный (слово 

относится к определенному словообразовательному типу, 

дающему существительное определенного рода, или – в 

субъективно-оценочных образованиях – род соответствует роду 

производящего слова), 3) морфологический (род соответствует 

словоизменительному классу, показателем считают форму Им. п. 

ед. ч. или форму Род. п. ед. ч.), 4) синтаксический (у 

неизменяемых существительных и существительных общего рода 

– род согласуемого слова). У несклоняемых существительных 

обоснуйте родовую принадлежность. 

Строитель, канитель, рама, семя, врач, млекопитающее, 

дешевизна, пень, сень, путь, набережная, дедушка, бабушка, 

домишко, зверюга, дитя, село, ситро, инкогнито, домище, 

городище, топорище, хинди, стюардесса, рикша, татарин, 

недотрога, воевода, визави, травести, станция, герой, лгунья, 

фрау, подмастерье, староста, царица, умница, куница, шоу, 
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поместье, рантье, кутюрье, моль, рояль, тюль, шампунь, окунь, 

ястреб, Саша, ткачиха, импресарио, комендант, сваха. [4, p. 8] 

Или: 

4. Определите род существительных, выделите его 

показатели. Какие из перечисленных существительных имеют 

характерный родовой суффикс (словообразовательный показатель 

рода)? Для справки можно обратиться к Обратному словарю или 

Грамматическому словарю А. А. Зализняка. 

1. Зайчишка, сюртучишко, страстишка, перышко, 

передышка, латышка, домишко, насмешка, актеришка, 

комнатишка, крылышко, сельчишко, малышка, кинишко, 

золотишко, таракашка, коротышка, мормышка, подготовишка, 

князишка, манишка, глупышка, ледышка, карасишка, 

портфелишко, умишко, распашка. 

2. Кумушка, долюшка, тестюшка, усушка, соловушка, 

сараюшко, сиротинушка, медведушка, хохотушка, брюшко, 

завитушка, заюшка, гостюшка, сторонушка, игрушка, воробушка, 

девчушка, побирушка, иудушка. 

3. Кладбище, училище, детище, побоище, арбузище, 

хранилище, человечище, торжище, дождище, прозвище, 

скандалище, жилище, посмешище, логовище. 

4. Юноша, паникерша, квакша, левша, копуша, горбуша, 

чинуша, хромуша, святоша, нэпманша, книгоноша, галоша, гейша, 

капитанша,[4, p.10] 

Очень важно приучить студентов/учащихся пользоваться 

словарями, так как многие моменты в решении практических 

заданий будут довольно сложными без толкования  определѐнных 

слов. 

Упражнения такого типа, помогают преподавателю понять, 

что учащиеся поняли и на что нужно ещѐ раз останавливаться.  

Если студенты справляются с такими заданиями, то можно 

считать, что цель достигнута. 
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Естественно, что мы не предлагаем те же упражнения в 

группе иностранных учащихся. 

Хорошо и доступно,  для начинающих изучать русский язык, 

представлена тема рода имѐн существительных в Учебнике 

русского языка (элементарный уровень) Дорога в Россию В.Е. 

Антоновой. Слова представлены с указанием на формальные 

признаки рода: 

 он                     она                  оно 

папа                                     мама                              фото 

мой брат                              моя подруга           моѐ окно 

дом                                        комната                      яблоко 

город                                      страна                       [1, p. 32] 

 

или, можно представить таблицу, в которой будут представлены 

предметы, их названия и их род: 

 

Мужской род Женский род Средний род 

мальчик 

 

девочка 

 

окно

  

дом

 

картина

 

 

 

яблоко     
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Чай         

 

 

книга  

 

солнце

 

 

Хорошим упражнением, для осмысления данной темы для 

студентов иностранцев, является упражнение 8 на странице 33, в 

котором студентам предлагается ряд слов, которыми они должны 

заполнить корзины, по образцу: 

                   
 

мой зонт       моя сумка                                    моѐ фото 

Яблоко, журнал, нож, карта, брат, школа, город, сок, суп, 

молоко, лампа, окно и другие. [1, p.33] 

В этом упражнении студенты распознают существительные 

по родам, а так же употребляют при них соответствующие 

притяжательные местоимения. Это делается не случайно, а именно 

потому, что авторы знают, с какими трудностями сталкиваются те, 

кто изучают русский язык как неродной. 

На следующих занятиях, учащиеся изучают прилагательные, 

правильное  использование которых, невозможно без знания темы 

Род имѐн существительных. 

К примеру: 

5. а) Составьте все возможные варианты сочетаний. Кто 

быстрее! Кто больше! 

Образец: старый город, врач, … 

                старая  улица, книга, … 

                старое метро, письмо, … 
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                старые часы, рассказы, … 

старый       девушка       шапка 

новый        студент          шарф 

большой    слова             часы 

русский     метро             университет … 

б) подберите возможные характеристики. 

Образец: пальто – новое, старое, красивое, дорогое, 

синее…[1, p. 103] 

В таких группах, преподаватель старается не употреблять 

имѐна существительные общего рода, так как они не всегда 

понятны иностранным студентам, и в их речи эти 

существительные не играют большой роли.  

К роду имѐн существительных возвращаемся и при изучении 

темы образования множественного числа. Авторами предлагается 

таблица, в которой хорошо представлены примеры образования 

формы множественного числа существительных мужского, 

женского и среднего рода.  

Тема рода имени существительного  

В.А. Иванова говорила: «С точки зрения современного 

русского языка распределение существительных по трѐм родам 

загадочно, необъяснимо». Действительно это так, но как же 

приятно когда ты видишь, что учащиеся, с которыми ты столько 

работал, научились разгадать эту загадку и умеют правильно 

употребить имена существительные в своей речи. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Юлиана БОБРОВА, преподаватель 
 

Summary 

The introduction of new educational standards implies a 
mandatory construction of a more qualitative learning process for 

students. Knowledge of individual psychological peculiarities and 

learning potential of students always helps the teacher to organise the 

work in a more effective way, to achieve high motivation and, 
consequently, to reach a feasible result. However, the strategy of 

education modernization in Moldova assumes, at the core of 

contemporary education and its updated contents, the state of 
competences' formation, which means that the teachers' task has 

become much more complicated. 

  
Компетенция заняла в современном образовании 

центральное место. Можно это объяснить и тем, что 

информационные технологии произвели взрыв, который не только 

увеличил, в десятки раз, объем потребляемой информации, но и 

привел к ее быстрому старению и обновлению. Профессиональная 

продуктивность стала зависеть от умения ориентироваться в 

информационных потоках, от инициативности, от умения 

справляться с проблемами, искать недостающие знания и другие 

ресурсы для достижения цели. Обучение этим умениям и есть, по 

существу, ответ образования на вызовы современного общества, 

для которого характерны все возрастающая сложность и 

динамизм. Значит, компетентностный подход заключается не в 

увеличении объема информированности учащегося, а в том, чтобы 

он самостоятельно решал проблемы в новой ситуации.  

http://ebooks.grsu.by/ruslang/kategoriya-roda-imen-sushchestvitelnykh.htm
http://ebooks.grsu.by/ruslang/kategoriya-roda-imen-sushchestvitelnykh.htm
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В решении этой проблемы значительную роль следует 

отвести формированию у учащегося умений и навыков 

самостоятельного мышления и практического применения знаний. 

На сегодняшний день нет необходимости убеждать 

преподавателей в важности разработки и внедрения в 

педагогическую практику более совершенных методик обучения, 

обеспечивающих повышение качества учебного процесса. Однако 

в современном учебном процессе существует острая 

необходимость направить все усилия педагогов на оптимизацию 

индивидуальной деятельности учащегося, на создание условий и 

единой образовательной среды для формирования навыков 

самостоятельного умственного труда. Как уже отмечалось, какие 

бы знания и в каком объеме не получали бы обучаемые, эти знания 

имеют необратимую тенденцию устаревать, отставать от 

потребностей жизни. Если научить учащихся учиться 

самостоятельно, приобретать знания из различных источников 

информации самостоятельным путем, владеть как можно большим 

разнообразием видов и приемов индивидуальной работы, то 

комбинация и варьирование этих приѐмов, весь широкий спектр 

средств обучения в своѐм комплексе непременно приведѐт к 

формированию необходимых личностных, 

общеобразовательных, предметных и других компетенций у 

учащихся [9, стр. 5]. 

Труды и исследования педагогов и психологов в области 

индивидуального образования позволяют условно выделить 

четыре уровня самостоятельной продуктивной деятельности 

учащихся, соответствующих их учебным возможностям [11]: 

1. Копирующие действия учащихся по заданному образцу.  

2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению 

информации различных свойствах изучаемого объекта, в основном 

не выходящая за пределы памяти. 

3. Продуктивная деятельность самостоятельного 

применения приобретенных знаний для решения задач, 
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выходящих за пределы известного образца, требующая 

способности к индуктивным и дедуктивным методам. 

4. Самостоятельная деятельность по переносу знаний при 

решении задач в совершенно новых ситуациях, условиях по 

составлению новых программ принятия решений, выработка 

гипотетического аналогового мышления. 

5. Занятия тесно связаны с формами работы. Практиками 

разработаны и адаптированы в области педагогической  

деятельности такие виды индивидуальных работ, как: решение 

задач, примеров, выполнение расчетно-графических работ, 

курсовых проектов, подготовка рефератов, докладов, перевод и 

пересказ текстов, подбор и изучение литературных источников, 

проведение различных экспериментов и т.п. [7,стр.89].Перечень 

данных работ тесно связан с проводимыми курсами, с 

определѐнными дисциплинами, и придаѐт процессу обучения 

ярко-выраженный характер. Но, несмотря на всѐ многообразие 

форм самостоятельной работы учащихся, нельзя упускать и другие 

немаловажные моменты в организации индивидуальной работы. 

Начнѐм с того, что загрузка учащихся учебной работой в 

различных учебных заведениях, на различных его этапах и в 

различные периоды учебного года далеко не одинакова. Из этого 

можно заключить следующее - наличие общего звена в 

обучающем процессе в виде систематического выполнения 

индивидуальных работ обязательно, при этом, технически  

невозможно для всех учащихся установить нормы нагрузки этих 

индивидуальных работ. Каждое учебное заведение должно 

определять их самостоятельно, с учетом конкретных условий, 

трудоемкости и сложности дисциплин и т. п., При этом время в 

один, два или более часов, отводимое на ежедневную 

самостоятельную работу, чаще всего, может служить лишь 

средним ориентировочным показателем. Показатель этот в 

отдельных случаях может быть изменен в зависимости от 

фактической нагрузки учащихся и объема обязательных занятий 
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по расписанию, характера изучаемой науки, специальных учебных 

задач, намеченных преподавателем.  

Необходимость создания графика подтверждается его 

значимой ролью в организации учебной работы, и в тоже время, 

решение вопроса о времени, установленного на самостоятельную 

работу, еще не гарантирует успеха работы [8,стр.316]. Для еѐ 

выполнения, для качественного самообразования, с рациональным 

использованием физических, интеллектуальных и 

психологических ресурсов учащихся, должны быть учтены 

принципы еѐ реализации. 

По мнению некоторых экспертов, именно ценные указания 

преподавателя, в особенности, касающиеся принципиально новых 

решений тех или иных научно-технических вопросов, вызывают у 

учащегося активный отклик в желании работать, участвовать в 

учебном процессе. В силах руководителя управлять ходом 

выполнения работ, давать в необходимых случаях педагогически 

оправданные указания, всячески поощрять творческий 

самостоятельный подход, вариативность поиска решений к 

поставленным задачам.  Советы преподавателя одному ученику, 

как правило, бывают, полезны и для других учащихся, 

работающих в группе или парах, и обычно прислушивающихся к 

объяснениям преподавателя. Всѐ это возможно только лишь в 

условиях тесного сотрудничества обучающегося и обучаемого, 

богатейшей практики последнего, желания приобщения к этой 

практике - первого. Следовательно, индивидуальная работа не 

есть самостоятельная деятельность учащихся по усвоению 

учебного материала, а есть особая система условий обучения, 

организуемых преподавателем[3,стр.122] . 

Усиление роли самостоятельной работы сегодня диктует 

принципиальный пересмотр организации образовательного 

процесса в целом. Основная задача этого процесса заключается в 

формировании творческой личности специалиста, способного к 

саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности, 
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что означает - ориентироваться нужно на активные методы 

овладения знаниями, способствующие развитию и формированию 

качеств мышления учащихся, необходимых для полноценной 

жизни в обществе.  

Сущность самостоятельной работы учеников сводится к 

особенностям поставленных в ней учебно-познавательных задач. 

Чтобы развить положительное отношение учащихся к 

внеаудиторной работе, сделать процесс обучения более 

интересным и поднять активность значительной части 

обучающихся, преподавателю следует изначально разработать и 

внедрить на занятия по своим дисциплинам определѐнный объѐм 

заданий и задач для самостоятельного решения. Выдавать эти 

задания целесообразно по разделу или модулю изучения, по 

цепочке постепенно усложняющихся задач, органически 

связанных с мероприятиями повседневной жизни, по актуальности 

обозначенных для изучения проблем, по степени и уровню 

подготовки к подобному виду работы учащихся. Примечательно, 

что это отмечал ещѐ Л. С. Выготский, который говорил, что 

сложность осваиваемых знаний, должна соответствовать уровню 

развития учащихся [2, стр.47]. 

Чтобы обеспечить учащимся широкое познание, выработать 

у них способность самостоятельного взгляда к окружающему 

миру, при этом постоянно пополняя багаж эрудированности и 

интеллектуальности, каждый урок, предшествующий 

индивидуальной работе, должен обеспечить учеников богатыми 

научными сведениями для сравнения. Для этого нужно развивать 

такие формы работ, которые формируют у учащихся способность 

анализировать, обобщать и систематизировать материал 

нескольких разнохарактерных автономных источников. Здесь 

следует снова обратиться к словам Л. С. Выготского,- который 

утверждал, - что у ребенка есть тенденция понять не только 

отдельные факты, но и установить взаимосвязи между ними. Такая 

тенденция должна быть использована в процессе обучения, при 
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построении программ от первого до последнего года обучения [2, 

стр.49]. Также занятия должны строиться с учетом наглядно-

действенного и наглядно-образного восприятия учеником 

окружающего мира, и быть направленными на формирование 

интеллектуально-развитой личности. Именно в самостоятельном 

обучении удается наиболее полно реализовать индивидуальные 

возможности ученика, учесть его личностные свойства.  

Надо признать, что качество обучения сегодня оценивается с 

разных позиций. Возвращаясь к вопросу об оптимизации, нельзя 

упустить из виду ещѐ один стратегически-важный шаг на пути 

совершенствования индивидуального образовательного процесса, 

где основным становится не усвоение учащимися задания или 

современная его форма исполнения, а оценка способов 

достижения поставленных целей, как общепонятных и 

управляемых стандартов. Исключительную педагогическую 

ценность в процессе обучения имеет система оценивания. 

Именно система отслеживания результатов является одним из 

наиболее слабых мест в практике организации индивидуального 

образовательного процесса. Особого внимания сегодня требуют 

вопросы мотивационного, процессуального, технологического 

обеспечения самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся. Поэтому, преподавателем обязательно должен 

проводиться инструктаж по выполнению задания, который 

включает помимо цели задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, а также 

предлагаться ссылки на конкретный учебник, сборник задач, 

учебное пособие, нормативно-справочную литературу и другие 

источники информации. Работы, выполненные учениками, 

обязательно должны проверяться, а наиболее серьезные ошибки - 

разбираться в беседах с учащимися. В отдельных случаях, после 

выполнения индивидуальных заданий, может производиться 

общий разбор работ с указанием наилучших методов их 
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выполнения, применѐнных учащимися, и анализом наиболее часто 

встречающихся ошибок. Правильно организованная консультация 

воспитывает у учащихся самоконтроль, критическое отношение к 

своим знаниям, помогает правильно определить уровень владения 

изучаемого материала. Если ослабить хоть один из элементов 

организации процесса обучения, например, не проверить работу, 

снизить требовательность, перестать диагностировать любой из 

этапов учебного процесса, у учащегося обязательно снизится 

мотивированность, ответственность за выполняемую работу, и как 

следствие, значительно уменьшится общая тяга к знаниям 

[1,стр.151]. 

Следующим шагом, на пути оптимизации качества 

проектирования индивидуальной образовательной программы 

обучения, должен стать переход преподавателя на 

технологический уровень организации учебного процесса с 

последующей реализацией широкого спектра инновационных 

технологий. Предлагая учащемуся альтернативные формы 

образования, учитель, прежде всего, должен повысить качество 

своего профессионального уровня и педагогического мастерства, 

чтоб впоследствии грамотно намечать горизонты самореализации 

и самоорганизации участникам образовательного процесса и их 

проектам. Отсюда следует, что руководителю учебного процесса 

необходимо ориентироваться в широком спектре современных 

инновационных технологий, идей, программ, направлений, не 

тратить время на открытие уже известного. Сегодня педагогически 

грамотно спроектировать оптимальную учебную программу 

нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных 

технологий. Считается, что современные педагогические 

технологии не просто способствуют, а гарантируют достижение 

определенного уровня обучения [10,стр.272]. Их эффективность по 

результатам и оптимальным затратам времени, сил, средств, 

объясняется переходом к новым типам мышления и новым 

способам преобразования действительности, а также тем, что в их 
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основе лежит идея создания адаптивных условий для каждого 

ученика. 

Итак, из всего выше сказанного хочется выделить несколько 

методических рекомендаций по организации индивидуальной 

образовательной деятельности учащихся: 

1. Формирование графика индивидуальной работы 

учащихся с обязательной организацией планирования этой работы 

во времени. 

2. Координация самостоятельной работы учеников 

преподавателем: целеполагание и контроль.  

3. Принцип сотрудничества в работе, сотворчество педагога 

и учащегося, возможность и необходимость обмена опытом между 

преподавателем и учащимся, полное исключение авторитарной 

модель обучения. 

4. Принцип связи обучения с жизнью, т.е. тесная связь 

внеаудиторной работы с условиями жизни и деятельности 

обучающихся.  

5. Взаимосвязь в содержании, формах и методах 

организации учебной аудиторной  и внеаудиторной работы. 

6. Построение занятий с ориентацией на активные методы 

овладения знаниями. 

7. Использование современных форм обучения: их 

вариативность, актуальность времени, соответствие научно-

учебным целям, степень занимательности. 

8. Необходимость оценивания. 

Несомненно, к настоящему времени, сложилась 

необходимость переосмысления классической формы теории и 

практики учебного процесса. В связи с этим, усилия педагогов 

должны быть направлены на поиск новых (нетрадиционных) форм 

его организации, на совершенствование его в рамках современной 

системы обучения, на повышение качества отдельных его 

составляющих [5,стр.89]. Систематизация теоретического и 

практического опыта внеаудиторной работы в образовательной 
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деятельности убеждает в том, что индивидуальная работа является 

неотъемлемой и важной частью педагогического процесса. 

Благодаря самостоятельной деятельности, у учащихся 

углубляются познавательные интересы к предметам, развиваются 

социальные и личностные мотивы учебной деятельности, 

стимулируется развитие творческого потенциала личности, 

значительно расширяется кругозор, эрудиция и эмоционально-

ценностное отношение к миру и к себе. Иными словами, 

индивидуальная организация образовательной работы 

способствует более эффективному усвоению содержания 

образования, а личностные стратегии во время внеаудиторной 

деятельности и являются реальной самостоятельной 

деятельностью обучающегося, в результате которой формируются 

качества мышления, необходимые учащемуся для полноценной 

жизни в обществе. 
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LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENŢILOR: ORGANIZARE, 

DESFĂŞURARE, EVALUARE 

Lilia GĂLUŞCĂ, lector  

 

Summary 

In this article, our goal was to speak about planning, 

organization and evaluation of the students’ individual work. It was 
emphasized which is the time budget for the student and how much of 

his time it may take to achieve his individual work. We have reviewed 

various types of individual work and came with some recommendations 

regarding the organization of these, depending on the year of study. 
 

Activitatea de predare-învăţare în demersul academic este, de 

aproape două decenii, organizată şi desfăşurată în baza Sistemului 

European de Credite Transferabile (ECTS). Pentru integrare socială şi 

profesională au fost definite, de către Comisia Europeană, opt 

competenţe-cheie, care se includ în clasa competenţelor generice. Una 

dintre competenţele-cheie necesară pentru activitatea academică este 

competenţa „a învăţa să înveţi‖. Această competenţă presupune 

cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor de învăţare preferate, a punctelor 

tari şi slabe (autoevaluare, portofoliu); formarea deprinderilor 

elementare de scris, citit şi în domeniul tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor (TIC), care sunt necesare pentru învăţare; accesarea, 

procesarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi; managementul 

propriei învăţări; abilitatea de a persevera în învăţare; reflecţia critică 

asupra obiectivelor învăţării; abilităţi de învăţare autonomă, colaborare 

în procesul învăţării, împărtăşirea achiziţiilor învăţării; organizarea 

propriei învăţări, evaluarea propriei munci, solicitarea de informaţii şi 

sprijin când este cazul; motivaţia şi încrederea pentru a continua 

învăţarea pe parcursul întregii vieţi; dorinţa de a aplica achiziţiile de 

învăţare şi experienţele de viaţă; curiozitatea de a căuta oportunităţi 

http://www.allbest.ru/
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pentru a învăţa şi a aplica ceea ce a fost învăţat într-o varietate de 

contexte de viaţă [1]. 

Astfel, în procesul de studii accentul este şi trebuie să fie fixat pe 

cel ce învaţă. Din perspectiva învăţământului centrat pe student, 

predarea şi învǎţarea sunt douǎ procese care se intercondiţioneazǎ, se 

presupun unul pe celǎlalt. Predarea nu se limiteazǎ la simpla 

transmitere a cunoştinţelor. Ea îmbină instruirea cu formarea şi 

învǎţarea cu evaluarea în concordanţǎ cu finalitǎţile stabilite. Dacă în 

învăţământul centrat pe profesor, prin abordarea cunoaşterii ca produs, 

profesorii ofereau studenţilor produse cognitive finite, oferite de-a gata 

educabililor şi stimulau preponderent exerciţiile şi capacităţile 

memorative şi reproductive ale acestora, în învăţământul centrat pe 

student, prin abordarea cunoaşterii ca proces, profesorii urmăresc să 

pună accent pe gândirea studenţilor, pe implicarea lor în realizarea de 

proiecte, pe rezolvarea de probleme care au tangenţă cu viaţa practică 

(prin găsirea unor soluţii noi, originale ale acestora), pe investigaţia 

ştiinţifică şi învăţarea unor noi tehnici de cercetare, stimulând gândirea, 

imaginaţia, creativitatea şi originalitatea educabilului şi înlăturând 

astfel lipsa de motivare şi interes. Toate acestea prind contur ăn cadrul 

prelegerilor, orelor practice şi de laborator, dar mai ales, în cadrul 

activităţii individuale a studentului. Prin urmare în sistemul actual de 

formare profesională şi a competenţei de „învăţare pe parcursul vieţii‖ 

rolul esenţial îl joacă studiul individual, activitate dominantă, ce 

constituie o doime din procesul de predare-învaţare. 

Studiul individual reprezintă forma de activitate complexă şi 

variată de învăţare independentă, liberă, personală, atât pentru 

îndeplinirea obiectivelor activităţii didactice bilateral, cât şi a activităţii 

extracuriculare în cadrul timpului ce-l are la dispoziţie fiecare student. 

S-a constatat în cadrul unor cercetări europene că cea mai parte a 

bugetului de timp al studentului îl reprezintă activitatea de studiu 

independent. Unii cercetători consideră că lucrul individual trebuie să 

constituie circa 45 de ore pe săptămână, adică 2-3 ore de studiu 

individual pentru fiecare oră de învăţare în sala de studii [3]. 
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În acest context, instituţiile de învăţământ superior din Republica 

Moldova, teoretic, au rezolvat problema organizării lucrului individual 

prin respectarea Planului-cadru şi includerea acestuia în pragramele de 

studiu şi programele analitice ale disciplinilor. Practic însă rămân foarte 

multe semne de întrebare cu privire la organizarea, desfaşurarea, dar 

mai ales la evaluarea acestuia.  

Obiectivul major al realizării lucrului individual constă în 

dezvoltarea liberă a studentului şi formarea personalităţii creative care 

se poate adapta la noile condiţii ale vieţii, încurajând iniţiativa şi 

stimulând creativitatea.  

Obiectivele specifice urmărite de fiecare profesor trebuie să fie în 

cadrul organizării şi desfăşurării lucrului individual:  

 Independenţa de studiu – studentului i se oferă posibilitatea de 

a studia în ritmul propriu, în funcţie de cunoştinţe, stilul de învăţare, 

interesele, motivaţiile şi disponibilităţile sale;  

 Reducerea implicării profesorilor şi schimbarea statutului lor: 

prin existenţa unei forme alternative de predare, o parte din solicitările 

profesorilor sunt preluate de sistemul lucrului individual.  

 Raţionalizarea timpului de acces la informaţie: studentul poate 

accesa informaţia mult mai repede, inclusiv prin intermediul TIC şi 

poate avea acces rapid la o cantitate de informaţii mult mai mare; 

 Creşterea motivării şi interesului studenţilor, prin 

individualizarea procesului de instruire, prin eliminarea restricţiilor de 

timp şi spaţiu ale sistemelor clasice de instruire „în clasă‖ şi adaptarea 

la nevoile fiecăruia, prin posibilitatea accesului la un număr sporit de 

surse şi informaţii relevante pentru tema studiată; 

 Evaluarea formativă permanentă pentru estimarea progresului 

şi ajustarea traseului de instruire; 

 Dezvoltarea capacităţii de colaborare şi lucru în echipă, prin 

folosirea instrumentelor de lucru colaborativ;  

 Parteneriatul student-profesor, student-student, prin intermediul 

TIC. 
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 Aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor teoretice... 

Astfel lucrul individual urmăreşte: 

- dezvoltarea personalităţii studentului, a capacităţilor şi a 

aptitudinilor lui la nivelul potenţialului său maxim;  

- formarea unei personalităţi dezvoltate şi creative, pregătită 

pentru autoperfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a 

specialiştilor şi a cadrelor ştiinţifice în diverse domenii;  

- asigurarea aspiraţiilor personalităţii în a-şi aprofunda şi extinde 

studiile;  

- pregătirea studentului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii 

într-o societate liberă;  

- asigurarea unei pregătiri multilaterale cu caracter profesional 

aplicativ pentru tineretul studios. 

Însuşirea tehnicilor studiului individual are influenţe benefice 

asupra calităţii, performanţelor şi eficienţei învăţării şi perfecţionării, 

deoarece ceea ce descoperă studentul prin pregătirea lucrului individual 

devine convingere personală, atât în plan teoretic, cât şi practic, 

asigurând o pregătire temeinică, valoroasă, competentă, viabilă şi 

creativă.  

Conţinutul lucrului individual se proiectează în baza standardelor 

educaţionale naţionale, având caracter formativ-funcţional şi este 

eşalonat pe niveluri şi trepte.  

În cadrul lucrului individual, rolul profesorului este să fie la 

dispoziţia studenţilor când acestora le apar întrebări pentru realizarea 

sarcinilor, să menţină atenţia studenţilor asupra obiectivelor stabilite, să 

încurajeze lucrul individual sau al grupului, să rezume desfăşurarea 

activităţii. Cele mai importante activităţi de lucru individual solicitate 

de către profesor se referă la:  

- studiul cu cartea / manual / monografie;  

- pregătirea lecţiilor;  

- îndeplinirea temelor pentru acasă;  

- elaborarea referatelor, lucrărilor de analiză şi cercetare;  

- folosirea informaţiilor TIC;  
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- rezolvarea de probleme (studii de caz, analize, sinteze...) 

- eloborarea proiectelor didactice, fişe de lucru... 

- realizarea proiectelor individuale / de grup; 

Vom trece succint în revistă ce presupune fiecare tip de activitate. 

Studiul cu cartea. Această componentă presupune tehnicile de 

însuşire pentru a forma abilităţi de studiu independent, personal, de 

formare a capacităţii de a învăţa cum să inveţi şi cum să investighezi. 

Printre aceste tehnici menţionăm: de căutare în cataloage tematice, fişe 

bibliografice; de citire a cărţii, inclusiv prin citirea rapidă; de selectare, 

conspectare, clasificare, sistematizare şi sintetizare a informaţiilor; de 

consemnare, păstrare şi vehiculare a informaţiilor; de a învăţa cum să 

integrezi o informaţie nouă. 

Pregătirea pentru lecţii. Pregătirea studenţilor asupra temelor 

predate este necesară pentru ca la seminare, lucrări de laborator şi 

proiecte studenţii să participe activ. Pregătirea studenţilor reprezintă 

rezultatul unor eforturi independente şi personale de studiere a 

materialului şi altor surse bibliografice recomandate de profesor sau 

selectate de către studenţi. 

Îndeplinirea temei pentru acasă. Temele date pentru acasă 

contribuie la aprofundarea, îmbogăţirea şi fixarea cunoştinţelor, precum 

şi la formarea şi perfecţionarea priceperilor, constituind o componentă 

activă a studiului individual. Pentru a-şi îndeplini obiectivele, temele 

pentru acasă, studentul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să 

fie strâns legate de materia predată şi reflectată în bibliografia 

recomandată.  

Elaborarea referatelor, lucrărilor de analiză şi cercetare. 

Elaborarea referatelor şi a altor lucrări de analiză şi cercetare reprezintă 

cele mai complexe şi de lungă durată modalităţi ale lucrului individual 

care urmează să asigure formarea de priceperi şi deprinderi de aplicare 

a cunoştinţelor acumulate prin integrarea lor în demersul ştiinţific.  

Folosirea informaţiilor TIC. Conţinuturile informaţionale sunt 

vehiculate în proporţii anumite şi prin mijloacele TIC, dar şi prin 

simpozioane, mese rotunde, expoziţii de profil. Aceste conţinuturi au 
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calitatea deosebită de a aduce la zi, într-o formă relativ sintetică, cele 

mai noi informaţii, tehnologii şi sisteme tehnice. TIC oferă şi 

conţinuturi informaţionale specifice, relativ complexe, pentru anumite 

teme din cadrul unor discipline de învăţământ. Studentul trebuie să fie 

receptiv şi să beneficieze de aportul didactic TIC ca o acţiune 

suplimentară de pregătire generală, profesională şi moral-civică.  

Rezolvarea de probleme. Formele date contribuie la formarea 

deprinderilor şi abilităţilor profesionale, dezvoltă capacităţile creative 

ale studenţilor, educă deprinderea de autoinstruire, dezvoltă la 

maximum capacităţile cognitive, stimulează interesul faţă de activitatea 

de cercetare ştiinţifică şi stimulează rezolvarea independentă, personală 

şi creativă a problemelor de către studenţi.  

 Procesul organizării şi desfăşurării lucrului individual include 

trei etape:  

1) pregătitoare (determinarea scopurilor, elaborarea programelor 

de lucru, asigurarea metodică şi didactică);  

2) de bază (realizarea programului, selectarea literaturii, 

prelucrarea şi expunerea informaţiei, fixarea rezultatelor, auto-

organizarea procesului de lucru); 

 3) finală (analiza şi aprecierea rezultatelor, concluziile privind 

optimizarea procesului individual de lucru, evaluarea). 

Etapa planificării lucrului individual al studenţilor este una 

dintre cele mai importante, deoarece în cadrul ei se creează condiţiile 

pentru atingerea obiectivului principal al lucrului individual – 

dezvoltarea independenţei ca trăsătură personală a studentului.  

Proiectarea raţională a lucrului individual al  studenţilor conduce 

la rezultate deosebite şi o continuare cu succes a acestei activităţi. 

Întrucât LIS implică activitatea atât a studentului, cât şi a 

profesorului, este necesar de a indica sugestii pentru ambele părţi. 

Profesorul monitorizează activitatea studentului şi răspunde de 

finalităţile acestei activităţi. Acţiunile pe care le întreprind cadrele 

didactice la etapa de proiectare sunt: 
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 Elaborarea curriculei pentru disciplina de studiu. Profesorul 

va atrage atenţie deosebită asupra repartizării corecte a numărului de 

ore pentru contact direct şi LIS, în funcţie de specificul disciplinei.  

 Elaborarea fişei disciplinei academice. În fişa disciplinei 

profesorul va specifica: 

- Lista însărcinărilor pentru LIS; 

- Bibliografia necesară pentru LIS prin utilizarea tehnologiilor 

informaţionale moderne; 

- Volumul de lucru şi a bugetul de timp al studenţilor; 

- Termenii de îndeplinire a LIS pentru fiecare modul; 

- Modalităţi de îndeplinire a LIS, a consultaţiilor; 

- Criteriile şi formele de evaluare, notare. 

Cu aceste informaţii profesorul vine la prima întâlnire cu 

studenţii şi le expune alături de obiectivele şi cerinţele cursului. Astfel 

studenţii îşi reptizează raţional bugetul de timp de care dispune. L. 

Stupacenco consideră că „oficial ziua de lucru a studentului este de 10 

ore, astfel dacă în fiercare zi acesta lucrează în auditoriu 6 ore, atunci 

pentru lucru independent extarcurricular are la dispoziție 4 ore zilnic‖ 

[4]. 

Prin urmare la etapa de proiectare trebuie să ţinem cont de 

această rezervă de timp a sudentului şi de faptul că educabilul mai are şi 

alte discipline de studiu. 

Profesorul va fi foarte atent la selectarea activităţile de lucru 

individual. Acestea trebuie propuse în funcţie de anul de studiu şi de 

standardele de formare profesională a studentului. De exemplu, la anul 

I activităţile de lucru individual, evident depinde şi de disciplină, ar 

trebuie să fromeze la studenţi abilităţi de lucru cu bibliografia, 

capacitatea de analiză şi sinteză a informaţiei. De aceea sarcinile de 

baza vor fi realizarea rezumatelor, conspectarea, studii de comparare, 

analiză a surselor recomandate. Astfel în anii de studii următori 

sarcinile pot fi deja complicate, orientate spre formarea competenţei de 

cercetareLa fiecare dintre etapele enumerate este necesar de a indica 
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scopul efectuării LIS la modulul respectiv pentru motivarea preventivă 

a studenţilor. 

Lucrul individual al studentului se sistematizează într-un 

portofoliu. Structura portofoliului este în concordanţă cu obiectivele 

pregătirii şi învăţării. Portofoliile permit studenţilor să prezinte dovezile 

proprii de reuşită. Portofoliul se poate utiliza la toate etapele procesului 

de învățare. Portofoliul reprezintă ―cartea de vizită‖ a studentului, 

urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an universitar 

la altul sau chiar de la un ciclu de învăţământ la altul.  

Implementarea tehnologiilor informaționale în educație au 

determinat răspândirea pe larg a portofoliilor electronice sau e-

portofoliilor. Din punct de vedere educaţional, un e-portofoliu poate fi 

văzut ca o înregistrare a actului de învăţare, care poate furniza dovezi 

asupra progreselor făcute. Aceste e-portofolii pot fi stocate într-un grup 

creat pe net, pentru a avea acces mai mulţi studenţi. În felul acesta se 

pot bucura reciproc de rezultate activităţilor individuale. 

Atribuţiile profesorului care monitorizează lucrul individual sunt 

următoarele:  

- Pentru asigurarea calităţii profesorul elaborează indicaţii 

concrete ale obiectivelor, volumului de lucru efectuat, formele de 

evaluare;  

- Asigură consultaţii studenţilor;  

- Elaborează un grafic semestrial al îndeplinirii lucrului 

individual de către studenţi;  

- Aduce la cunoştinţa studenţilor lista literaturii, materialele 

didactico-ilustrative, suporturile de cursuri pentru elaborarea lucrului 

individual; 

- Informează studenţii despre rezultatele evaluării finale.  

Una din cele mai mari probleme în raport cu lucrul individual al 

studenţilor rămâne a fi evaluarea. 

Evaluarea se efectuează prin intermediul analizării lucrului 

individual realizat de către fiecare student sau a lucrului individual în 
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grup. Evaluarea lucrului individual se desfăşoară sub două forme: 

evaluarea continuă şi evaluarea finală.  

Evaluarea continuă este desfăşurată în permanenţă, progresiv, în 

timp ce studenţii studiază un curs sau un modul.  

Evaluarea finală a lucrului individual este efectuată la sfârşitul 

cursului. Rezultatele se introduc în registrul grupei academice şi în mod 

normal ar trebui să constituie 30% din nota finală, aşa cum se face la 

mai multe instituţii superioare din Republica Moldova. 

Studentul iniţial este dirijat de cadrul didactic în învăţare, ca mai 

apoi, pe parcursul anilor de studii, să se implice deplin în activitatea de 

învăţare (cu obţinerea deprinderilor necesare de LIS) şi să dezvolte 

autonomia în învăţare.  

Competenţa formată în mediul academic/formal se dezvoltă în 

mediul social/informal.  Învăţarea continuă necesită dezvoltarea unui 

nivel mai înalt al învăţării independente şi anume învăţarea autonomă, 

care se formează la studentul independent în învăţare. Dirijarea LIS are 

drept scop formarea competenţei de învăţare, una dintre competenţele 

cheie necesare pentru învăţarea continuă eficientă. 
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ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО  

Габриэлла ТОПОР, др., конф. 
 

Summary  

The present article is devoted to the study of authentic text as 
means of developing communicative competence in the study of Russian 

as a foreign language. 

The article analyzes different types of authentic texts, their main 
characteristics and their role in the study of Russian as a foreign 

language. It also draws the attention to the importance of using these 

texts at different stages of learning Russian as foreign language. 

 
В учебном процессе по изучению иностранного языка текст 

является основой обучения речевой деятельности, служит 

источником фактической и лингвистической информации. 

Операции по переработке текста (письменного, звучащего или 

представленного графически) являются  основой организации 

учебного процесса по овладению всеми видами речевой 

деятельности. Именно работа с текстом – обучение студентов-

инофонов различным операциям с единицами текста всех уровней: 

предложением, сверхфразовым единством, мини текстом 

(субтекстом), приобретение ими навыков и умений реконструкции, 

трансформации и конструирования текста для решения различных 

коммуникативных задач является продуктивной основой обучения 

иностранному языку. 

При таком подходе текст является источником языкового и 

речевого материала, средством формирования речевых умений, 

стандартным образцом определѐнного вида письменного речевого 

сообщения, используемого в качестве основы для построения 

собственного высказывания, источником информации. 

Как объект методического исследования понятие текст 

изучается как: 
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- средство познания языка, как средство изучения 

языковых явлений, системы лингвистических понятий; 

- национальный феномен, как средство межкультурной 

коммуникации; 

- речевое произведение, на основе которого осваиваются 

закономерности функционирования языка; 

- средство овладения устной и письменной речью (чтение, 

аудирование, говорение, письмо); 

- средство реального общения; 

- эстетический объект [1, с. 114]. 

Особое место в типологии текстов занимают аутентичные. К 

ним относятся устные и письменные тексты, созданные 

носителями языка.  

Ввиду естественности лексического наполнения и 

грамматических форм, ситуативной адекватности, 

социокультурной насыщенности и способности отражения 

культурных особенностей и традиций построения и 

функционирования текста они могут успешно использоваться на 

занятиях по иностранному языку при условии их адаптации к 

восприятию обучаемыми с помощью специально созданных 

заданий, ситуаций, упражнений, максимально приближенных к 

естественным. При этом основными параметрами аутентичного 

текста должны являться 

- культурологическая аутентичность – использование 

текстов, формирующих представления о специфике другой 

культуры, об особенностях быта, о привычках носителей языка. 

- информативная аутентичность – использование 

текстов, несущих значимую для обучаемых информацию, 

соответствующую их возрастным особенностям и интересам. 

Разнообразие тематики увеличивает познавательную значимость 

иностранного языка как учебного предмета;  
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- ситуативная аутентичность – предполагает 

естественность ситуации, интерес носителей языка к заявленной 

теме, естественность еѐ обсуждения;  

- аутентичность национальной ментальности, 

разъясняющая уместность или неуместность использования той 

или иной фразы. Как правило, автор текста и реципиент являются 

представителями различных по своей сути культур с несходными 

социальными стереотипами и ценностями, что нужно принимать 

во внимание при организации учебного процесса;  

- реактивная аутентичность – это способность текста 

вызвать аутентичные эмоции, мыслительный и речевой отклик. 

Реактивная аутентичность достигается в тексте разнообразными 

средствами: междометия, восклицательные предложения, 

риторические вопросы, усилительные конструкции;  

- аутентичность оформления, что привлекает внимание 

учащихся и облегчает понимание коммуникативной задачи текста, 

установление его связей с реальностью; 

- аутентичность заданий к тексту – задания должны 

стимулировать взаимодействие с текстом, должны быть основаны 

на операциях, которые совершаются во внеучебное время при 

работе с источниками информации Задание, сформулированное 

соответствующим образом, может придать более мотивированный, 

естественный характер работы с текстом [2; 4; 5].  

Реальная коммуникация отличается множеством типов 

аутентичных текстов. Современными методистами признан тот 

факт, что «только разнообразные аутентичные тексты при 

обучении иностранному языку обеспечивают передачу 

обучающимся минимума социокультурных фоновых знаний» [6, с. 

38], и, следовательно, способствуют становлению их 

социокультурной компетенции [3, с. 106].  

Действительно, аутентичные тексты, используемые в устной 

и письменной речи, разнообразны. К.С. Кричевская и Г.И. 

Воронина выделяют следующие типы аутентичных текстов: 
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- функциональные тексты повседневного обихода: 

указатели, руководства по эксплуатации, прейскуранты, дорожные 

знаки, формуляры, билеты театральные и проездные, меню и 

счета, рецепты, карты, схемы-планы и др. 

- информативные тексты: сообщения, комментарии, 

новости, письма, афиши-объявления, реклама, рекламные 

проспекты по туризму и отдыху, покупкам, найму на работу, 

этикетки и др.  

По своей доступности эти материалы весьма ценны для 

создания «иллюзии приобщения» к чужой культуре и языку. 

Однако, типология аутентичных текстов, предложенная Л.А. 

Сулимовой, представляется нам более полной и адекватной 

процессу обучения иностранному языку. К ним относятся:  

1. Художественные тексты:  

Песни, стихи, считалки, рассказы, новеллы, комиксы, 

карикатуры, драматические произведения, загадки, фотороманы, 

сценарии, отрывки из поэм / романов, басни, пьесы;  

2. Тексты повседневного общения:  

Телефонные разговоры, кулинарные рецепты, инструкции, 

медицинские рекомендации, этикетки, рекламные буклеты, 

личные письма, деловые письма, заявление, программы передач, 

метеосводки, расписание поездов/самолетов, телеграммы, факсы, 

СМС, входные билеты в театр/кино/музей, 

таблицы/графики/схемы, плакаты;  

3. Публицистические тексты:  

Репортажи, научно-популярные статьи, аннотации, 

интервью, заметки, статьи в газету;  

4. Фильмы:  

Мультфильмы, документальные фильмы, художественные 

фильмы, учебные, научно-популярные [7, с. 19-22].  

Необходимость включения аутентичных материалов в 

учебный процесс сегодня уже не вызывает сомнения, т. к. с их 

помощью воссоздаются условия языковой среды, реальные 
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ситуации общения, характерные для изучаемой иноязычной 

культуры.  

В пользу применения аутентичных материалов, 

неадаптированных текстов в процессе обучения 

профессиональному общению на иностранном языке говорят 

следующие аргументы: аутентичные тексты 

1. иллюстрируют функционирование языка в форме, 

принятой его носителями, и в естественном социальном контексте;  

2. разнообразны по стилю и тематике, работа над ними 

вызывает интерес обучаемых;  

3. являются оптимальным средством обучения культуре 

страны изучаемого языка;  

4. являются прекрасным материалом для ознакомления с 

фразеологией изучаемого языка. Знакомство с пословицами и 

фразеологическими оборотами, формирует у обучаемых навыки 

речевого поведения, а сопоставление иноязычной и русской 

фразеологии всегда повышает интерес к предмету.  

5. «препарированные» учебные тексты, как правило, теряют 

характерные признаки текста как особой единицы коммуникации, 

лишены авторской индивидуальности, национальной специфики. 

6. использование искусственных, упрощѐнных текстов 

может впоследствии затруднить переход к пониманию текстов, 

взятых из реальной жизни. 

Действительно, отсутствие аутентичных материалов в 

процессе обучения нередко приводят к тому, что учащиеся-

инофоны не могут справиться с коммуникативными заданиями в 

речевых ситуациях, связанных с путешествиями, заказом номера в 

гостинице, блюд в ресторане, поиском работы, т. к. поведение в 

подобных ситуациях в их родной стране существенно отличается 

от ожидаемого поведения в странах изучаемого языка, что 

затрудняет выбор лексических и грамматических средств, 

правильной стратегии речевого поведения и приводит к 

коммуникативной неудаче. Однако степень аутентичности 
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включаемых в содержание обучения материалов является 

серьѐзной методической проблемой, о которой речь пойдѐт далее.  

В учебном процессе аутентичные тексты выполняют 

следующие функции:  

1) образовательная, которая включает в себя обучающую, 

стимулирующую, семантизирующую, стандартизирующую и 

контрольнокоррегирующую;  

2) развивающая, т. е. функция развития механизмов памяти, 

внимания, мышления, антиципации и личностных качеств 

обучающего;  

3) функция воспитательного воздействия, которая является 

единством функций воспитания эстетических качеств и 

воспитания уважения к культуре народа страны изучаемого языка. 

Рассматривая аутентичный текст, необходимо отметить, что 

таковыми могут выступать фольклорные, художественные, 

научно-информационные тексты по историческому, культурному 

и естественно-географическому направлениям. 

Формированию представлений о специфике другой 

культуры, об особенностях быта, о привычках носителей языка 

способствуют тексты, выполненные в виде писем, открыток, 

страничек из личных дневников, блогов, интервью с известными 

людьми, представителями страны изучаемой лингвокультуры. В 

процессе работы над подобного рода текстами обучаемые 

получают целый набор аутентичной информации, как-то 

надъязыковая (знакомство с правилами оформления текстовых 

сообщений), социолингвистическая и социокультурная. 

Формирование социокультурной компетенции происходит, 

когда обучаемый не только получает и использует информацию о 

культурных особенностях народа и страны изучаемого языка, а 

пропускает ее через свои культурные нормы и ценности, 

вследствие чего происходит становление вторичной языковой 

личности, в понятийном аппарате которой взаимодействуют две 

картины мира. 
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При отборе аутентичных текстов для чтения необходимо 

учитывать не только интересы и потребности обучаемых, новизну 

и практическую значимость содержания, но также нельзя забывать 

о трудностях, с которыми учащиеся могут столкнуться при чтении. 

Однако при грамотно подобранных аутентичных текстах и 

методически правильно организованной работе с ними, с учѐтом 

уровня языковой подготовки обучаемых можно использовать 

различные типы аутентичных текстов на разных этапах обучения.  

Так, например, на начальном этапе методически 

целесообразно использовать несложные аутентичные тексты в 

виде пословиц, поговорок, рифмовок и детских стишков. Как 

известно, в идиоматике наиболее ярко отражена национальная 

специфика, поскольку в ней хранятся система ценностей, 

общественная мораль, отношение к окружающему миру, к людям, 

к другим народам. Фразеологизмы, пословицы и поговорки 

наглядно иллюстрируют образ жизни, географическое положение, 

историю и традиции общности, объединенной одной культурой. 

На среднем и продвинутом этапах, когда уже 

лингвистическая компетенция достаточно сформирована, и 

обучаемые обладают определѐнными фоновыми знаниями о 

стране изучаемого языка, для чтения можно использовать статьи 

из молодѐжных журналов. Именно статьи, отражающие 

современные проблемы сверстников страны изучаемого языка, 

вызовут неподдельный интерес и желание узнать о проблемах 

современной молодѐжи. Заметим, что статьи могут подбираться в 

соответствии с половозрастными особенностями обучаемых. Как 

показывает практика, девушек интересуют статьи о моде, 

различных диетах, гороскопы, статьи о животных и пр., а юношей 

– статьи о спорте, технике и информационных технологиях и пр. 

Социокультурный подход в обучении иностранного языка 

выражается в основном при подборе текстов. Учителю 

необходимо выбирать актуальные аутентичные тексты, тексты 

лингвострановедческого содержания.  
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Работа с такими типами текстов предполагает не только 

филологический анализ их содержательной стороны, но и 

специфической лексики, лексики с национально-культурным 

компонентом, который может представлять особую трудность в 

процессе восприятия и понимания текста. Поэтому, на наш взгляд, 

обязательным является социокультурный комментарий, который 

поможет снять эти трудности. 

Сопоставляя аутентичные тексты с учебными, ряд 

методистов считают, что аутентичные тексты имеют ряд 

преимуществ перед учебными. Это позволяет им поставить вопрос 

о большей целесообразности их использования в учебном 

процессе, чем учебных текстов. В аутентичном тексте отражаются 

факты и особенности национальной культуры. Через текст 

учащиеся усваивают новые знания, ценности, носителей 

изучаемого языка, т. е. формируется в том числе и 

социокультурная компетенция. Отражение в текстах живой 

реальной жизни вызывает интерес учащихся, готовность 

обсуждать материал, вступать в дискуссию. Объяснение такого 

рода информации, заключенной в тексте,  

 является эффективным средством привлечения внимания 

обучаемых к реальной действительности;  

 способствует формированию лингвострановедческой и 

социокультурной компетенции; 

 даѐт возможность сравнивать и находить различное и 

общее в реалиях;  

 положительно влияет на личностно-эмоциональное 

состояние обучаемых; 

 обеспечивает возможность одновременного обращения к 

языку и культуре.  

Кроме того, аутентичные тексты характеризуются живой 

интонацией разговорной речи, естественной эмоциональностью, 
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заполнителями пауз – характерные признаки естественного 

неформального общения.  

В то же время аутентичный материал несѐт в себе 

определенные трудности, требующие преодоления, например, 

сложность языкового материала. Для аутентичной разговорной 

речи естественными являются недоговоренность, эллиптичность, 

использование сокращенных форм. В то же время признаками 

аутентичности страноведческих и научно-культурных текстов 

являются строгая логическая взаимосвязь отдельных частей, 

последовательность изложения, развернутость высказывания, 

наличие терминов и имѐн собственных. Аутентичный текст, как 

никакой учебный текст, отличается своей избыточностью [5, с. 

106]. 

Действительно, если студентам-иностранцам элементарного 

уровня дали страничку из романа Ф.М. Достоевского или статью 

из еженедельной газеты, то они, скорей всего, не поймут этих 

текстов и будут подавлены этим. Но они бывают неудовлетворены 

и в тех случаях, когда встречаются с лѐгкими текстами. 

Следовательно, в учебном процессе не должны использоваться 

крайние позиции – в учебниках должны присутствовать как 

аутентичные, так и неаутентичные тексты. Но и те, и другие 

должны быть понятны студентам-инофонам, должны 

соответствовать их языковой компетенции и отражать 

реалистические модели письменного или разговорного языка. 

Таким образом, использование аутентичных текстов при 

обучении иностранному языку представляется вполне 

лингводидактически оправданным. Ещѐ раз подчеркнѐм, что 

именно аутентичные тексты способствуют формированию 

социокультурной компетенции обучаемых, знакомят с реалиями 

страны изучаемого языка, приобщают к культурным ценностям 

других народов, а также, как уже было отмечено, позволяют 

лучше понимать национально-культурную специфику своей 

страны. Кроме того, работа над аутентичными текстами не только 
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положительно воздействует на эмоционально-психическую сферу 

личности обучаемых, но и решает сугубо прагматические задачи: 

ведѐт к активизации и обогащению их словарного запаса, 

интенсифицирует процесс освоения иностранного языка за счѐт 

подключения дополнительной мотивации. 
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VERSIUNI ALE CRONICII LUI ȘTEFAN CEL MARE 

Dumitriţa SMOLNIŢCHI, dr., conf. univ. 
 

Summary 

The Chronicle of Stephen III the Great is the first chronicle 
written in Moldova. The original of this chronicle was lost, but its 

contents can be restored based on internal versions (Anonymous 

Chronicle, also called improperly Bistrita Chronicle, and Chronicle 

Putna) and external versions (Moldovan-German Chronicle, 
Moldovan-Russian and Moldovan-Polish). Analyzing and confronting 

all these versions, we conclude that there was a common prototype of 

their described the events in Moldavia since founding the feudal state 
until the end of the reign of Stephen III the Great. In connection with 

Slavic chronicles, XV century exegesis focused on three issues: the 

report of Moldovan chronicles and their processing (German, Russian, 

Polish); time when they began writing chronicles and the place of 
writing.   

 

„Nu este în Europa o literatură mai zbuciumată în dezvoltare și 

mai năpăstuită în soarta ei decât literatura românească. Nu știu să mai 

fie multe popoare care să-și fi pierdut atâtea monumente de cultură ale 

trecutului său de cum am pierdut noi‖ [1, p. 48], scria N. Cartojan. 

Această soartă a avut-o și cea mai veche cronică a Moldovei – Cronica 

lui Ștefan cel Mare (numită așa convențional, ea fiind scrisă pe vremea 

lui Ștefan-vodă). Originalul cronicii nu s-a păstrat, în schimb există mai 

multe versiuni (interne și externe) care au ajuns până în zilele noastre 

și, în baza cărora, poate fi reconstituit conținutul prototipului pierdut. 

Analizând toate versiunile  Cronicii lui Ștefan cel Mare, P. Panaitescu 

susținea: „Rezultă în chip lămurit din compoziția  acestor cronici că ele 

au avut un prototip comun, care a fost o cronică din care derivă toate 

elementele comune‖ [3, p. 28]. 

Cert e faptul că primul nostru letopiseț a fost scris în limba 

slavonă, limbă de cancelarie pe atunci în Moldova. 
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În legătură cu letopisețele slave din secolul al XV-lea, exegeza a 

abordat trei probleme: 

-raportul dintre cronicile moldovenești şi prelucrările lor 

(germană, rusă, polonă); 

-timpul când s-a început scrierea cronicilor;  

-locul scrierii. 

Se consideră că cea mai veche versiune şi cea mai apropiată de  

prototip este Letopisețul anonim (cu titlul Letopisețul de când cu voia 

lui Dumnezeu s-a început Țara Moldovei), cunoscut o vreme şi sub 

titlul dat de I. Bogdan de Letopisețul de la Bistrița, pe care cercetătorul 

l-a descoperit la Biblioteca Clubului Bulgar din Tulcea. Acest letopiseț 

al Moldovei s-a scris la curtea domnească, după cum au dovedit 

cercetările ulterioare ale lui P. Panaitescu, și nu la mănăstire așa cum a 

presupus I. Bogdan.   

În această cronică se fac referiri la anumite momente ale zilei, se 

preiau expresii ale domnitorului, pe care nu le putea reține decât cineva 

din apropierea lui. La un moment dat se fac referiri la un cutremur, 

când partea dintr-un zid s-a dărâmat. În această ordine de idei, O. 

Moceanu constată: „Dacă autorul s-ar fi găsit la Bistrița sau Putna, n-ar 

fi știut că domnitorul stătea la masă în acel moment‖ [4, p. 34]. Unele 

fragmente corespund inscripțiilor de pe zidurile mănăstirilor ridicate de 

Ștefan (pisanii). Citirea cronicii duce la concluzia că e vorba de o 

lucrare alcătuită din porunca domnului, care voia să arate intențiile sale 

atât în interior, cât şi în exterior. În paginile destul de sărace în 

momente de literatură ale acestei scrieri, impresionează lupta pentru 

apărarea țării şi eforturile de centralizare a puterii într-un moment 

foarte dificil din istoria națională. 

Merită atenție și structura lucrării. Există o disproporție între 

spațiul acordat epocii de până la Ștefan si cel al domniei sale (2 pagini, 

comparativ cu 12). Convențional cronica poate fi divizată în patru părți. 

Prima parte este sumară și reflectă evenimentele din 1359 până la 

începutul domniei lui Alexandru cel Bun. Aceasta începe cu legenda 
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despre Dragoș, când, „cu voia lui Dumnezeu, s-a început Țara 

Moldovei‖ și reprezintă o simplă enumerare a domnilor şi a anilor de 

domnie ai fiecăruia (cu unele greșeli). Partea a doua se referă la domnia 

lui Alexandru cel Bun și este descrisă mai amănunțit.  Aici știrile sunt 

mai exacte şi mai detaliate, menționându-se nu numai voievozii şi anii 

de domnie, ci şi unele războaie, luptele pentru domnie din anii 1432-

1457, legăturile de rudenie ale unor domni etc.  N. Cartojan notează: 

„Evenimentele petrecute înainte de urcarea lui Ștefan cel Mare pe tron, 

de la moartea lui Alexandru cel Bun și până la biruința de la Doljești, 

erau în bună parte cunoscute de boierii bătrâni care trăiau încă la curtea 

din Suceava a lui Ștefan cel Mare. Unele date se mai găseau notate și pe 

scoarțele vechilor ceasloave‖ [1, p. 61]. Partea a treia cuprinde 

descrierea domniei lui Ștefan cel Mare şi este cea mai importantă şi mai 

întinsă din cronică. Ea reflectă evenimentele de la urcarea pe tron a lui 

Ștefan cel Mare (1457) și până la moartea lui (1504). Este o narațiune 

istoricește exactă, detaliată şi îngrijită, cu unele preocupări  literare şi 

reflecții morale, reușind să surprindă nu numai datele principale a 

istoriei Moldovei, ci şi sentimentele acelor care o apărau de năvălitori 

dinspre toate punctele cardinale, în primul rând gândurile şi 

sentimentele domnitorului ce stătea în fruntea luptei pentru 

independență, Ștefan cel Mare. Dar totuși ne aflam departe de 

scrupulozitatea marilor noștri cronicari. Evenimente importante pentru 

viața țării sunt uitate: lupta cu polonii din Codrii Crasnei (1450), când 

țara a fost salvată printr-un efort uriaș de la cotropire, luarea Cetății 

Chilia sub Alexandru cel Bun, înființarea Mitropoliei Moldovei ș.a. 

Deși chipul lui Stefan domină paginile, totuși nu vom întâlni un portret, 

ca, mai târziu, la Grigore Ureche, nici judecăți proprii asupra 

evenimentelor. Expunerea de fapte este considerată suficientă. Ultima 

parte începe cu domnia lui Bogdan, fiul lui Ștefan cel Mare, şi se 

încheie brusc, cu anul 1507, în mijlocul unei fraze, cu războiul dintre 

Bogdan şi Radu cel Frumos.  
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Ultimele file ale manuscrisului s-au pierdut. Continuarea cronicii 

domnești şi după această dată este pe deplin confirmată însă de celelalte 

variante păstrate şi anume Povestirea pe scurt despre domnii Moldovei, 

cunoscută sub numele de Letopisețul de la Putna, şi una din 

prelucrările străine – Cronica moldo-polonă.  

În cronografia din sec. al XV-lea, ca de altfel și în cea ulterioară, 

domnitorul apare ca un instrument al voinței lui Dumnezeu de a 

îndruma istoria pe un anume făgaș. Dumnezeu îl ocrotește pe domnitor 

(pe „robul său, Ștefan‖), iar domnitorul se silește să împlinească voia 

Lui (totul se face în numele şi cu ajutorul lui Dumnezeu). 

O altă versiune internă a Cronicii lui Ștefan cel Mare, scrisă în 

țară și pentru țară, tot în limba slavonă, este Cronica de la Putna care s-

a păstrat în două redacții, ambele descoperite și cercetate de I. Bogdan. 

Letopisețul de la Putna I (1359-1526) a fost descoperit la Biblioteca 

Academiei Teologice din Kiev, iar Letopisețul de la Putna II (1359-

1518) – la Petersburg, într-un codice din Biblioteca Imperială.  

Și această versiune este anonimă. Stilul ei este mai impersonal 

decât al Letopisețului anonim, şi lipsesc unele detalii  (figura lui Ștefan 

cel Mare este puțin mai ștearsă, nu sunt pomenite întâlnirile dintre cler 

şi domnitor după victoriile obținute, nici petrecerile de după sau modul 

în care soldații sunt răsplătiți etc.).  

Atât I. Bogdan, cât și N. Iorga consideră Cronica de la Putna o 

variantă prescurtată a Letopisețului anonim. Cronica are două părți: 

prima parte este analitică și cuprinde evenimentele între 1359 

(întemeierea legendară a Moldovei) și 1456 (cu domnia lui Petru Aron), 

menționându-se al cui fiu era fiecare domn; partea a doua  conține date 

amănunțite dintre anii 1457 (urcarea lui Ștefan cel Mare pe scaunul 

domnesc) și 1526 (moartea lui Petru, fiul lui Bogdan cel Orb). Sunt 

descrise aceleași evenimente întâlnite și în Letopisețul anonim, datele 

fiind uneori greșite. Dar Cronica de la Putna conține o serie de 

informații din cadrul mănăstirii, începând cu zidirea, sfințirea, 
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incendiul care a mistuit-o și terminând cu moartea egumenilor și a 

călugărilor mai de vază, cu numirea arhimandriților, astrucarea 

ctitorului și a urmașului său în scaunul țării în cavoul domnesc de 

acolo. Aceste informații nu se regăsesc în Letopisețul anonim. 

Cercetătorul E. Russev susținea că „abundența de știri referitoare la 

mănăstire a constituit tot atâtea temeiuri pentru a se emite ipoteza că 

letopisețul acesta s-a elaborat în chiliile Putnei, de unde și 

convenționala lui denumire‖ [5, p. 46]. Părerea aceasta este aproape 

unanim împărtășită de savanții care s-au ocupat de acest monument al 

cronografiei moldovenești. 

 Cronica lui Ștefan cel Mare s-a păstrat de asemenea și în alte 

prelucrări (versiuni externe): Cronica moldo-germană, Cronica moldo-

polonă și Cronica moldo-rusă. Cea mai apropiată de  Letopisețul 

anonim e Cronica moldo-germană, scrisă în germana medievală, având 

un titlu în limba latină (Cronica breviter scripta Stephani dei gratia 

voyvoda Terrarum Moldannensium necnon Vlachyensium – Cronică 

scrisă pe scurt a lui Ștefan, din mila lui Dumnezeu, voievod al Țârilor 

Moldovei şi Valahiei) și, înainte de titlu, însemnarea datei când a fost 

scrisa: 28 aprilie 1502. Aceasta este, desigur, data copierii. 

Evenimentele sunt povestite în ordine cronologică, de la 

răsturnarea lui Petru Aron Voda și urcarea pe tron a lui Ștefan (1457) 

până în anul 1499 (înfrângerea lui Malcoci). Cronica oferă și multe știri 

pe care nu le găsim în variantele interne ale Cronicii lui Stefan cel 

Mare. Ea vorbește, de exemplu, despre un ostaș pe nume Purice, evocat 

și de Neculce în O sama de cuvinte; pune în lumină nouă figura lui 

Ștefan, forța extraordinară a caracterului său, geniul militar; conține 

înșirarea numelor oștenilor căzuți pentru țară, fapt care impresionează. 

De altfel, cronica prezintă puține detalii despre viața domnitorului, 

accentul fiind pus pe activitatea sa militară. Din cronică nu lipsește 

portretul lui Ștefan cel Mare, mai ales acțiunile pline de cruzime ale 

acestuia, pe care autorul le consideră fapte vitejești. Deși laconice, 
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relatările conturează o imagine sugestivă a domnitorului. Interesant este 

şi faptul că în paginile cronicii nu există nicio referire la contribuția lui 

Ștefan la domeniul bisericesc, motiv pentru care cronica are o 

caracteristică laică. 

Cronica moldo-germană a fost descoperită de profesorul 

universitar Olgierd Górka de la Universitatea din Lwów, cercetând 

Arhivele Bibliotecii de Stat din München, într-un Codex Latinarum. 

Tot Gorka va publica acest manuscris la Cracovia, în 1931. La noi, a 

fost publicat de I. Irimia Chițimia, în 1942, apoi de I. Bogdan și de P. P. 

Panaitescu. 

S-a pus problema cum a ajuns cronica internă a Moldovei în 

Germania, ca să fie posibilă copierea. Șt. Ciobanu [2, p.57] susține că  

letopisețul moldovenesc se pare ca a fost dus de o solie (1501) trimisă 

la doctorul Hartman Schedel, pe vremea când Ștefan era bolnav de 

diabet și resimțea efectele rănii primite la Chilia. Doctorul era 

preocupat de istoria țărilor din Est și chiar publicase o carte în care 

vorbea și de Valahia (Liber Chronicarum, 1493). H. Schedel, medic, 

umanist şi istoric german, a copiat cronica pusă la dispoziție de solia 

moldovenească, traducând-o.  

Lectura acestor pagini relevă absența preocupărilor artistice, 

având doar funcționalitate politică sau diplomatică. Acest lucru se 

referă și la celelalte două versiuni externe: Cronica moldo-rusă și 

Cronica moldo-polonă.  

Cronica moldo-rusă (Povestire pe scurt despre domnii Moldovei, 

de când s-a început Țara Moldovei). Este o compilație anonimă scrisă 

în limba slavonă între 1504-1510, o variantă prescurtată a Letopisețului 

Moldovei. Cronica este alcătuită din două părți și începe cu o legendă 

despre Roman și Vlahata – o narațiune care aduce în discuție un mit 

fundamental al culturii române, mitul romanității românilor și al 

ortodoxismului și al superiorității lui față de catolicism. Legenda se 

referă și la originea moldovenilor, povestind despre „romanii noi‖, 

adică românii, care ar fi venit în Ardeal, la craiul Vladislav, rugându-l 
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să-i primească pe pământul lui. (Concluzia, lesne de stabilit: că 

moldovenii sunt de origine maghiară ?!). Legenda este asemănătoare cu 

cea pe care Simion Dascălu o va introduce în copia după letopisețul lui 

Gr. Ureche și care a fost mereu combătută mai întâi de M. Costin, apoi 

D. Cantemir ș.a.m.d. În partea a doua urmează povestirea despre 

Dragoș şi întemeierea Țării Moldovei, apoi o relatare foarte succintă a 

evenimentelor istorice între 1359-1504, până la urcarea pe tron a lui 

Bogdan al III-lea 

Cronica a fost tradusă și tipărită de I. Bogdan, în 1891, apoi 

cercetată şi comentată de P. Panaitescu. 

Și încă o versiune externă a Cronicii lui Ștefan cel Mare – 

Cronica moldo-polonă (Descrierea cronicii despre Țara Moldovei, şi 

despre domnii ei, cum au venit moldovenii în Țara Moldovei), redactată 

pe la 1565. Letopisețul prezintă istoria Moldovei între 1352 și 1564 

după un manuscris provenit de la Putna. Autorul, N. Brzeski, sol trimis 

de regele Sigismund al Poloniei la Poartă, dar reținut în Iași de 

Alexandru Lăpușneanu, nu s-a mulțumit cu o simplă traducere a 

textului, ci l-a schimbat și chiar completat. Adaugă și niște texte, scurte, 

despre ținuturile din Moldova, dregătorii, oaste, judecăți. 

Din punct de vedere compozițional, cronica e alcătuită din două 

părți: prima începe cu întemeierea Moldovei (dar este indicat anul 

1352) şi relatează evenimentele până în 1526, completând Cronica de 

la Putna; partea a doua continuă până în 1564, fiind un text original. A 

fost publicată de St. Wójcik în 1844 şi tradusă de  B.P. Hasdeu în 

„Arhiva istorică‖. 

Moldova eroică şi glorioasă zugrăvită de această Cronică a lui 

Ștefan cel Mare, pierdută și „restabilită‖ în baza versiunilor ei păstrate,  

va fi din nou evocată cu fraze întregi traduse din cronica slavonă de 

către Grigore Ureche, care a preluat aproape în întregime această 

scriere în letopisețul său.  
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TENDINȚE ALE DIMINUTIVULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

ACTUALĂ 

Violeta MATIEȚ, dr., lector, 

Natalia STRATAN, dr., lector 

 

Summary 

The current trend of literary language to be influenced more and 

more by colloquial style explains entering diminutives often used with a 

different nuance than the actual. Diminutive suffixation involving 
different ironic connotations, disease or indicate the imprecision, the 

mitigation, the approximation etc.  

 
,, Limba noastră este extrem de bogată în sufixe diminutivale‖ 

I.Iordan 

 
Vocabularul unei limbi se modifică în timp, ,,suferă‖ schimbări, 

fie pozitive, fie mai puțin pozitive, iar explicația se datorează, în primul 

rând, schimărilor care se petrec în viața oamenilor. Compartimentul 

limbii cel mai susceptibil de a suferi modificări este vocabularul. 

Influența vieții sociale, dezvoltarea tehnologiilor și interculturalismul 

sunt factori care influențează și dinamica vocabularului limbii. Astfel, 

unele cuvinte déjà consacrate se pot perima, altele își pot schimba sau 

îmbogăți sensurile, iar alte cuvinte pot apărea, sub influența uzului sau 

prin alte căi de pătrundere în sistemul limbii.  
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În lingvistică vorbim despre două modalități de îmbogățire a 

vocabularului: prima este cea internă (reprezentată de derivare, 

compunere și schimbarea categoriei gramaticale) și cea de-a doua – 

eternă (împrumutul). Alături de ele mai există și calculul lingvistic (un 

procedeu mixt) și alte procedee, considerate secundare, pe care le lăsăm 

deoparte. Aici ne vom preocupa numai de derivare, și anume de 

derivarea progresivă (propriu-zisă), iar, și mai îngust, de derivatele cu 

sufixe diminutivale. 

Conform [3, p. 124] sufixele diminutivale reprezintă o ,,clasă de 

sufixe lexicale care, atașate la substantive, adjective și, foarte rar, la 

pronume / adverbe dau naștere la aceleași părți de vorbire care exprimă 

în plus o micșorare a obiectului, a persoanei sau a calității: umeraș, 

pieptăraș, buchețel.   

Diminutivele, în linii generale, ,,prezintă referentul ca având 

dimensiuni mai mici decât referentul cuvântului de bază‖ [1, p. 499]. 

Acestea se formează cu ajutorul unor sufixe specifice (-el, -uț, -uș, -uc, 

-ior, -aș, -ică, -iță, -uță, -ioară), iar sensul se stabilește prin opoziție cu 

semnificația referentului. Însă, în procesul comunicării și, mai ales, în 

comunicarea orală, utilizăm un diminutiv nu numai pentru a denumi un 

obiect, o ființă ce are dimensiuni mai mici decât cele obișnuite, dar și 

pentru a ne arăta unele afecțiuni sau atitudini.  

De obicei, diminutivele accentuează atitudinea vorbitorului față 

de cele comunicate, exprimă o anume nuanță afectiv-stilistică și sunt 

caracteristice, mai mult, stilului colocvial sau limbajului popular-oral. 

Dar, trebuie să menționăm, de asemenea influența și pătrunderea 

acestora și în lucrările normative ale limbii române. După cum remarcă 

Cecilia Căpățînă ,,Excesul de diminutive e mai mult decât periculos, ca 

de altfel orice exagerare. Inventarul diminutivelor înregistrate de 

dicționarele românești, adeseori în detrimentul neologismelor frecvent 

folosite, e enorm.‖ [2, p. 80]. 
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Tendința actuală a limbii literare de a se lăsa influențată tot mai 

mult de stilul colocvial explică pătrunderea diminutivelor, utilizate 

adesea cu o altă nuanță decât cea propriu-zisă. Sufixarea diminutivală 

implică diverse conotații ironice, afective sau indică imprecizia, 

atenuarea, aproximarea etc.  

De regulă, diminutivele sunt mângâietoare, hipocoristice, atunci 

când raportul cu termenul de bază permite acest lucru: copil – copilaș, 

fluture – fluturaș. În unele cazuri conotația de mângâiere nu este 

obligatorie, ci se pierde chiar și capătă alte conotații stilistice.  

Diminuarea devine depreciativă la unele nume de profesii, 

ocupații (argățel, avocățel, autoraș, doctoraș, ofițeraș, profesoraș). 

Acestea devin depreciative în contextele unde se cere utilizarea lor fără 

diminutivare. Utilizarea lor în limbajul familial nu este, în mod necesar, 

depreciativă. 

Tot o conotație depreciativă sau ușor depreciativă înregistrăm și 

în cazul adjectivelor care exprimă însușiri, calități ale persoanelor, 

obiectelor, calificative date de enunțător în procesul unui act 

comunicativ și de intenția urmărită: tâmpițel, urâțel, bolovănel (pop.), 

bondocel, șirețel, mutulică, golănel. Observăm că forma diminutivală 

atenuează sensul negativ al lexemelor. 

Remarcă și tendința de a diminutiva chiar și substantivele care 

denumesc obiecte care nu totdeauna apar în mărimi mici, ci în 

dimensiunea lor normală: fustiță pentru fustă, bluziță pentru bluză, 

blugișori pentru blugi, fulărel pentru fular și astfel șirul poate fi 

continuat: jachețică, scurticică, rochiță, paltonaș, cizmulițe etc. În 

aceste situații înclinăm spre o conotație apreciativă, prin care se 

subliniază calitatea mai deosebită a obiectelor sau satisfacția 

enunțătorului pentru cele relatate.  

Atitudinea pozitivă a vorbitorului, plăcerea pentru anumite 

lucruri, mai ales pentru meniuri alese, când vine vorba de mâncare sau 

băutură, au dat naștere unor serii întregi de diminutive formate în 
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registrul familiar, iar apoi extinse și în cel literar: mâncărică, băuturică, 

gustărică, frigăruică, cărnicică, fasolică, prăjiturică, plăcințică, 

sălățică, săricică, smântânică, colăcel, covrigel, morcovel, tocăniță, 

cafeluță și chiar borșișor, oușor, vinișor, țuiculiță etc. Excesul 

diminutival deranjează și ne gândim cum am putea răspunde la 

întrebarea care îl frământa încă pe Titu Maiorescu: ,,… - pentru 

Dumnezeu! Ce limbă este aceasta? Ce forme de copii nevârstnici?‖ [ 

apud 2, p. 80]. 

Sunt interesante și diminutivele formate de la nume de acțiuni, 

de la unitățile convenționale de măsură, de la adverbe de cuantificare 

(toate atestate în Dicționarele limbii române): plimbărică, ploicică, 

puținel, puțintel, micuțel, mititel, multicel, nopticică, zecică, ziulică, 

ziuliță, bănuț, bănuțel, dolărel, anișori etc. Lexemele menționate aici 

sunt caracteristice stilului familiar, vorbirii orale și evident subliniază 

diverse conotații contextuale: apreciativ sau depreciativ, sensul de 

inferior sau superior, ironie sau dispreț sau sunt întrebuințate pentru a 

mări gradul de expresivitate ș. a. Însă, nu putem nega faptul că putem 

face abstracție de ele în alte registre stilistice ale limbii și mai ales, în 

cel publicistic.  

DOOM
2 
ne prezintă uneori multe diminutive ale aceluiași lexem, 

diminutive – variante populare sau regionale, sau chiar forme învechite 

ieșite din uz: bade – bădică, bădicuță,  bădișor, bădiță, bădițel, 

bădițică, bădiuliță. Multe variante de diminutive înregistrează şi 

substantivul frunză – frunzică, frunzişoară, frunziţă, frunzucă, 

frunzuleană, frunzulică, frunzuliţă, frunzuţă, ca şi substantivul pânză – 

pânzică, pânzişoară, pânzucă, pânzuliţă, pânzuţă.  Interesante ni se par 

şi variantele substantivului pahar – păhăraş, păhărel, păhăruş, 

păhăruţ, cât şi ale substantivelor căldură – căldurică, băutură – 

băuturică, utilizate de cele mai dese ori cu nuanţe deloc diminutivale, 

mai degrabă cu accente ironice, sarcastice.  

Din cele prezentate putem concluziona că, la etapa actuală a 

dinamicii vocabularului se observă tot mai mult influenţa limbii vorbite 
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asupra normei limbii literare. De cele mai dese ori, am putea spune că 

uzul dictează norma.  

La etapa actuală a dinamicii vocabularului nu mai putem susține 

părerea marelui G. Coșbuc cu referire la excesul diminutival . ,,Coşbuc, 

într-un articol din 1900, atribuie excesul diminutival unui model slav 

sau fanariot şi formulează restricţii stilistice nete: „limba noastră 

foloseşte diminutive doar în idiomul familiar şi acolo cu sfială. Noi 

spunem căscioară, scăunel, fluturaş, copilaş etc., dar când vorbim 

serios nu le folosim. În limba literară ele sunt ridicole‖ [apud 7, p. 296]. 

Exemplele din acest articol au fost  selectate din DOOM
2
 și din 

Dicționarul invers al limbii române. După cum observăm acestea 

acoperă diferite registre stilistice (pop., reg., rar, înv., fam. – conform 

consemnării din dicționar) și totodată sunt atestate în lucrări normative, 

ceea ce nu ne împiedică utilizarea lor și în limba literară.  

Din multitudinea faptelor prezentate și atestate în acest articol și  

în literatura de specialitate, putem susține că diminutivele, ca și orice 

fapte lingvistice, trebuie studiate nu numai sub aspect strict lingvistic, 

dar și din prisma aspectului comunicativ al limbii: situaţia de 

comunicare dar şi scopul cu care realizează respectiva comunicare. 
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CU PRIVIRE LA ÎNTREBUINȚAREA INCORECTĂ A UNEI 

PREPOZIȚII ÎN LOCUL ALTEIA 

Violeta MATIEŢ – PARASCHIV, dr., lector 

Natalia STRATAN, dr., lector  

 

Summary 

The preposition The insufficient knowing of semantic content and 

potential combinatorially bring great harm correctness of language. 
Generally, changes observed with prepositions are numerous and have 

a higher spread than other parts of speech. The main cause must be 

sought in their meaning, most often vaguely, abstract.  

 

Prepoziția este una dintre părțile de vorbire care ne-a furnizat un 

număr considerabil de exemple în ceea ce privește utilizarea inadecvată 

în presa românei actuale. O serie de prepoziții/locuțiuni prepoziționale 

se întrebuințează incorect în contexte care impun ocurența altor 

prepoziții.   

În în loc de într-o: Evoluția slabă s-a datorat însă în mare 

măsură lipsei de experiență în competiție de asemenea avengură.  

Pe în loc de prin: Patronul companiei de televiziune pe cablu... 

De pe în loc de din, respectiv pe care în loc de în care: Să 

accționeze de pe funcția pe care se află. 

,,În se mai folosește greșit și în locul lui la. Sunt numeroase 

cazurile cînd această înlocuire se face în construcțiile formate atât cu 

verbul a participa sau locuțiunea a lua parte, cât și cu substantivul 

derivat participare: a participat activ în luptele împotriva..., a luat 

parte în demonstrațiile de protest, participarea selecționatei franceze 

în turneul din Canada.  

Prepoziția în apare folosită greșit cu verbul a convinge: s-a 

convins în lipsa de perspectivă, s-a convins în aceasta. Astfel, pentru a 

corecta aceste enunțuri, trebuie utilizată prepoziția de. Prepoziția în ia 

locul prepoziției de în construcții cu verbul a se îndrăgosti. Acest verb 
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se utilizează numai cu prepoziția de, însă, atât în exprimarea orală, cât 

și în cea scrisă, se mai folosește, greșit, în: cînd te-ai îndrăgostit în 

ea?‖
 
 [ 8, p. 125] 

Putem menționa și folosirea unei prepoziții neadecvate în 

context: Care este acum în telefon. În loc de: la telefon. 

În expresia a sta în rând, prepoziția în apare greșit, în locul 

prepoziției la: La bibliotecă studenții stau în rând după cărți. Corect: a 

sta la rând.  

Deseori, auzim: mâine plec în Moscova; mă duc în București. 

Cei care au simțul limbii își dau bine seama că este corect să spunem: 

mâine plec la Moscova; mă duc la București. 

Prepoziția către exprimă fie destinația unei comunicări: De din 

vale de Rovine/Grăim, doamnă, către Tine. (M. Eminescu), fie direcția 

propriu-zisă: s-a pornit către magazin, însă în niciun caz nu poate reda 

raporturi de scop, ca în exemplele de tipul: pregătire către examen, ne 

pregătim către congres. Pentru a scrie corect enunțurile de acest tip, 

trebuie utilizate prepozițiile pentru sau de.  

Tot așa, nu sunt corecte enunțurile: vânzare către stat, livrări 

către fondul de stat, predarea cerealelor către stat. Este corectă 

construcția cu prepoziția la, care corespunde, de cele mai multe ori, 

complementului indirect în dativ. Frecvent, se produc greșeli la 

utilizarea prepoziției către cu verbul a se atârna: elevii se atârnă cu 

mai multă sârguință către matematică. Corectă ar fi următoarea 

reformulare: sunt mai sârguincioși la.  

În cazul prepoziției compuse de către, întîlnim același fenomen 

de confuzie între prepoziții, adică de întrebuințare a uneia în locul 

alteia.  

Lucrările normative și cele de gramatică nu omit să consemneze 

că, potrivit cerințelor limbii române literare, singura întrebuințare 

corectă a prepoziției compuse de către este aceea de element specific și 

specializat pentru construcția și, totodată, pentru identificarea 
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complementului de agent pe lângă un predicat verbal la diateza pasivă 

[1, p. 269]: casa este locuită de către proprietari sau pe lângă un 

participiu (supin) cu sens pasiv: casa locuită de către proprietari. 

Un alt exemplu de substituire care merită să fie semnalat este 

folosirea prepoziției datorită în construcții în care este firească 

locuțiunea prepozițională din cauza: Datorită accidentelor suferite, 

trei dintre jucătorii constănțeni au fost alungați. Din cauză presupune 

un rezultat negativ: a fost exmatriculat din cauza restanțelor, pe când 

datorită, unul pozitiv: a îndrăgit matematica datorită profesorului. 

Astfel, folosirea lui datorită este nerecomandabilă în situații ca: a 

decedat datorită unei boli necruțătoare; datorită grevelor, producția a 

scăzut; datorită incendiului, familia noastră a rămas fără casă [7, p. 

55].  

De foarte multe ori este întrebuințată prepoziția pe în locul altor 

prepoziții. Natalia Moglan în Incertitudinile prepoziției pe în limba 

română vorbește despre următorul fapt: în cadrul unei emisiuni TV, 

prezentatorul, animat de faptul că un telespectator insista să ia legătura 

directă prin intermediul telefonului, a anunțat publicul că mai e ,,încă 

un telefon pe final de emisiune‖ (corect: încă un telefon la finalul 

emisiunii), iar, după câteva replici agreabile, l-a rugat, în mod firesc: 

rămâneți pe telefon‖(corect: rămâneți la telefon), pentru a i se explica 

modalitatea de ridicare a premiului. În opinia autoarei, această 

inadvertență se explică prin faptul că au fost neglijate posibilitățile 

combinatorii ale cuvântului de legătură care depind atât de natura lui 

semantică, cât și de sensul cuvintelor pe care le însoțește [10, p. 43]. În 

contextul anterior, prepoziția pe a fost întrebuințată greșit, pornindu-se, 

probabil, și de la semnificația verbului a rămâne (=intranz. (despre 

ființe) a sta pe loc, a nu schimba sau a nu părăsi locul sau localitatea 

unde se află; (despre lucruri) a fi lăsat pe loc, a nu fi dus în locul în care 

se găsește‖ [6], 
 
astfel, prin generalizare, este acceptat sensul general al 

prepoziției pe și anume sensul locativ: ,,suprafața unui obiect; direcția 

sau atingerea unei suprafețe și situarea deasupra ei‖
 
[9, p. 33-34].  
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De altfel, sensurile prepoziției sunt importante, deoarece ne ajută 

să folosim corect, adecvat și prepoziția pe, încadrând-o corespunzător 

în rândul celorlalte prepoziții.  

În această ordine de idei, lingvista Valeria Guțu Romalo 

precizează că în anumite contexte, ,,fie construcția specifică verbului, 

fie calitatea relației sintactice și logice dintre verb și determinantul său‖ 

cer alte prepoziții sau chiar sintagme decât cele întrebuințate: de 

exemplu: sper să veniți pe finalul emisiunii (corect: sper să veniți la 

finalul emisiunii), pe final de oră (corect: la final de oră), suntem pe 

ultimele cinci minute (corect: suntem în ultimele cinci minute), urmează 

unii pe care habar nu-i avem (corect: urmează unii de care habar nu 

avem), cântați bine și pe spaniolă, și pe rusește (corect:  cântați bine și 

în spaniolă, și în rusește). Aceste abateri se datorează, credem, inclusiv 

tendinței de reinterpretare semantică a prepoziției pe, frecvent 

întrebuințate în vorbire [7, p. 528].
 

Deosebit de frecvente sunt confuziile reciproce care apar între 

prepozițiile după și de pe. 

Unii vorbitori spun greșit după în locul lui de pe în construcții 

ca: moștenire după urma unei rude (corect: de pe). Alții spun de pe în 

locul lui după în construcții ca: se înrudesc de pe (corect: după) mamă, 

să nu se ia de pe (corect: după) noi. Limba literară tolerează variația 

liberă între cele două prepoziții în cazul construcțiilor care exprimă 

conformitatea, de tipul: copie după original/ copie de pe original.  

Un caz aparte îl constituie înlocuirea prepoziției de cu din. Se 

atestă două tipuri de construcții formate după acest model:  

a. primul conține substantive, nume de materii: ciorapi din lână, 

rochii din catifea,  

placă de metal, piesă din beton [3, p. 276].
 

b. al doilea tip este acela în care prepoziția de exprimă un raport 

,,calitativ‖ (care arată felul, genul sau categoria obiectului), așadar, un 

raport, într-o măsură oarecare, abstract. Astfel, intervine necesitatea de 
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a preciza raportul atunci când obiectele sunt prezente sub forma lor 

materială, fapt ce duce la folosirea lui din pentru de: un om din aceștia 

(corect: de aceștia), o filă din asta (corect: de asta), glume din acestea 

(corect: de acestea), mărfuri din acestea (corect: de acestea).  

În construcții prin care se redă desprinderea unui exemplar sau a 

mai multor dintr-un grup de elemente asemănătoare, conform regulii:  

- din se utilizează când se indică detașarea dintr-o grupare 

privită ca un tot,  

ca o unitate: cel mai înalt din clasă, câteva din facultate; 

- dintre se utilizează când se exprimă selectarea dintr-o serie de 

elemente considerate ca individualități, deci cu un substantiv la plural: 

unul dintre ei, cel mai înalt dintre ei [2, p. 85]. 

Georgeta Cristian-Foghel [5, p. 279] remarcă în acest sens 

următoarele: în limba română actuală există tendința folosirii corecte a 

prepoziției dintre în detrementul lui din:  

Fiecare dintre (din) voi poate răspunde bine.  

Unul din (dintre) sensurile adverbului este cel de mod.  

Ambele prepoziții sunt echivalente din punct de vedere semantic 

și variația lor este liberă, așa cum o simte vorbitorul.  

O tendință de concretizare a sensului comunicării o aduc 

prepozițiile compuse: despre, de către. 

S-a spus despre (de) mama că e harnică.   

Bluza din bumbac (în loc de ,,bluza de bumbac‖). 

Totul s-a făcut de către mama. (de către = este mai concretă – 

precizează autorul acțiunii).  

Tot din nevoia de precizare din îl înlocuiește pe de (care exprimă 

multiple raporturi), iar cu este folosit în locul lui de. 

Brățară din argint (în loc de ,,brățara de argint‖; din precizează 

proveniența obiectului).  

Pahar cu vin (precizează conținutul). 

Pahar de vin (precizează destinația).  
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Dintre cazurile de înlocuire greșită a unei  prepoziții prin alta 

amintim:  

Suferă cu inima/în loc de.... Suferă de inimă.  

Dupe noi au venit./ După noi au venit.  

Te-am șters după tabel. / Te-am șters de pe tabel.  

Distanța între două puncte/ Distanța dintre două puncte. 

,,Prepoziția de, menționează Ion Coteanu, se întrebuințează, între 

altele, în grupuri de cuvinte formate din substantiv +de+substantiv spre 

a arăta felul, specia obiectului indicat de primul substantiv, de exemplu: 

apă de ploaie = o specie de apă, în comparație cu apă de izvor, de 

fîntână sau de cișmea, de trandafiri sau de plumb: cămașă de nailon, 

uneori de este înlocuit cu din, cu toate că este vorba tot despre un soi, 

un fel. Când în asemenea construcții acesta este sensul, se va folosi de, 

ca în:  

ciorapi de bumbac (specia)     ciorapi de lână 

contract de închiriere              contract de vânzare 

dulap de stejar                        dulap de brad 

marfă de import                       

Înlocuirea lui de prin din se face uneori spre a se evita repetarea 

lui de. De exemplu: În căciulă de blană de miel, haină de piele de 

capră, gard de nuiele de răchită, primul de cedează locul, de obicei, lui 

din. 

Când este absolută nevoie să se specifice din ce este confenționat 

un obiect, se recomandă introducerea în construcții cum sunt cele de 

mai sus a unui verb care să arate acest lucru: căciulă făcută din blană 

de iepure, scurtă confecționată din blană de căprioară, coș lucrat din 

nuiele de răchită‖
 
[4, p. 186]. 

Cum felul, specia pot fi exprimate și prin substantive nume de 

materie:   

După se utilizează incorect în locul prepozițiilor: în, de, la, din 

în construcții ca: după (în) culise, după (de) regulă, a sta după (la) 

volan, după (din) auzite [3, p. 25].   
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Confuză și inadmisibilă este utilizarea prepoziției compuse de la  

și a celei simple din cu substantivul nume. Din numele și de la numele 

sunt două locuțiuni greșite care au apărut din cauza traducerii incorecte 

a construcției rusești от имени. Răspândirea locuțiunii din numele se 

datorează, într-o anumită măsură, înrâuririi locuțiunilor corecte din 

partea, din însărcinarea. Din păcate, mulți mai continuă, în mod 

mecanic, să adauge înaintea denumirii unei instituții în numele, după 

modelul rusesc имени. Astfel, în cadrul unei adunări cu cadrele 

didactice, un mare șef vorbea despre înaltul simț al responsabilității 

profesorilor de la Universitatea ,,în numele lui Alecu Russo‖. 

Prepoziția de este folosită greșit în locul lui în în construcții 

formate cu verbul a abunda: textul abundă de greșeli. Verbul a abunda, 

datorită specifucului său, se construiește numai cu prepoziția în.  

Sunt considerate greșite sintagmele: De (corect: în) curând Ion 

își va sărbători ziua de naștere .  Îndrumându-se mereu de (corect: 

după (reguli stabilite, ar fi bine să fie caracterizate de un (corect: 

printr-un) înalt spirit critic [2, p. 89].  

Prepoziția despre apare plasată în vecinătatea unor verbe care, 

semantic, nu tolerează, o resping. Astfel, verbele a se ocupa, a se 

preocupa, a se interesa, a se plânge au un alt regim prepozițional, unul 

pentru care specifică și consacrată prin uz este prepoziția simplă de – 

instrument de introducere a complementului indirect cerut de aceste 

verbe – și, nicidecum prepoziția despre. Prin urmare, corect va fi: acum 

ne ocupăm de asta, de acest lucru nu-mi aduc aminte, colegul meu s-a 

interesat de întâmplare, mulți ascultători s-au plâns de abuzurile unor 

agenți economici. Despre mai apare în locul locuțiunii prepoziționale 

cu privire la: legea despre învățământ, teoria despre foneme, știrea 

despre primirea în ONU [2, p. 89]. 

Un alt delir generalizat, consideră Andrei Pleșu, este frecventa 

folosire a lui ca și în loc de ca. S-a creat obiceiul ca, în anumite cazuri, 

să se evite o cacofonie brutală prin substituția cu pricina. Ca să nu spui 
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ca casa vecinului, spui ca și casa vecinului. În loc de ca condiție preferi 

să zici ca și condiție. Domnia sa consideră, pe de o parte, că fobia 

cacofoniilor e ușor nevrotică și atestă o specie de semidoctism calofil, 

iar, pe de altă parte, că, pentru a evita cazurile groase, limba română 

oferă soluții mai elegante și mai firești [apud 11, p. 116].  

Folosindu-se adesea cu un nume de materie, prepoziția de 

servește spre a arăta cantitatea, volumul, unitatea de măsură exprimată 

de substantivul anterior, de exemplu: O sticlă de cerneală., un vagon de 

grâu etc. Din cauza asemănării de înțeles dintre construcțiile cu 

prepoziția de și cele cu prepoziția cu, se produce câteodată înlocuirea 

lui de prin cu, de exemplu: sticlă cu cerneală, vagon cu porumb.  

Cu nu poate să fie întrebuințat în locul lui de, când:  

1) de împreună cu substantivul arată cine sau ce formează, 

constituie o cantitate, cum se vede, de altfel din compararea 

singularului și pluralului construcțiilor de mai jos:  

(O) ceată de copii         (multe) cete de copii 

(un) pluton de soldați  (multe) plutoane de soldați 

(o) turmă de oi            (multe) turme de oi 

(un) fascicul de raze   (multe) fascicule de raze  

(o) tonă de pește          (multe) tone de pește 

(un) snop de grâu         (mulți) snopi de grâu 

(un) hectolitru de lapte   (mulți) hectolitri de lapte  

2) de împreună cu substantivul se referă la un recipient (vas, coș, 

ladă) considerat ca unitate de măsură, chiar dacă nu se măsoară cu el în 

mod obișnuit, de exemplu:  

(un) bidon de untură       (o) dublă de orz 

(un) coș de mere             (o) găleată de lapte 

(o) sticlă de vin              (o) pungă de bomboane 

Întrebuințarea lui de sau cu depinde și de intenția vorbitorului. 

Dacă, de exemplu, prin o găleată cu nisip se înțelege ,,o găleată în care 

este nisip‖, atunci întrebuințarea lui cu  este corectă. Dacă însă e vorba 
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de ,,atâta nisip cât intră într-o găleată‖, atunci trebuie o găleată de 

nisip.  

Din cauza că unele construcții ca: un pahar de vin, o pungă de 

bomboane, un ghiveci de flori, o vază de flori etc. sunt privite ca și când 

ar însemna ,,un pahar pentru vin, o pungă pentru bomboane‖ etc. ca să 

se arate că în pahar este vin, în pungă sunt bomboane, se folosește 

prepoziția cu. În felul acesta, se pierde însă ideea că, de fapt, un pahar 

de vin, o pungă de bomboane arată cantitatea [4, p. 185-186].  

La folosirea prepozițiilor, trebuie să se țină seama de anumite 

reguli și restricții gramaticale și semantice. Altminteri, exprimate 

rămâne tot timpul amenințată riscul unor stridențe și devieri de la 

norma literară, pe care nici dorința cea mai sinceră de originalitate nu le 

poate scuza ori justifica. În general, modificările care apar la folosirea 

prepozițiilor sunt numeroase și cunosc o răspândire mai mare decât în 

cazul altor părți de vorbire. Cauza principală trebuie căutată în sensul 

lor, de cele mai multe ori, vag, abstract. Astfel, insuficienta cunoaștere 

a conținutului semantic și a potențialului combinatoriu propriu 

sistemului prepozițional aduce mari prejudicii corectitudinii limbajului.  
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