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ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

 

PRACTICILE YOGA ȘI ISIHASMUL 

(Studiu comparativ) 

 

Mihail TIHONOV, masterand, Facultatea Istorie Fiolosofie 
 

Yoga este o practică orientală, dar care câștigă tot mai mult teren și 
în Occident. Mulți dintre promotorii Yoga susțin că există o așa-numi-

tă „yoga creștină” [1], bazându-se pe argumentul că sunt unele asemă-
nări între Yoga și Isihasmul din sânul Bisericii Ortodoxe. Există oare 
convergență între cele două? 

Spre a elucida tipul relației dintre cele două practici, ar trebui să 
analizăm scopul fiecăreia dintre ele, restul rămânând a fi secundar. 

Scopul meditației, care este elementul central din Yoga, este „neu-
tralizarea” conștiinței propriului „eu”, detașarea de propria conștiință, 

chiar „nimicirea ei”, lărgirea la dimensiunea conștiinței lumii deve-
nind cosmică și impersonală, căutândstarea de Buddha (buddhata) – 
iluminare [2, p. 287] și eliberarea (mokșa) [3, p.136].  

Practica Yoga, prin asceza și meditația ce o presupun, caută reali-
zarea unei comuniuni. Ea se realizează, dar dintr-o perspectivă cu totul 
diferită de cea ortodoxă. Yoga tinde să unească yoghinul cu Universul, 
cu un dumnezeu apersonal, pan-cosmic, prezent în toți și toate [4]. 

Omul pierde sinele și atunci el devine o picătură din oceanul uni-
versal, o picătură pierdută fără cunoștință de sine. Ținta finală fiind 
starea de Nirvana, care este literalmente „NIMIC” [2, p. 341]. 

Pe de altă parte, practica ortodoxă a Isihasmului, având în centrul 
ei Rugăciunea inimii, la fel tinde spre realizarea comuniunii cu Dum-
nezeu, pe Care ortodocșii Îl concep ca o Persoană cu cunoștință de 
Sine, omniprezentă, dar Care nu se identifică cu creația Sa, spre deo-
sebire de concepția yoghină. Comuniunea cu un astfel de Dumnezeu 

înseamnă relația nu de contopire ci de unire, o relație în care cele două 
identități (Dumnezeiască și omenească) își păstrează individualitatea. 
Dumnezeu împrumută din darurile Sale (participarea la energiile 
necreate) [5, p. 547], iar dacă omul se curăță pe sine, ajunge la ilumi-
nare și trece la treapta de îndumnezeire (theosis– gr.) [6, p. 67], fără ca 
lui să-i fie anulată unicitatea sa personală. 
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Diferența tranșantă este aceea că în Yoga omul caută desăvârșirea 

prin intermediul unor practici care să-i trezească anumite puteri latente, 
spre a se îndumnezei fără Dumnezeu și a intra într-o stare de nonexi-
stență (Nirvana). Pe când Isihasmul propune o cale de desăvârșire tot 
prin asceză,rămânând în cumuniune cu Biserica, dar nevoința pentru 
ortodox nu este scop în sine, ci condiție pentru a ajunge la nepătimire 
[4, p. 136]. Implorând ajutorul lui Dumnezeu nevoitorul știe fără Har 
este neputincios. El caută Împărăția lui Dumnezeu, care este o comu-

niune, nu vid, este, plenitudinea legăturii veșnice cu Dumnezeul per-
sonal.Argumentul de bază al celor ce văd asemănăriîn Yoga și Isihasm 
rezidă în faptul că cele două practici au în comun elemente similare. 

Să analizăm aceste aparențe. Ascensiunea yoghinului spre desăvâr-
șire are două mari etape: pregătitoare (atitudinea moral-ascetică) și 
yoga propriu-zisă. Prima etapă cuprinde două trepte yamași niyama [1, 
p.185], care sunt o sforțare ascetică a trupului, pentru că doar cel ce a 

murit trupuluiși lumii e pregătit pentru meditație. În cazul ascetului 
orthodox, pentru îndumnezeire el trebuie să atingă două planuri: ac-
țiunea (asceza) și contemplația. Asceza duce la nepătimire, pentru a 
dobândi Harul Sfântului Duh. Deosebirea fundamentală aici este că pe 
treptele superioare ale practicii yoga virtuțile morale nu au valoare și 
astfel nu sunt dobândite ulterior [2, p. 352], pe când în mistica creștin-
ortodoxă îndumnezeirea are una din condiții desăvârșirea morală 
continuă. În meditație yoghinul concentrându-se pe un obiect și/sau 

asupra unei mantre se golește pe sine de sine, voind să se contopească 
cu Conștiința cosmică impersonală. În rugăciunea inimii ascetul orto-
dox caută să se golească pe sine, dar nu încetează el însuși a fi în unire 
cu Hristos. El nu caută concentrarea pe nici un obiect, ci e atent la cu-
vintele rugăciunii inimii, care este cerere a milei lui Dumnezeu.  

Un alt aspect părut asemănător legătura respirație-rugăciune.  
În Yoga se ia pozițiade meditație (asana) și se disciplinează respi-

rația (pranayama) [2, p. 322] și în Isihasm ascetul ia o poziție de 
rugăciune și e atent în timpul rugăciunii inimii la respirație.  

Deosebirea este următoarea: la yoghini scopul urmăririi respirației 
este progresul în calea suspendării conștiinței, detașarii de ea prin teh-
nica respiratorie și unirii cu cea cosmică apersonală. În cazul practicii 
ortodoxe, ascetul leagă respirația de rugăciune și e atent la sensul ru-
găciunii prin intermediul respirației.  
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Analizând aspectele comparate lesne se poate ajunge la concluzia 

că aceste practici sunt mai degrabă divergente decât convergente. 
Referințe: 

1. Dechanet, J. Christian Yoga. Paris: Desclee de Brouwer, 1956. 

2. Există mantre care au sensul următor ,,eu mă unesc cu Dumnezeu, sunt 

una cu Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu.  

3. ACHIMESCU, N. India. Religie și filosofie. Iași: Tehnopress, 1993. 

4. FILORAMO, G. (coord.). Istoria religiilor. Iudaismul și Creștinismul. 

Vol. II. Iași: Polirom, 2008. 

5. FILORAMO, G. (coord.) Istoria religiilor. Religiile Indiei și ale Orie-
ntului Îndepărtat. Vol. IV. Iași: Polirom, 2010. 

6. FLOROVSKY, G. Sensul ascezei creștine. Cluj-Napoca: Patmos, 2009. 

Recomandat 

Dumitru DODUL, dr., conf. univ.  

 

STUDIUL ANTROPOLOGIC AL ALIMENTAȚIEI 

(Cadru teoretic și practici sociale) 

 

Eugeniu BEZEDICA, masterandă, Facultatea Istorie şi Filosofie 
 
Din punct de vedere cultural, alimentele ne oferă multiple indicii 

despre modul în care a apărut și a evoluat societatea umană.  
Mâncarea nu a fost niciodată doar alimentaţie, iar semnificaţiile 

sale nu ţin doar de supravieţuirea fizică, fiind legată în mod special de 
relaţiile sociale. În celebrul eseu gastronomic. La physiologie du gout, 

Brillat-Savarin a afirmat ,,Spune-mi ce mănânci și-ți voi spune cine 
ești”, iar Fischler considera că mâncarea este centrală identităţii noa-
stre, iar actul prin care ne hrănim este ,,acțiunea în care trimitem mân-
carea dincolo de granița dintre lume și eu, dintre ,,interiorul 
și ,,exteriorul” corpului nostru” [1]. Antropologii au început să scrie 
despre alimente odată cu apariția structuralismului, ca urmare a operei 
lui Claude Levi-Strauss [2]. Structuraliștii au încercat să înțeleagă 

mâncarea ca un sistem cultural, o abordare care recunoaște faptul că 
gustul este construit cultural și controlat social.  

Abordarea structuralistă tratează mîncarea ca pe limbaj, încercând 
să înțeleagă simbolurile și metaforele ei. Mary Douglas considera 
mâncarea și gestul de a mânca ca simboluri ale unei ordini sociale 
particulare. Sidney Mintz vedea zahărul ca o metaforă pentru relațiile 
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sociale [3], iar Jack Goody în Cooking, Cuisine and Class considera 

că studierea mâncării și a alimentației trebuie să implice economia 
politică, atât la nivelul micro al gospodăriei, cât și la nivel macro al 
statului și structurilor sale.  

Preocuparea faţă de mâncare a început din momentul în care acea-
sta a fost folosită ca semn al diferenţei de gen, clasă socială, statut, 
nivel al venitului, vârstă şi etnie. Norbert Elias în cartea Procesul civi-
lizării arată cum manierele de la masă exprimă procesul de distincție 
între clasele sociale în diferite perioade istorice [4]. Aducând în scenă 
valorile și practicile culturale, mâncarea devine un puternic marker 
identitar, defind personalitatea, clasele sociale, stilurile de viață, rolu-
rile și relațiile de gen din cadrul familiei, grupului etnic sau națiunii.  

Alimentația a fost motorul principal în multe evenimente istorice, 
ea ne poate arăta cum s-a globalizat lumea cu foarte mult timp în urmă.  

Se poate presupune că globalizarea a produs creşterea standardiză-
rii alimentelor şi agriculturii. Din aceasta perspectivă, pe măsură ce 
controlul asupra alimentelor şi agriculturii este concetrat în mîinile 
câtorva corporaţii transnaţionale şi lanţurile de distribuţie devin din ce 
în ce mai globale, alimentele şi practicile prin care sunt produse devin 
din ce în ce mai standardizate. O altă perspectivă este aceea că globali-
zarea a adus diversitate alimentară şi moduri noi de producere a ali-
mentelor, dar în acelaşi timp a distrus diversitatea culturalǎ şi 
biologicǎ. Din acest punct de vedere, unul din efectele globalizării ar 
fi apariţia unei griji la nivel public pentru securitatea şi calitatea 
alimentară şi a problemelor etice privind modul de producere a 
alimentelor. Astfel, standardizarea şi diferenţierea nu sunt procese 
opuse, ci rezultate ale globalizării alimentelor şi agriculturii.  

Calitatea devine o componentă centrală a competiţiei economice în 
sistemul agroalimentar global. Deşi competiţia preţurilor rămâne im-
portantă, distribuitorii au început să se orienteze din ce în ce mai mult 
pe o competiţie nonpreţ. Un efect al acestor schimbări este trecerea de 
la o economie a cantităţii la o economie a calităţii. 

În Uniunea Europeană, piaţa comună a generat apariţia de noi pro-
duse alimentare. Aceasta a mărit distanţa dintre producător şi consu-
mator şi a adus problema identificării alimentelor şi a încrederii în 
aceste noi alimente.  

Consumatorii au devenit din ce în ce mai distanţaţi de originea fizi-
că şi socială a alimentelor prin sisteme alimentare care privilegiază 
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cantitatea şi eficienţa pe termen scurt, în defavoarea gustului, sustena-

bilităţii, calităţii şi mediului. 
În ceea ce priveşte piaţa globală, aceasta a pătruns peste tot şi în 

toate modurile, creând noi structuri generice, care sunt umplute local. 
În acest context, supermarketurile reprezintă aceste structuri generice, 
fiind considerate expresia locală a marketizării şi globalizării.  

Ele folosesc coduri de standarde pentru a asigura siguranţa unifor-
mă, de calitate şi ,,etică” a conţinutului produselor alimentare. 

Aceste standarde reprezintă o formă de cunoaştere care intenţio-
nează să depăşească modurile de cunoaştere practică locală folosită în 
producţia şi comerţul de alimente. 

Concepţia despre calitatea (inclusiv igiena) produselor agroalimen-
tare reflectă schimbările economice, politice şi sociale dintr-o socie-
tate. De aceea, în stabilirea calităţii, încrederea joacă un rol important, 
fiind interesant de analizat modul în care aceasta derivă din relaţia 

directă dintre producător şi consumator şi contribuie la conceptualiza-
rea calităţii produselor alimentare. Într-o lume dominatǎ de anxietate, 
neîncredere şi insecuritate, inclusiv în sistemul alimentar, alegerile pe 
care le realizǎm zilnic, de la cumpǎrǎturi pânǎ la ce aşezǎm pe masǎ, 
la cum şi când mâncǎm, sunt alegeri raţionale şi subiective, dar sunt, 
în acelaşi timp, şi alegeri determinate de factori independenţi de voin-
ţa noastrǎ. Globalizarea a adus cu sine, sub apararenţa unei abudenţe şi 
diversitǎţi alimentare, o scǎdere a accesului la anumite produse sau 

ingrediente, prin controlul exacerbat şi limitarea numǎrului de actori 
din piaţa alimentelor. Efectele asupra sǎnǎtǎţii populaţiei şi diversitǎţii 
culturale încep sǎ se arate şi va fi interesant să urmărim evoluţia lor.  

Referinţe: 
1. FISCHLER, C. Food. Self and Identity, 1988. 

2. LÉVI-STRAUSS, C. The Culinary Triangle. In Carole Counihan and 

PENNY VAN Esterik. Food and Culture: A Reader, 1997. 

3. SIDNEY, W. MINTZ, DU BOIS, C.M. The Anthropology of Food and 

Eating, 2002. 

4. ELIAS, N. Procesul Civilizării, 2002. 

5. MARINESCU, A.B. Efectele globalizǎrii asupra practicilor alimentare. 2017. 

6. https://gastroart.ro/2017/04/03/efectele-globalizarii-asupra-practicilor-ali-

mentare/ 

Recomandat  

Dumitru DODUL, dr., conf.univ. 

https://gastroart.ro/2017/04/03/efectele-globalizarii-asupra-practicilor-alimentare/
https://gastroart.ro/2017/04/03/efectele-globalizarii-asupra-practicilor-alimentare/
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RĂZBOIUL HIBRID DINTRE  

DIMENSIUNEA MILITARĂ ȘI CEA NONMILITARĂ 

(Studiu de caz: ,,Geopolitica de Gherilă” și ,,Măsurile de 

dezinformare activă” ale Federației Ruse în Ucraina,  

în intervalul 2014-2017) 

 

Răzvan-Ovidiu CEUCA, masterand, Facultatea Istorie și Filosofie, 
Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 
În cadrul literaturii de specialitate, mai mulţi autori au studiat şi au 

teoretizat fenomenul „războiului hibrid”, atât din încercarea de a găsi 
cauzele principale favorizatoare declanşării lui, în special după crizele 
din Crimeea şi Ucraina, cât şi din încercarea de a găsi modalităţi de 
combatere ale acestuia de către actorii ameninţaţi sub toate aspectele. 

Totuși, datorită complexității sale atât teoretice, cât și practice, 
conceptul de război hibrid (гибридная война) rămâne încă unul difuz, 
dat fiind și faptul că acesta fusese consacrat în literatura de specialitate 
abia în anul 2007. Prin urmare, principala dezbatere teoretică s-a con-
turat în jurul celor două componente ale sale: componenta militară re-
prezentată de conceptul de geopolitică de gherilă și componenta non-
militară reprezentată de conceptul de dezinformare activă.  

Pe cale de consecință, cercetarea în sine are drept obiectiv căutarea 
de explicații asupra felului în care funcţionează războiul hibrid al 
Federaţiei Ruse în cadrul crizei din Ucraina, insistând atât asupra 
aspectelor militare, accentul punându-se, însă pe aspectele nonmiliare 
ale acestuia. În ceea ce privește definirea conceptului de război hibrid, 
aceasta își are originea în școala americană, unde cel mai elocvent 
autor este considerat Frank G. Hoffmann. El inițiază conceptul în cau-
ză făcând referire la diferite moduri de luptă care includ capacităţi 
convenţionale, dar şi neregulate, precum acţiuni teroriste, discrimina-
rea, violenţa, constrângerea şi dezordinea criminală, toate acestea fiind 
conduse de state sau chiar actori nonstatali, scopul colaborării şi 
coordonării instrumentelor de aceasta natură fiind obţinerea unui efect 
de sinergie în dimensiunea fizică şi psihologică a conflictului [1]. 

Datorită stării sale foarte difuze, conceptul este, de asemenea, aso-
ciat de către autor cu războiul din generaţia a IV-a (4GW) război care 
a apărut odată ce natura păcii şi a războiului s-au estompat, la fel ca şi 
natura combatanţilor şi noncombatanţilor. Pornind de la această 
asociere, diferiți autori au tratat aspecte esenţiale legate de contextul şi 
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de modalităţile prin care războiul hibrid al Kremlinului se bucură de o 
victorie considerabilă în Donbas. Astfel, contextul favorabil care a 
permis şi utilizarea acestui tip de război se leagă de conceptul de 
geopolitică de Gherilă, concept regăsit la Mark Galeotti.  

Conform autorului, tactica vizează în principal capacitatea militară 
sau economică a adversarului, precum şi dorinţa acestuia de a nu se 
implica în totalitate în luptă. Aferente tacticii în cauză, Federația Rusă 
aplică diverse metode prin care această tactică să aibă parte de succes, 
tactici precum capacitatea de direcţionare greşită, violenţă ţintită 
pentru a maximiza oportunităţile, folosirea trupelor destinate creării 
unei stări de ambiguitate, destabilizarea ţintei înainte de intervenţie, 
dar nu în ultimul rând, războiul informaţional [2]. 

Astfel, în raport cu războiul informațional, un alt autor, Maria Sne-
govaya identifică mecanismul principal prin care propaganda rusă 
funcţionează în Donbas – dezinformarea activă.  

Conform acesteia, dezinformarea activă presupune aplicarea de că-
tre Moscova a unor tactici prin care să îşi ascundă obiectivele reale în 
materie de politică externă şi obiective în Ucraina, negarea existenţei 
forţelor militare în Donbas, folosirea acoperirii diplomatice pentru ac-
ţiuni militare, precum şi inducerea unei stări de confuzie inamicului 
[3]. Cu toate acestea, mecanismul în sine își are moștenirea în perioa-
da sovietică, fiind o formă adaptată a vechii tactici маскировка, utili-
zată în diverse operațiuni de diversiune pentru a ascunde adevăratele 
interese ale statului rus. În cazul instrumentelor folosite, cel mai eloc-
vent exemplu în acest sens îl reprezintă programul TV şi platforma 
media de Internet Russia Today/Россия сегодня (actualmente RT). 

În raport cu criza din Ucraina, în ciuda faptului că RT a avut parte 
de succes în diseminarea unor ştiri false, după cum o demonstrează şi 
platforma de combatere a acestora, StopFake.org, odată ce aceasta a 
escaladat RT s-a confruntat şi cu anumite situaţii dificile în termeni de 
relaţii cu publicul. Odată cu aceste evenimente, Россия Сегодня şi-a 
schimbat denumirea în RT pentru a marca o deconectare de la vechea 
modalitate de dezinformare activă, însă a început să își redreseze efor-
turile de dezinformare față de Statele Unite ale Americii și față de 
problemele interne ale acesteia, pentru a avea un avantaj în fața 
Occidentului și implicit a NATO [4]. 

Referințe: 
1. HOFFMAN, F.G. Conflict in the 21st century: The Rise of Hybrid Wars. 

Virginia: Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, 2007, p. 7. 
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2. GALEOTTI, M. Hybrid War” and “Little Green Men”: How It Works 

and How It Doesn’t. In Agnieszka Pikulicka şi Richard Sakwa (eds.) Uk-
raine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives. Bristol, 
2015, p.157. 

3. SNEGOVAYA, M. Putin’s information war in Ukraine. Soviet origins of 
Russia’s Hybrid Warfare. Washington: Institute for the Study of War, 
2015, p. 8-21. 

4. DOUGHERTY, J. Everyone Lies: The Ukraine Conflict and Russia’s Me-

dia Transformation. Harvard: Discussion Paper Series, în cadrul Shoren-
stein Center on Media, Politics and Public Policy, 2014, p. 16-17. 

Recomandat  

Alin NICULA, dr., prof. univ. asociat 

 
RELAȚIILE BILATERALE ROMÂNIA – REPUBLICA 

MOLDOVA ÎN PERIOADA POSTSOVIETICĂ 
(Noi abordări teoretice) 

 

George Mihai CONSTANTINESCU, masterand,  
Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”,  

Cluj-Napoca  
 

Mediul internațional devine unul extrem de variat și competitiv, 
actorii fiind în căutarea celor mai noi tendințe prin intermediul cărora 
să-și maximizeze influența, astfel, putându-se remarca o tranziție 
dinspre elementele tradiționale către concepte relativ noi.  

Într-un asemenea context, puterea militară continuă să rămână un 
instrument relevant, însă, apar din ce în ce mai multe voci care pledea-
ză în favoarea unor mecanisme subtile, precum puterea soft sau războ-
iul hibrid. Noutatea acestei lucrări vine din faptul că ne propunem să 
cercetăm modul cum funcționează în regiunea central-estică euro-
peană partea soft a puterii de care dispune statul roman în vederea 
atingerii intereselor strategice. Acest demers va fi realizat prin inter-
mediul unui studiu de caz referitor la relațiile bilaterale postsovietice 
dintre Bucureșți și Republica Moldova, căutând să aflâm în ce măsură 
interacțiunile celor doi vecini din ultimii 25 de ani au stat sub semnul 
soft power-ului românesc. La începutul demersului științific avem în 
minte două întrebări principale:  

- Cum au evoluat relațiile bilaterale româno-moldovenești în pe-
rioada postsovietică? 
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- Care ar fi instrumentele de soft power pe care România s-a ba-

zat în relațiile sale cu Republica Moldova în perioada postsovietică? 
Argumentul nostru este că aceste relații au fost considerabil influ-

ențate de parcurul euro-atlantic al României, diplomația publică fiind 
unul dintre elementele centrale ale politicii externe românești pe malul 
drept al Prutului. În vederea realizării acestei lucrări, ne propunem să 
utilizăm cadrele teoretice ale soft power-ului, precum și o metodologie 
mixtă, calitativ-cantitativă, folosind în primă fază o analiză de conți-

nut în baza unor lucrări de specialitate și a rapoartelor Ministerului 
Afacerilor Externe din România, ulterior, vom corobora această ana-
liză cu inserarea unor date cantitiative relevante furnizate de Biroul 
Național de Statistică. 

Recomandat 

Marcela SĂLĂGEAN, dr., prof.univ. 

  

TRADIȚII, LEGENDE ȘI MITURI PRIVIND  

ORIGINEA ȚIGANILOR ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC  

(O perspectivă istoriografică) 

 
Monica CHICUȘ, studentă, Facultatea Istorie, 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași 
 
Încă de la început este necesară precizarea de ordin terminologic a 

cuvintelor țigan și rrom, denumiri ce au devenit convenții sociale și 
care ar trebui plasate într-un context istoric. Aceste expresii au rolul 
de a generaliza grupuri de oameni cu trăsături comune, în special fiind 
folosiți pentru a-i denumi pe acei oameni nomazi, diferiți de popoarele 

cu care intrau în contact. Încă din secolul al VIII-lea, în sursele crești-
ne bizantine, atinhanos era folosit pentru a-i desemna pe cei păgâni, 
cei care se aflau în afara canoanelor ortodoxe. Erezia creată de acești 
păgâni este relatată ca afectând populația din Frigia, teritoriu aflat 
între conflictul dintre Imperiul Bizantin și Imperiul Persan. 

Vom folosi în redarea textului etnonimul de țigan, pentru că acesta 
era termenul folosit în cancelariile domnești din perioada la care fa-

cem referire (secolele XV-XVII). Numele de țigani în limba română 
nu este împrumutat direct de la greci.  

Cuvântul a venit pe filieră slavă ori bulgară, deoarece denumirea 
de ațigani se regăsește în scrierile slavone din țările române.  
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Mai există o presupunere asupra numelui lor, derivând de la nume-

le unui popor cingari care trăia în India. O cercetare asupra unei popu-
lații cu profil etnic (în cazul nostru țiganii) este cel mai adesea 
întreprinsă de cercetători care aparțin altei populații, de obicei cea ma-
joritară. Un asemenea studiu devine parte a relațiilor dintre cele două 
populații. Lucrarea noastră își propune să surprindă în linii generale 
câteva aspecte din legendele și miturile consacrate țiganilor, prezente 
în istoriografia românească de-a lungul timpului.  

Studiile de mitologie din spațiul românesc menționează diverse tra-
diții conform cărora țiganii sunt egipteni, urmași ai oastei faraonului 
sau descendenți ai biblicului Ham. De asemenea, există legende care îi 
situează în perioada regelui persan Bahram Gur și care face trimitere 
la blestemul bahmanilor, prefăcut în Țările Române în robie. 

Recomandat  

      Ioan-Augustin GURIȚĂ, dr., lector univ. 

 
POLITICA ȚARISMULUI FAȚĂ DE NEGUSTORII ALOGENI 

DIN BASARABIA ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX 

 

Tatiana TANAS, masterandă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 
În anul 1812, Imperiul țarist a anexat un teritoriu care nu-i aparți-

nea, introducând anumite legi și organe administrative care urmăreau 
scopul să supună populația unui imens proces de colonizare și dezna-
ționalizare. Din momentul anexării teritoriului dintre Prut și Nistru, 
autoritățile țariste au manifestat un deosebit interes față de stările so-
ciale din provincie. Prin acest amplu proces, țarismul a schimbat struc-
tura demografică a regiunii și a ademenit diferite naționalități, care au 
constituit baza burgheziei economice. Această ademenire s-a efectuat 
prin implementarea anumitor regulamente, care prevedeau multiple 
privilegii pentru populația alogenă. La 29 aprilie 1818 a fost adoptat 
Regulamentul organizării administrative a Basarabiei, în regiune fiind 
adoptată legislația rusă privind comerțul intern și extern.  

Burghezia comercială locală a fost egalată în drepturi cu cea din 
guberniile interne ruse, dar aceasta, nefiind organizată în ghilde, nu 
avea posibilitatea de a face comerț în guberniile ruse. 

La 17 februarie 1825 a fost adoptat Regulamentul privind comerțul 
în Basarabia, ce punea obstacole și mai mari negustorilor basarabeni, 
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deoarece Regulamentul nu le acorda dreptul la exportul mărfurilor în 
Rusia. Conform reformei ghildelor din 1824, dreptul la comerț în Im-
periu era doar privilegiul negustorilor angrosiști din primele două 
ghilde. În condițiile în care negustorii basarabeni nu erau organizați în 
ghilde, Regulamentul nu prevedea niciun fel de privilegii pentru ei, iar 
faptul că se permitea importul în Basarabia a tuturor mărfurilor ruse, 
fără plata taxei vamale, îi defavoriza pe localnici și mai mult.  

La 26 septembrie 1830 în Basarabia se implementează Regulamen-
tul ghildelor. Conform lui negustorii din Basarabia erau împărțiți în 
trei ghilde: mica burghezie comercială, țărănimea comercială de patru 
categorii și vânzătorii de două clase. Regulamentul mai menționa că 
pentru a facilita aplicarea acestui nou sistem în Basarabia negustorilor 
autohtoni, începând cu anul 1831, li se vor acorda privilegii pe o peri-
oadă de 10 ani, fără a fi scutiți însă de achitarea impozitelor locale. 

Privilegiile prevedeau scutirea negustorilor, a mic-burghezilor și a 
țărănimii comerciale în decursul primilor 5 ani de achitarea taxei pen-
tru certificatele comerciale, pentru veniturile comerciale obținute; în 
următorii 3 ani, pentru certificatele comerciale se încasa doar a patra 
parte din prestațiile de ghildă, iar în ultimii 2 ani – jumătate.  

Încă o prevedere era faptul că în primii 5 ani ei erau scutiți de unele 
amenzi, în caz de neprocurare la timp sau cu întârziere, a certificatelor 
comerciale, iar în următorii ani aceste amenzi urmau să fie încasate în 
corespundere cu mărimea taxei achitate în acești ani – o pătrime și o 
jumătate din suma amenzii. Dar situația burgheziei comerciale basara-
bene autohtone nu s-a schimbat, din cauza că concomitent cu 
privilegiile acordate negustorilor, Regulamentul ghildelor din 1830 
prevedea și o serie de privilegii pentru negustorii alogeni.  

Începând cu anul 1831, se acordau privilegii pentru 10 ani negusto-
rilor ruși, dar și de alte naționalități, pentru a stimula comerțul și a 
contribui la instituirea anumitor întreprinderi comercial-industriale în 
regiune. Asemenea privilegii se acordau doar negustorilor străini care 
s-au transferat cu traiul în Basarabia sau care vor manifesta dorința să 
se transfere în această perioadă de 10 ani, să primească supușenia rusă 
și să se înscrie în rândurile burgheziei comerciale basarabene. 

Privilegiile urmau a fi acordate negustorilor străini începând cu da-

ta intrării în vigoare a decretului – 1 ianuarie 1831, nu începând cu zi-
ua depunerii jurământului de credință Rusiei, din considerentul ca fie-
care dintre ei să se folosească de privilegiile respective numai în limi-
tele perioadei de timp stabilite pentru ele.  
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Negustorii din guberniile interne ruse puteau beneficia de privilegii 

numai în două cazuri: erau înscriși în categoria negustorilor basara-
beni până la adoptarea structurii de ghildă; nu plăteau prestațiile de 
ghildă în orașele ruse. Aceste condiții erau și pentru țărănimea comer-
cială rusă care se ocupa cu comerțul în Basarabia. Negustorii din gu-
berniile interne rusești, care nu erau înscriși în categoria negustorilor 
basarabeni, dar care aveau în Basarabia viză permanentă de reședință 
și se ocupau cu comerțul, puteau primi certificate comerciale doar du-

pă achitarea deplină a taxelor de ghildă.  
Regulamentul din 1830 nu prevedea că privilegiile se răspândesc 

asupra evreilor din străinătate, cărora le era interzis să treacă cu traiul 
în Rusia. Ulterior însă, la 15 ianuarie 1831, țarismul a făcut unele con-
cesii negustorilor din guberniile ruse de care au beneficiat evreii ex-
pulzați din Sevastopol și Nikolaev. Astfel, conform Regulamentului 
din 1830, pentru a se putea ocupa cu comerțul, era nevoie de prezenta-

rea certificatelor comerciale. Pentru a obține certificate comerciale, 
era necesar de a prezenta în Duma orășenească sau în Ratușă informa-
ții în scris despre situația financiară, indicând concomitent și capitalul 
comercial declarat al negustorului. Alături de aceste Regulamente, la 
începutul secolului XIX, Imperiul țarist a acordat anumite privilegii 
orașelor, care aveau o importanță economică majoră, cum ar fi Ismail, 
Reni, Chișinău. Drept consecință, un număr relativ de mare de negus-
tori alogeni s-au stabilit în aceste orașe, devenind negustori de primele 

două ghilde. Din cauza că negustorii basarabeni nu aveau resurse 
financiare destule pentru achitarea certificatului comercial, ei nu au 
putut deveni negustori de ghilda întâi sau doi, unii dintre ei abia au 
devenit negustori de ghilda a treia, mulți dintre aceștia ruinându-se ul-
terior. Datorită Regulamentelor adoptate de către Imperiul țarist și pri-
vilegiilor acordate negustorilor alogeni, sferele comerciale au fost aca-
parate de către alogeni, negustorimea basarabeană, ocupându-se cu co-

merțul mărunt și fiind limitată în așa-numitele privilegii.  
Astfel, politica comercială a țarismului în Basarabia purta un carac-

ter colonial și era dictată de interesele economice și politice ale 
Imperiului Rus.  

Recomandat 

Valentin TOMULEȚ, dr. hab., prof. univ. 
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COMUNITATEA EVREIASCĂ 

ÎN ORAȘELE ȘI TÂRGURILE BASARABIEI (1812-1868) 

 

Ina CARAUŞ, masterandă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Anul 1812 a fost unul foarte important pentru istoria Basarabiei. În 
acest an teritoriul ei a fost anexat la Imperiul Rus. Acest eveniment a 
venit cu multiple schimbări de ordin teritorial-administrative, politice, 

economice, sociale și culturale, dar foarte accentuate au fost schimbă-
rile demografice. În atare context își fac apariția evreii în Basarabia, 
care constituiau o categorie aparte pe acest teritoriu. Ei erau cunoscuţi 
în Ţările Române destul de timpuriu. Dacă, începând cu anul 1579, ev-
reii beneficiau de anumite privilegii, apoi pe parcursul secolelor XVII-
XVIII ei au fost deseori persecutaţi şi limitaţi în drepturi din cauza con-
curenţei pe care o făceau negustorilor moldoveni [1]. 

Evreii din Basarabia, ca şi cei din Rusia, erau împărţiţi, conform 
statutului din 1804, în patru categorii sociale: negustori, meşteşugari, 
agricultori şi starea mic-burgheză, stratificare ce s-a păstrat în tot 
secolul al XIX-lea. În aceste patru categorii sociale, un loc aparte le 
revine negustorilor, care deţineau un rol important în comerţul Basara-
biei. Locul deosebit pe care l-au ocupat negustorii evrei în comerţul 
interior este reflectat atât în izvoarele de arhivă, cât şi în numeroase 
relatări ale contemporanilor. Ofiţerul Cartierului General al armatei 

ruse A. Rozeilon-Soşalski, descriind localitatea Căuşeni în anii 1821-
1826, scria că comerţul de aici este efectuat de regulă de evrei, care 
cumpără din localităţile bogate ale plasei Căuşeni grâu şi porumb în 
cantităţi mari şi le transportă în porturile Ismail şi Reni pentru vânzare.  

După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus statutul evreilor a fost 
reglementat de Regulamentul organizării administrative a regiunii 
Basarabia din 29 aprilie 1818, care acorda nu doar drepturi exclusive 

boierilor moldoveni şi privilegii coloniştilor străini, dar făcea şi anu-
mite distincţii în structura socială. Potrivit stratificării sociale, în 
Basarabia se stabileau următoarele categorii sociale: clerul, nobilimea, 
boiernaşii, mazilii, ruptaşii, negustorii şi mica burghezie, ţăranii sau 
coloniştii agricoli, ţiganii şi evreii [2]. În aşa fel, evreii în calitate de 
categorie etnică sunt incluşi în rândul categoriilor sociale, instituţiile 
imperiale nefăcând distincţie în această privinţă, reieşind, probabil, 
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din diversitatea activităţii economice a acestora. Ei puteau fi întâlniţi 

în toate categoriile sociale din Basarabia, dar cel mai des ei erau înca-
draţi în categoria meşteşugarilor şi a negustorilor – a micii burghezii şi 
a burgheziei comerciale. 

Comunităţile evreilor erau cele mai numeroase în mediul urban al 
Basarabiei. În 1835, spre exemplu, din numărul total de 22.659 de 
persoane înregistrate în oraşul Chişinău, comunităţii evreilor îi reve-
neau 7097 (31,3%) de persoane, fiind cea mai numeroasă. 

Poziţiile înalte pe care le deţin evreii în ramura comercial-
industrială a Basarabiei au fost determinate de faptul că aceştia, confo-
rm dispoziţiilor Consiliului Suprem al Basarabiei, erau scutiţi pentru 
totdeauna, în baza legilor şi tradiţiilor moldoveneşti (obiceiul 
pământului), de plata impozitelor şi a prestaţiilor. În baza dispoziţiei 
din 28 noiembrie 1830, aceste drepturi le-au fost parţial confirmate. 

Toţi evreii din Basarabia care au primit religia creştină până la 

aplicarea acestei dispoziţii erau eliberaţi pentru totdeauna de plata im-
pozitelor şi a prestaţiilor. Evreii erau obligaţi să-şi aleagă modul de 
viaţă, iar în timpul înscrierii în societăţile orăşeneşti sau în aşezările de 
stat să respecte dispoziţia Consiliului de Stat din 26 septembrie 1829. 

Aceste privilegii nu se răspândeau asupra copiilor evreilor botezaţi 
după ce părinţii au primit religia creştină. Pe viitor, toţi evreii conver-
tiţi puteau beneficia de privilegii doar pe un termen de trei ani, după 
expirarea căruia aceştia erau supuşi impozitelor şi prestaţiilor în baza 

principiilor generale [3].  
Deţinând monopolul comerţului, jefuind ţărănimea şi aducând-o la 

sărăcie, iar moşierilor cultivându-le dispreţul faţă de comerţ, negusto-
rii străini, îndeosebi evreii, distanţau aceste două stări sociale, în loc să 
le apropie şi, prin aceasta, anihilau formarea unei stări mijlocii a bur-
gheziei comerciale naţionale. Negustorii evrei deţineau monopolul 
celor mai importante ramuri comerciale: comerţul cu cereale, băuturi 

alcoolice, sare etc. I.Ianson, care a studiat comerţul cu pâine în 
regiunea Odesa în anii ’60 ai secolului al XIX-lea, scria că „toţi ne-
gustorii de pâine în Basarabia sunt evrei şi aceasta nu se manifestă 
nicăieri atât de vădit ca în Basarabia”. Ianson menţiona că atitudinea 
de dispreţ a moldovenilor faţă de evrei nu-i împiedica pe ultimii „să-i 
ţină strâns în mâinile lor şi să-i exploateze pe locuitorii moldoveni, 
nepăsători şi molatici, chiar şi pe moşierii-boieri şi arendaşi” [4]. 
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Ţarismul, care nu a nutrit niciodată simpatie faţă de evrei, căuta să 

limiteze activitatea lor comercială în guberniile interne ruse.  
Conform deciziei Guvernului din 20 noiembrie 1829, evreii expul-

zaţi din oraşele Sevastopol şi Nikolaev au primit dreptul de a locui în 
Basarabia şi de a beneficia, conform decretului Senatului din 15 
ianuarie 1831, de privilegiile acordate de reforma ghildelor.  

Pentru a complica şi mai mult situaţia populaţiei din ţinut, adminis-

traţia ţaristă a contribuit la crearea de colonii evreişeti, care s-au în-

mulţit destul de repede, ajungând la un moment să fie într-un număr 
de 17. Aici, în aceste colonii evreieşti, ruşii au dorit să-i facă pe evrei 
şi agricultori, şi lucrători de pământ, însă acest scop nu a fost 
îndeplinit, deoarece această deprindere evreii nu o aveau, şi o conside-
rau umilitoare pentru ei. Treptat aceste colonii s-au transformat în 
simple sate locuite de evrei.  

Referinţe: 
1. БЕРГ, Л.С. Бессарабия. Страна – люди – хозяйствою. Кишинёв, 

1993. с.119. 

2. Устав образования Бессарабской области 1818 г. с. 16. 

3. ПСЗРИ, Собр. II, 1831, т. V, nr.4143. c. 432-433. 

4. ЯНСОН, Ю. Статистическое исследование о хлебной торговле в 

Одесском районе. СПб., 1870, с. 137. 

Recomandat  

Valentin TOMULEŢ, dr. hab., prof. univ. 

 
DIMENSIUNEA FILOSOFICĂ 

A CONFLICTULUI – CA ACT CREATOR 

 

Cristina JITOREANU, studentă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Conflictul e supa alchimică care transformă  

emoția brută și instinctul în aur pur.  

Harville HENDREX  

Conflictul e un fenomen complex în care se înglobează practic toa-
tă viața omului deoarece atunci când nu se războieşte cu celălalt duce 
o luptă în interiorul lui, de parcă s-ar afla într-un cerc vicios... de aceea 
considerăm că conflictul reprezintă un element vital pentru existența 
noastră. Și da, desigur nu putem elucida o temă fără a nu face o ana-
liză amănunțită a conceptelor-cheie, oferind o clarificare a termenului 
de ,,conflict”: acesta provine de la verbul latinesc confligo, ěre = a se 
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lupta, a se bate între ei, având sensurile de ciocnire, şoc, dar şi de 
ceartă, luptă împotriva cuiva. Într-adevăr, iată cum percep conflictul 
două dicţionare de referinţă: Mic dicţionar enciclopedic român 
şi Webster’s New World Dictionary. Menţinându-se la o definire foar-
te generală a termenului de „conflict”, dicţionarul românesc stabileşte 
sensurile de: „Neînţelegere, ciocnire de interese, dezacord; antago-
nism; ceartă, discuţie violentă”. Mai analitic, dicţionarul american 
adânceşte definiţia a ceea ce la modul general numeşte ,,Un dezacord 
sau o coliziune acută între interese, idei etc., care se referă mai de-
grabă la proces decât la rezultat”. În mod obişnuit, conflictul este 
asociat cu violenţa, deşi aceasta este doar una din direcţiile, consecin-
ţele modului în care evoluează conflictul, ca atare violenţa nefiind 
pentru conflict nici definitorie, nici termen sinonim. În filosofia nietz-
scheană, de asemenea, întâlnim conceptul de luptă, contradicție, doar 
că Nietzsche nu se referă la violență, la competiția oarbă și nici la alte 
mecanisme similare. Este vorba mai curând despre individul care își 
afirmă în modul cel mai propriu existența și posibilitățile sale ca ființă 
– curajul de a exista ca individ. Este important să nu reducem conflic-
tul la ceartă sau luptă. Kenneth Kaye afirma „ dacă rezolvăm un con-
flict în mod constructiv, îi îndreptăm energia înspre creativitate și dez-
voltare” de aici rezultă cât de important este să cunoaștem cum să 
manevrăm cu adevărat un conflict!  

Drept exemplu am putea oferi următoarea situație I: momentul ace-
la când în interiorul tău se duce o luptă interminabilă între două posi-
bilități de a fi „a fi pentru tine” și „a fi pentru ceilalți”, astfel conturân-
du-se personalitatea difragmentată.  

Atunci când tu te „aşezi la masă cu „ambele părți din tine și începi 
să analizezi situația din perspectiva observatorului sau, altfel spus, din 
perspectiva egoului transcendental, după cum l-a numit Huserl, 
schițând anumite idei, reclamații, tu nu faci altceva decât să creezi 
astfel generând un amalgam de idei prin care are loc incubația 
procesului creației care capătă un contur desăvârşit. Transformarea 
conflictelor, prin natura lor negative şi distructive, în oportunităţi, 
şanse de progres se poate realiza prin convertirea, reorientarea 
energiei conflictului în direcţii acceptate şi utile social sau, cel 
puţin post-factum, după manifestarea acestuia, prin valorificarea lui ca 
experienţă de viaţă, ca act de învăţare cu beneficii profilactice (cum să 
evităm repetarea lui) sau diagnostice, epistemice (aprofundăm înţele-
gerea celuilalt, a noastră înşine, a fenomenelor psihosociale) și aici 
iarăși fac referire la Nietzsche care în Genealogia moralei sus-
ține: ,,Toate instinctele care nu au un debușeu, pe care o anumită forță 
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represivă le împiedică să izbucnească în afară, se întorc înapoi e ceea 
ce numesc interiorizarea omului”. 

 Rezolvarea conflictului implică cogniţia (sau gândirea), afectivita-
tea (emoţiile şi sentimentele) şi comportamentul (inclusiv comunicare-
a), când societatea o să înțeleagă adevărata menire a lui și nu o să în-
cerce să separe cele trei compartimente anterior menționate, conflictul 
va fi redefinit ca un fenomen prin care: s-ar combate stagnarea; ar fi o 
sursă a schimbării, dezvoltării, dinamismului şi vitalităţii.  

Ar stimula interesul şi curiozitatea, ar consolida încrederea şi stima 
de sine, ar participa la dobândirea experienţei și ar eficientiza activita-
tea. Una din premisele rezolvării conflictului este acceptarea lui, re-
cunoaşterea prezenţei sale universale. De fapt, nu ideea omniprezenţei 
conflictului este nouă, la fel cum menționează și Heraclit – „Totul se 
naşte din lupta contrariilor şi din cea mai adâncă discordie rezultă cea 
mai perfectă armonie”, ci aşezarea ei la temelia unei noi discipline – 
rezolvarea conflictelor. A ignora conflictul interuman sau a-l nega vă-
dit, a-l ascunde acolo unde este exclus ca el să nu existe, a declara 
demagogic că eu trăiesc ((sau noi) trăim) într-un climat absolut steril, 
fără germenii contradicţiilor, înseamnă a duce politica păguboasă a 
struţului, lăsând liber conflictul să se dezvolte malign (care fac rău). 

În cele din urmă, vrem să concretizăm că iniţial conflictul apare în 
minte și depinde de noi care fațadă o să dezvoltăm, noi suntem actorii 
prin care viața capătă contur.  

Recomandat 

 Sorin SCUTELNIC, lector univ. 

 

CREATIVITATEA ÎN FILOZOFIE 

 

Natalia CIVARIUC, studentă, Facultatea Istorie şi Filosofie 
 

Recunoaşterea şi promovarea imaginaţiei creatoare şi a creativităţii 
este nu doar un deziderat, ci şi o reală şi stringentă necesitate. 

Psihologul M. Stein anunţa acest prag de minunată deschidere pen-
tru creativitate şi spiritele creative în felul următor: „O societate care 
stimulează creativitatea le asigură cetăţenilor săi patru libertăţi de bază: 
libertatea de studiu şi pregătire, libertatea de explorare şi investigare, 
libertatea de exprimare şi libertatea de a fi ei înşişi” – atribuţii fireşti şi 
ale învăţământului din ţara noastră. 

Din clipa când a devenit homo sapiens, sub semnul destinului de a 
fi creator, omul a început să-şi făurească instrumentele teoretice şi 
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practice adecvate fiinţei sale. Înţelegem prin cunoaştere creatoare an-
samblul strategiilor euristice care premerg în plan epistemologic orice 
acţiune novatoare a fiinţei umane, acţiune creatoare însemnând deopo-
trivă demersurile pur conceptuale, de cunoaştere şi achiziţie originală 
a valorilor aparţinând „lumii ideilor” şi prelungirea practică a acestora 
prin acte de transformare a relaţiilor sociale şi de potenţare a 
producţiei materiale, prin acte de perfecţionare a fiinţei umane şi a 
cadrului său de geneză. Aflată la interferenţa conştiinţei cu existenţa 
socială, imaginaţia creatoare şi creativitatea au reprezentat 
dintotdeauna punctul de inflexiune al cunoaşterii cu acţiunea.  

Iată de ce se consideră că istoria imaginaţiei şi creativităţii se su-
prapune însăşi istoriei generale a umanităţii, afirmă T. Stănciulescu. 

Conform lui P. Jelescu, imaginaţia creatoare a omului a apărut şi a 
evoluat în procesul activităţii de muncă. Or, procesul şi rezultatele 
muncii pot fi realizate doar fiind prezise şi anticipate.  

Imaginaţia completează golurile în cunoaştere, combină, creează o 
nouă îmbinare a informaţiilor disponibile. Istoria imaginaţiei este lun-
gă şi extrem de complexă. Lungă, deoarece a început în cele mai vechi 
timpuri şi continuă până în zilele noastre; complexă, pentru că discu-
ţiile contradictorii s-au manifestat şi se manifestă cu o intensitate cres-
cândă. Afirmată şi negată, admirată şi hulită, ipostaziată şi ignorată, 
imaginaţia a dat multă bătaie de cap gânditorilor din toate timpurile. 
Pentru Ch. Baudelaire, imaginaţia era regina funcţiilor psihice, în timp 
ce pentru un şir întreg de filosofi, printre care Malebranche, Descartes, 
Spinoza, ea era nebuna casei.  

Poate că cel mai bine a precizat statutul imaginaţiei Meyerson, care 
o consideră regină şi cenuşăreasă… Pentru Kant, imaginaţia reprezintă 
un principiu de sinteză; pentru Pascal, imaginaţia era stăpânită de eroi 
şi falsităţi. Încă în 1935, atenţiona asupra faptului că vechea 

psihologie consideră imaginaţia o enigmă de nedezlegat.  
Ca răspuns la întrebarea ce este imaginaţia? – L. Milloet afirmă cu 

nonşalanţă: un cuvânt echivoc, ea desemnând când un proces general 
de cunoaştere, când puterea de a fabula, când o îngrămădire de 
imagini mintale, ca într-un singur magazin cu produse.  

Imaginaţia continuă a fi obiectul preocupărilor de cunoaştere al 
gânditorilor Bachelard de W. James, în celebra sa operă Principii de 
psihologie Th. Ribot, în lucrarea Essai sur l ìmagination creatrice. 

Tradiţional, imaginaţia şi creativitatea au fost studiate într-o legătură 
strânsă. Wheeler Brownlee descrie creativitatea ca expresie publică a 
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imaginaţiei, cea din urmă fiind, în esenţă, un fenomen individual Anti-

chitatea. Termenul „creativitate” îşi are originea în cuvântul latin 
creare, care înseamnă a zămisli, a făuri, a crea, a naşte.  

Etimologia cuvântului demonstrează că termenul creativitate defi-
neşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi 
cuprinde atât originea, cât şi scopul lui. O primă explicaţie a acestui 
fenomen au oferit-o totuşi grecii antici. Reinterpretarea experienţei 
umane şi a cunoaşterii în vederea realizării unui produs nou, original, 
era considerată, în Antichitatea greacă, drept produsul unei nebunii 
divine, al stăpânirii individului de zei. Pentru acest fapt, ei aveau şi un 
cuvânt special – entuziasmos. 

Creatorii inspiraţi erau denumiţi entuziati „oameni cu un Dumne-
zeu lăuntric”. Termenul a fost utilizat cu acest sens mult timp, fapt ca-
re explică refuzul unor creatori de a permite cercetarea izvoarelor 
creativităţii lor, descifrarea modalităţilor proprii prin care se instituie 
creaţia. Evul Mediu nu ne-a lăsat prea multe idei în legătură cu 

mecanismele imaginaţiei creatoare. În acea perioadă totul era interpre-
tat prin prisma autorităţilor divine. Într-o atmosferă intelectuală patro-
nată de supunere în faţa dogmei, era firesc ca un asemenea fenomen să 
nu apară în orizonturile cercetării; mai mult ca atât, orice încercare în 
acest sens era considerată o erezie. Perioada modernă. Prima jumătate 
a sec. XX înregistrează un interes nu prea susţinut în problemele ima-
ginaţiei şi creativităţii. Se înregistrează evoluţii extrem de interesante 

în studiul senzaţiilor, gândirii, memoriei, inteligenţei ş.a.  
Poincare mărturiseşte că noile idei au apărut subit în minte; nu în 

momentele de concentrare asupra problemelor, ci în altele, când era 
relaxat sau se preocupa de cu totul altceva. Studiile asupra creativităţii 
au fost orientate spre investigarea procesului creativ, a persoanelor 
creative, etapelor creaţiei, structurii individuale şi de grup a creativi-
tăţii, mijloacelor de identificare, evaluare şi educare a creativităţii.  

S-au creat organizaţii şi organisme pluri- şi interdisciplinare alcă-
tuite din psihologi, sociologi, pedagogi, Aşadar, recunoaşterea şi pro-
movarea imaginaţiei creatoare şi a creativităţii este nu doar un dezide-
rat, ci şi o reală şi stringentă necesitate. Încă acum două decenii, psi-
hologul M. Stein anunţa acest prag de minunată deschidere pentru 
creativitate şi spiritele creative: „O societate care stimulează creativi-
tatea asigură cetăţenilor săi patru libertăţi de bază: libertatea de studiu 
şi pregătire, libertatea de explorare şi investigare, libertatea de expri-
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mare şi libertatea de a fi ei înşişi” – atribuţii fireşti şi ale învăţământu-

lui din ţara noastră. 
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Recomandat 

 Eugenia BOGATU, dr., conf. univ.  

 

IDEL IANCHELEVICI, SCULPTORUL BASARABEAN 

 

Gabriela BALABAN, masterandă, Facultatea Istorie, 
Universitatea Bucureşti 

 
Idel Ianchelevici s-a născut la Leova, pe 5 mai 1909. Petrece primii 

ani din viaţă în satul natal, jucându-se şi alergând pe uliţele satului, pe 
câmpiile din jurul acestuia, sau pe malul Prutului care trecea pe la 

marginea localităţii. Începe în mod aproape inconştient, nativ şi 
instinctiv, modelarea lutului pe care-l oferea din belşug malul Prutului. 
Aceasta a fost prima materie primă a lui, acolo şi-a exersat prima dată 
abilităţile ce urmau să-i devină pasiune şi profesie.  

Modelele pe care le-a avut în copilărie, oamenii desculţi, parţial 
îmbrăcaţi vara, culesul viei, munca la câmp, pădurile din preajma 
satului, caii şi vitele satului, îi vor rămâne în minte toată viaţa şi le va 
folosi în lucrările sale de mai târziu. 

În Cimişlia, urmează cursurile şcolii generale, după care, în anul 
1923, pleacă la Chişinău, pentru a se înscrie la liceul teoretic din acea-
stă localitate. Talentul lui artistic se remarcă imediat, încă din perioada 
studiilor din România. După terminarea liceului, în anul 1927, pleacă 
pentru prima dată în Belgia, intenţionând să se dedice artelor frumoase. 
Acolo ia cunoştinţă de lumea artistică, prin prietenia cu pictorul 
Lucien Hock, care îl ajută să îşi găsească de lucru ca ucenic gravor la 

o firmă care producea arme de vănătoare decorate artistic.  
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Fiind nevoit să urmeze armata, se întoarce la Galaţi pentru aceasta. 

Acolo are norocul ca unitatea militară în care ajunge să aibă un 
comandant pasionat de artă, care vede imediat talentul şi potenţialul 
artistic al tânărului Idel Ianchelevici. Îi spune că-l scuteşte de armată, 
dacă va realiza mai multe busturi de domnitori români.  

Ianchelevici este de acord, iar comandantul unităţii militare îi ame-
najează un atelier special pentru această activitate. 

Astfel, cariera oficială de sculptor a lui Idel Ianchelevici a început. 

Din acea perioadă ne-au rămas 14 busturi de domnitori români.  
O parte dintre aceste busturi se află astăzi la Muzeul de Artă 

Vizuală din Galaţi. După terminarea armatei la Galaţi, pleacă definitiv 
în Belgia, la Liege. Se înscrie la Academia Regală de Arte Frumoase, 
pe care o absolveşte în doi ani, datorită talentului lui foarte mare.  

Lucrarea cu care termină cursurile academiei se numeşte „Revolta” 
şi se află în prezent, expusă la Muzeul „Ianchelevici” din localitatea 

belgiană La Louviere.  
Din anul 1933 începe să câştige mai multe premii pentru sculptură, 

talentul fiindu-i astfel recunoscut, iar cariera lui fiind deja consacrată. În 
anul 1939, realizează prima lucrare monumentală pentru „Expoziţia 
Internaţională a Apei”, numită „Scufundătorul şi arcul său”. Lucrarea se 
află şi astăzi în oraşul Bruxelles. Imediat după terminarea celui de-al 
Doilea Război Mondial, în 1945, are loc inaugurarea unei lucrări de mari 
dimensiuni, „Apelul” ce se află astăzi la intrarea în oraşul La Louviere. 

Anul 1952 este unul foarte prolific în ceea ce priveşte sculptura 
monumentală a autorului basarabean, care între timp primise cetăţenia 
belgiană. La Haifa inaugurează monumentul „Maternitate”.  

Pentru că mama lui a murit când Idel Ianchelevici avea doar şapte 
ani, tema mamei va fi foarte prezentă în foarte multe dintre lucrările 
lui de sculptură, atât monumentală, dar şi de mici dimensiuni, care se 
află astăzi în diferite muzee. Din acelaşi an au rămas lucrările 

monumentale realizate în Africa. Pentru că ţara în care a trăit în timpul 
războiului a fost total ocupată de Germania, în memoria acelor ani, în 
1954 va realiza lucrarea de mari dimensiuni „Monumentul naţional al 
prizonierului politic” din bronz, expusă în faţa fostului lagăr de 
exterminare din oraşul Breendonck.  

După câştigarea unei burse de studiu în Congo la jumătatea anilor 
50, autorul realizează în Africa sculptură monumentală inspirată de lo-
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cuitorii Africii, dar şi o serie mare de sculpturi care înfăţişează oame-

nii africani, expuse în diferite muzee europene.  
Sculpturile lui Idel Ianchelevici au fost realizate din diverse 

materiale: piatră, lut, marmură şi bronz. Personajele sunt umane, prie-
teni sau cunoscuţi ai artistului, personalităţi ale lumii artistice sau 
inspirate din viaţa pe care artistul a trăit-o, inclusiv în primii ani de 
viaţă. Dar şi personaje din regnul animal, în special caii, care au rămas 
în mintea lui din perioada copilăriei. Sculptura lui Idel Ianchelevici ne 

arată nu doar talentul uriaş pe care artistul l-a avut din naştere şi l-a 
desăvârşit în perioada studiilor şi apoi prin munca de aproximativ 
şaptezeci de ani, ci şi sensibilitatea acestuia, profunzimea sentimente-
lor, a trăirilor. „O operă de artă, indiferent de stilul ei, fie ea abstractă, 
fie ea figurativă, este de a comunica sentimentul uman în mod 
monumental... O sculptură trebuie să fie atât de vie, încât să coboare 
de pe soclu. Dar eu îi interzic să coboare, pentru că ea este sculptură!” 

Idel Ianchelevici. 
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Recomandat 

Alin CIUPALĂ, dr., prof. 

 
ETAPELE ŞI SPECIFICUL INCLUDERII BASARABIEI  

ÎN SISTEMUL PIEŢEI INTERNE RUSE 

(1812-1868) 

 

Adriana BUTNARU, studentă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Semnarea Tratatului de pace de la București și anexarea Basarabiei 
la 1812 a avut consecințe grave pentru populația dintre Prut și Nistru, 
inclusiv în domeniul economic. Pornind de la acest aspect, vom abor-

da includerea Basarabiei în sistemul pieţei interne ruse, cu scopul de a 
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observa schimbările economice survenite odată cu integrarea 

teritoriului basarabean la Imperiu Rus. Pentru aceasta vom defini no-
țiunea de piață, prezentând câteva concepții istoriografice asupra 
acesteia, vom desfășura procesul anexării Basarabiei în contextul 
includerii acestui teritoriu în sistemul pieței interne ruse, enunțând im-
portanța celor două perioada vizate de indiciul cronologic. 

Pentru a răspunde la subiectul pus în discuţie, este necesar să de-
finim noţiunea de „piaţă”. Astfel, conform DEX sub noţiunea de piaţă 

subînţelegem: 1. loc pentru comerţul de mărfuri cu amănuntul; 2. Spa-
ţiu larg, descoperit, amenajat în interiorul unei localităţi sau al unei 
regiuni, pentru desfăşurarea comerţului; 3. categorie economică a pro-
ducţiei de mărfuri în care îşi găseşte expresie totalitatea actelor de 
vânzare-cumpătare; 4. totalitatea relaţiilor de vânzare-cumpărare care 
au loc în interiorul unei ţări (piaţă internă); 5. ansamblul relaţiilor de 
schimb stabilite între ţările participante la circuitul economic mondial 

(piaţă internaţională). Pentru o abordare minuțioasă, am apelat la 
clasificarea economistului francez Robert Boyer care evidențiază cinci 
concepții distinctive ale noțiunii de piață: 

1. Piaţa este un spaţiu fix, rezervat comerţului oficial admis pentru 
anumite zile şi ore, prezentând cea mai veche reprezentare spaţial de-
terministă a pieţei. 

2. Piaţa este un teritoriu anumit în care au loc acte de vânzare-
cumpărare, aici economistul leagă noţiunea de piaţă cu anumite oraşe, 

ţări, teritorii, continente. 
3. Piaţa este cererea efectivă globală la un anumit tip de mărfuri şi 

servicii. Această concepţie asupra pieţei deja reprezintă totalitatea 
cumpărătorilor unui produs-marfă. 

4.  Piaţa este un mecanism care autoreglează balansul cererii şi 
ofertei prin intermediul preţurilor liber stabilite la produse şi servicii, 
fixând astfel metoda de interacţiune a agenţilor economici. 

5. Piaţa este parte componentă a sistemului economic, în care 
domină concurenţa între agenţi economici independenţi. 

În urma numeroaselor discuții referitoare la apariția pieței interne 
ruse, istoricul B. N. Mironov a formulat 10 condiții de bază în forma-
rea pieței: 1. nivel ridicat al producţiei orientate spre piaţă şi diviziu-
nea geografică a muncii; 2. legături strânse între pieţele regionale; 3. o 
anumită structură a preţurilor şi o legătură între dinamica şi nivelul 
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preţurilor în diferite regiuni; 4. capital comercial dezvoltat; 5. un sis-

tem bănesc, căi de comunicaţii şi transport; 6. o legislaţie comercială 
anumită; 7. o reţea comercială dezvoltată de mari centre comerciale;  
8. forme de comerţ determinate istoric; 9. un nivel înalt de solvabilita-
te a populaţiei; 10. independenţa producătorilor de mărfuri. 

În acest context, vom analiza succint unele păreri care există în is-
toriografia rusă referitor la formarea pieţei interne ruse, întrucât există 
mai multe opinii privind formarea pieţei interne unice ruse.  

Adepţii unei concepţii (S.D. Skazkin) consideră că procesul de for-
mare a pieţei interne unice ruse este nu altceva decât apariţia legături-
lor de schimb între pieţele locale. Dezvoltarea şi aprofundarea acestor 
relaţii conduc la formarea pieţei unice. Adepţii altei concepţii 
(A.A. Preobrajenski şi Iu.A. Tihonov), dimpotrivă, susţin că, procesul 
creării legăturilor dintre pieţele locale şi concentrarea lor într-o piaţă 
internă unică este legat indisolubil de apariţia relaţiilor capitaliste în 

sfera producţiei. I.D. Kovalcenko şi L.V. Milov resping această 
afirmaţie, demonstrând că pot fi evidenţiate două forme ale pieţei 
unice: piaţa unică de mărfuri simplă (sec. al XVII-lea – prima jumăta-
te a sec. al XVIII-lea) şi piaţa unică de mărfuri capitalistă (a doua ju-
mătate a sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XX-lea). V.I. Buganov, 
A.A. Preobrajenski şi Iu.A. Tihonov, dimpotrivă, consideră că există o 
singură piaţă – cea unică, naţională, capitalistă. 

În politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia putem evi-

denţia, convenţional, două perioade, ce corespund etapelor de adaptare 
şi includere a ţinutului în sistemul pieţei interne ruse: 

Prima perioadă coincide cronologic cu anexarea Basarabiei la Ru-
sia potrivit Tratatului de la Bucureşti din 16(28) mai 1812 şi finalizea-
ză cu suprimarea cordonului vamal de la Nistru şi cu unificarea vama-
lă a ţinutului cu guberniile ruse prin Regulamentul din 26 septembrie 
1830. În această perioadă, Basarabia este separată de piaţa internă rusă 

prin cordonul sanitaro-vamal de la Nistru, iar de pieţele europene tra-
diţionale – prin cel de la Prut şi Dunăre. 

A doua perioadă cuprinde anii 1831-1868 şi începe odată cu lichi-
darea particularităţilor locale în sistemul administrativ, după intrarea 
în vigoare pe teritoriul Basarabiei a legislaţiei comerciale ruse, inclu-
siv: după aplicarea la 26 septembrie 1830 a Regulamentului ghildelor, 
suprimarea cordonului vamal de la Nistru şi unificarea vamală a ţinu-
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tului cu Rusia, instituirea Administraţiei Speciale a oraşului Ismail etc.  

Pornind de la cercetarea teoretică realizată, putem menționa 
următoarele: după 1812 Basarabia este inclusă în sistemul comercial-
vamal rus, pierzându-și statutul economic independent de altădată; în 
această perioadă se determină locul ei în comerţul intergubernial ca 
furnizor de cereale şi de produse animaliere, pomicole şi viticole, de 
tutun, sare etc. şi ca piaţă de desfacere a „mărfurilor ruse” – articole 
ale industriei textile și de prelucrare a metalelor etc. 

Recomandat  

Valentin TOMULEȚ, dr. hab., prof. univ. 

 

 

LOCUL ȘI IMPORTANȚA ȘCOLILOR DE MESERII 

ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȚARIST 

 
Cătălina-Maria BEBEA, studentă, Facultatea Istorie și Filosofie 

 
 Secolul al XIX-lea a pus bazele unui sistem de învățământ structu-

rat în spațiul rus. Primul pas în acest sens a fost făcut la data de 08 
septembrie 1802, când a fost emis un Manifest imperial despre înfiin-
țarea ministerelor, în care au fost indicate funcțiile de bază și 
obligațiunile Ministerului Învățământului Public inclusiv.  

Cu toate acestea, școlile profesionale și de meserii au cunoscut o 
creștere în număr și importanță, abia la răscrucea secolelor XIX și XX.  

Către sf. sec. XIX se remarcă dezvoltarea unei rețele întregi de 
școli comerciale și industriale pe lângă Ministerul Finanțelor și Minis-
terul Industriei și a Comerțului, care pregătea cadre pentru sectorul fi-
nanciar și industrial al țării. Ministerul Învățământului Public de ase-
menea își aducea un aport tot mai considerabil la dezvoltarea învăță-
mântului profesional. În anii 80-90 (sec. XIX), pe teritoriul Imperiului 
Rus a fost înregistrată deschiderea a 11 școli tehnice inferioare, 21 de 
școli de meserii și 12 școli de meseriași (care pregăteau băieți de 11-
14 ani pentru școlile de meserii=12 „школ ремесленных учеников 
для мальчиков 11-14 лет.”) Studii tehnice medii se puteau obține în 
10 instituții de profil, jumătate dintre care au fost create după anul 
1894 [1]. Pentru localitățile rurale din Imperiu a fost elaborat un tip de 
școală de meserii inferior. La sfârșitul sec. XIX au fost atestate 15 
astfel de școli. De asemenea, sub egida Ministerului Căilor Ferate au 
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fost create 32 de școli tehnice de feroviari, în care își puteau face 
studiile, în mod prioritar, copiii feroviarilor. 

Între anii 1904-1914, la inițiativa lui P.N. Ignatiev (la acel moment – 
şef al Departamentului Agricol din Gubernia Kieveană), a fost creată o 
rețea vastă de școli agricole primare, medii și superioare; iar devenind 
ministru al Învățământului Public, graful Ignatiev a lărgit și mai tare 
această rețea de instituții profesionale și de meserii.  

D. L. Saprîkin spune „Această rețea trebuia, pe de o parte, să mă-
rească nivelul pregătirii tehnice a tinerilor și să ofere profesii repre-
zentanților tuturor grupurilor sociale, iar pe de altă parte, avea o fun-

cție socială importantă – de a preveni apariția „oamenilor în plus” 
(„лишних людей”), care aveau studii generale, dar erau lipsiți de me-
serie [2]. 

În Basarabia, după anexarea din 1812, învățământul îmbracă haina 
rusească și se dezvoltă conform modelului imperial. Temeliile instru-
irii profesionale s-au pus în deceniile III și IV ale sec. XIX, prin Școa-
la de cancelariști, înființată în 1835 în capitala ținutului și Școala de 

pomicultură din 1842. Cu referire la învățământul secundar și profe-
sional, Petre Cazacu, ne informează că în ultimele decenii ale seco-
lului XIX exista o școală normală de învățători, două școli de desen și 
pictură, o școală medie muzicală, o școală medie de viticultură, o 
școală medie tehnică, trei școli inferioare de agricultură și două școli 
secundare comerciale. De asemenea, el menționează că personalul di-
dactic din aceste școli secundare și profesionale era compus din:  
45,5% învățământ superior, 45,4% învățământ mediu, 9,1% învățămâ-

nt primar sau casnic [3]. Analizând aceste date, am putea clasifica ca-
litatea studiilor mai sus de indicatorul mediu.  

Așadar, importanța învățământului secundar tehnic și profesional 
poate fi argumentată prin rolul școlilor de meserii în două domenii 
foarte importante pentru orice stat: 1. Economic – deoarece instituțiile 
vizate pregăteau specialiști pentru domeniul industrial (aflat în crește-
re la răscrucea secolelor XIX-XX) și 2. Social – acestea reprezentau o 

posibilitate de obținere a unei profesii pentru orice membru al 
societății, indiferent de categoria socială.  

Referinţe: 
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Recomandat 

 Liliana ROTARU, dr., conf. univ. 

 

ICONOCLASMUL BIZANTIN – 

POLEMICĂ ISTORIOGRAFICĂ 

 

Dorel Marin CARAMAN, masterand, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Lucrarea de față abordează problema iconoclasmului bizantin, pre-
cum și urmările acestei crize, care reapare în perioada medievală și 
contemporană. Scopul lucrării este orientat spre studierea și cercetarea 
în baza materialului bibliografic și altor surse problema iconoclasmu-

lui bizantin în epoca antică și de a compara cu iconomahia protestantă 
și comunistă în perioada respectivă. În vederea examinării cât mai 
obiective a direcțiilor trasate, în cadrul lucrării de față ne-am propus 
realizarea următoarelor obiective: să examinăm sursele istorice si isto-
riografice referitoare la problem dată; să determinăm cauzele apariției 
iconoclasmului bizantin; să analizăm evenimentele și acțiunile acestor 
mișcări; să abordăm sursele științifice în realizarea scopului lucrării; 
să identificăm hotărârile sinoadelor iconodule și iconoclaste; să pre-

zentăm urmările iconoclasmului bizantin în perioada modernă. 
Pentru realizarea scopului investigației propuse au fost utilizate o 

serie de metode, printre care: metoda tipologizării, sistemică, empirică, 
particularizarea şi generalizarea, inducţia, analogia, deducţia şi alte-
le. Ca principii au fost aplicate: principiul obiectivităţii, principiul 
cronologic şi al imparţialităţii istorice, cu atât mai mult cu cât tema 
abordată nici nu poate fi cercetată altfel, fără aplicarea acestor princi-

pii. Metodele utilizate şi-au atins scopul, au ajutat la realizarea obiecti-
velor propuse, ceea ce a făcut ca finalizarea cercetării să se soldeze cu 
anumite concluzii şi recomandări, care au rolul de studia și de a cerce-
ta iconoclasmul bizantin, atât sub aspect istorico-politic, cât și spiritu-
al. Problema iconoclasmului bizantin, a fost abordată și relatată în lu-
crările savanților bizantologici al secolelor XVII-XVIII, sursele cărora 
în originalitatea lor ne prezintă un real folos în realizarea scopului pro-

http://old.ihst.ru/files/saprykin/book-education-pote.pdf
http://old.ihst.ru/files/saprykin/book-education-pote.pdf
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pus. Rezultatele obținute, concluziile și recomandările înaintate serve-

sc ca bază pentru predarea unor teme în gimnazii și licee, vor putea fi 
folosite în realizarea emisiunilor radio și TV, prezintă un suport în ca-
drul conferințelor, discuțiilor confesionale. Într-un prim capitol, este 
reprezentat istoriografia privind problema iconoclasmului bizantin, 
prezentând pe cei mai importanți savanți bizantologici cu însemnate 
lucrări științifice, precum și teologici, care pe lîngă problemele socie-
tății bizantine, au atins și segmentul iconoclastic.  

Putem să-i amintim pe L.Uspensky, G.Florensky, G.Ostrogorsky, 
A.N. Grabar, Vasilie Zubov, Ecaterina Stepanovna și alții. 

 S-a trecut în continuare la subiectul perioadei preiconoclaste, când 
apar primele prefigurări al icoanei, și anume simbolurile utilizate de 
creștinii din cotacombe, în primele veacuri creștine, care cu timpul 
evoluează până la imaginea sacră directă. Însă Biserica față de aceste 
simboluri avea unele rezerve, fiindcă unii părinți și scriitori bisericești, 

nu aveau la acel moment o poziție concretă, o dogmă sau un canon.  
 Mai departe urmează perioada propriu-zisă a iconoclasmului, care 

începe în 726 din inițiativa împăratului Leon III Isaurul, urmat de 
succesorii săi iconoclaști ca: Constantin V Copronimul, Leon IV și 
împărăteasa Irina (fiind iconodulă), încheie prima perioadă; a doua pe-
rioadă începe în 802, din timpul guvernării lui Nichifor I, urmat de Le-
on V Armeanul, Teofil și împărăteasa Teodora. Trebuie să menționăm 
faptul că în timpul iconoclasmului bizantin, cei care venerau icoanele 

și se opuneau iconoclaștilor, au fost supuși unor persecuții, torturi, pe-
depse și exilări. Unii iconoclaști considerau că cinstirea icoanelor pre-
zintă o idolatrie, fiind condamnată de Scriptură, alți iconofobi presu-
puneau că cum poate fi prezentat Dumnezeu? , dacă nimeni nu l-a vă-
zut, ceea ce e imposibil ar fi reprezentarea Lui, alții acceptau ca icoa-
nele să nu fie scoase din biserici, dar să nu se închine lor. 

Un alt capitol este dedicat doctrinei iconodule, fiind ca răspunsul 

Bisericii în confruntarea cu iconoclaștii. Și anume canonul 82 emis de 
Sinodul Qunisext, care interzice simbolurile creștine, trecându-se la 
imaginea directă; canonul 100 este îndreptat împotriva imaturității iu-
daice și abolește figurile și umbrele Vechiului Testament, apoi urmea-
ză hotărârile Sinodului VII Ecumenic, care întărește aceste hotărâri, 
ridicând venerarea icoanelor la nivel de doctrină fundamentală a creș-
tinismului. În timpul acestei confruntări, iconodulii sunt susținuți de 
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scrierile părinților bisericești ca: Ioan Damaschinul, Teodor Studitul, 

Vasile cel Mare, Atanasie cel Mare, Grigorie de Nyssa și alții, afir-
mând că creștinii nu se închină lemnului, luxului și podoabelor icoanei, 
ci acelui ce este prezentat pe icoană (chipului), ci că nu însuși icoana 
face minuni, ci credința omului și multe alte argumente, având ca 
temei dogma Întrupării. 

 În secolele XVI-XIX observăm un alt fenomen, asemănător cu 
iconoclasmul bizantin, fiind cel protestant și comunist. Deși fiind teo-

logi catolici, făcând parte din sânul Bisericii Catolice, revoltează îm-
potriva acestei Biserici.  

Cauzele fiind multiple, cele mai importante sunt de ordin spirituale 
(viața morală a clerului) și doctrina papei, ceea ce a dus la negocieri 
doctrinare. Drept exemplu îl avem pe lectorul și clerul de origine ger-
mană Martin Luther, astfel că după o vizită la Roma și-a schimbat po-
ziția sa radical. În urma căruia se desparte de Biserica Catolică și își 

formează doctrina sa, diferită de cea latină. Care pe lângă cele de or-
din dogmatic, combate și respinge venerarea icoanelor, interzicând ca 
în cultul protestant să nu fie folosite. Mișcări asemănătoare cu cele lu-
terane de reformare a Bisericii Catolice, apar și în alte țări ai Europei, 
fiind promovate la fel de teologi catolici, cum ar fi J.Calvin (în Franța), 
J.Hus (în Cehia), U.Zwinghils (în Elveția), care la fel și ei combat cul-
tul icoanelor. 

Subiectul ultimului capitol este legat de iconomahia bolșevică, care 

ia naștere la începutul secolului XX, comparativ cu cel bizantin s-a 
manifestat într-o modalitate asemănătoare, dar cu consecințe mult mai 
grave. Regimul comunist apare în fostul Imperiu Rus, care s-a răspân-
dit și în Basarabia și România. Pe lângă arestări și execuții pe motive 
politice, manipulând religia ca un instrument de luptă, au fost demola-
te un șir de biserici, împreună cu ele au fost arse și distruse sute de 
icoane, astfel distrugând cultura patrimoniului național. 

În concluzie se poate afirma că problema iconoclasmului bizantin, 
a fost discutabilă nu numai după epoca Sinoadelor Ecumenice sau în 
evul mediu și contemporan, ci problema dată este și rămâne actuală în 
zilele noastre, mai ales în relațiile interconfesionale. 

Referințe: 
1. GRABAR, A.N. L’iconoclasme byzantine. Strasburg, 1989. 

2. BEŞLEAGĂ, VL. Bisericile şi Mănăstirile sub regimul totalitar comunist 

în RSSM 1950-1960. Iași, 1996. 



32 

3. USPENSKY, L. Teologia Icoanei în Biserica Ortodoxă. București, 1994. 

4. CHIFAR, N. Istoria creștinismului. Iași, 2000. 

5. KAVASILĂ, N. Cuvânt împotriva iconoclaștilor. Sankt-Peterburg, 1996. 

6. PS Silvestru – episcop de Canev. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Vol. V. 

Iași, 2001. 

7. Sf.Ioan Damaschin. Cele 3 tratate contra iconoclaștilor. București: Editu-

ra Institutului Biblic și de Misiune ai Bisericii Ortodoxe Române, 1998. 

8. GERO, S. Byzantune iconoclasme during the reign of Leo III. Louvain, 

1991. 

9. Sfîntul Teodor Studitul. Cele 7 tratate împotriva iconomahilor. Alba-

Iulia, 1994. 

10. Sfînta Scriptură. București: Ed. Institutului Biblic și de misiune ortodoxă, 

2015. 

11. TIHONOV, L. Politica Statului Sovietic faţă de cultele din RSS Moldove-

nească (1944-1965). Chişinău, 2005. 

12. CIORBĂ, V. Aspecte ale istoriei și spiritualității Bizanțului. Chișinău, 

2002. 

13. СТЕПАНОВА, Е.В. Императрские печати иконоборческого 
периода. Санкт-Петербург, 1986. 

14. ЛАЗЕРЕВ, В.Н. История византийски живописи. Москва, 1987. 

15. ПАСАТ, В. Трудные страницы истории Молдавии, 1944-1950. Моск-

ва, 1994. 

16. Surse online. 

17. Biserica Ortodoxă Rusă persecuțiile din timpul comunismului, 

https://basilica.ro/. 

18. Jan Jus, https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

19. Jean Calvin, https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

20. Neoprotestantism, https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

21. Urlich Zwingli, https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

Recomandat 

Emil DRAGNEV, dr., conf.univ. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/


33 

ADMINISTRAȚIA SOVIETICĂ DIN NORDUL 

TRANSILVANIEI (1944-1945) 

 
Mihai-Daniel BOTEZATU, student, Facultatea Istorie,  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
 
Prin actul de la 23 august 1944, România a încetat războiul împotriva 

Uniunii Sovietice, alăturându-se Aliaților. Alăturarea României la 

Coaliția Națiunilor Unite a dus la începutul unui război, alături de Uniu-
nea Sovietică, împotriva Germaniei naziste și a Ungariei hortyste, pentru 
a recupera Nordul Transilvaniei, anexat de Ungaria prin Dictatul de la 
Viena din 30 august 1940. Chestiunea eliberării Nordului Transilvaniei a 
fost specificată în articolul 19 din Convenția de Armistițiu din 12 
septembrie 1944. Articolul stipulează că Aliații consideră Arbitrajul de la 
Viena ca nul și neavenit, fiind de acord ca României să-i fie restituită 

Transilvania – sau cea mai mare parte a ei, după cum este prezentat în 
articol – cu o eventuală confirmare ce urma să aibă loc la viitoarele 
tratative de pace. Odată cu victoriile de pe front ale armatelor române și 
sovietice și cu eliberarea treptată a unei mari părți din Ardealul de Nord, 
autoritățile române au început să ia în calcul diferite modalități de a 
reinstala administrația românească în teritoriile eliberate. Aceasta trebuia 
făcută conform articolului 17 din Convenția de Armistițiu.  

Odată cu adoptarea unui cadru legislativ necesar reașezării 

administrației, s-a trecut la acțiunea propriu-zisă în mai multe zone din 
nordul Transilvaniei. Însă, pe baza unor acuzații de incapacitate în 
menținerea ordinii de către autoritățile românești în spatele frontului 
sau din motive ce ar ține de șantajul realizat de către decidenții politici 
de la Moscova, trupele sovietice din nordul Transilvaniei au iniţiat 
evacuarea întregii administrații românești, începând cu 11 noiembrie 
1944.Guvernul de la București a cerut, în repetate rânduri, partenerilor 

sovietici să permită întoarcerea administrației în nordul Transilvaniei, 
pe baza prevederilor articolului 17 din Convenția de Armistițiu. 

Răspunsul sovieticilor a fost mereu negativ, motivând că luarea în 
administrare a Ardealului de Nord va fi realizată în momentul semnă-
rii unui tratat de pace. Instalarea administrației militare sovietice în 
nordul Transilvaniei a avut efecte negative asupra militarilor români 
staționați în zonă, dar și, într-o anumită măsură, asupra militarilor 
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aflați pe front. Dacă unele formațiuni militare au fost obligate să 

părăsească teritoriul, cele rămase au avut parte de un tratament nepo-
trivit calității de aliat pe care o avea Armata Română. 

Situația Ardealului de Nord se va schimba în martie 1945, după nu-
mirea Guvernului d. Petru Groza. La 9 martie 1945, Iosif Stalin își dă 
acordul pentru reinstalarea administrației românești în nordul Transil-
vaniei, administrația militară sovietică fiind treptat înlocuită cu cea ro-
mânească. 

Recomandat 

 Ionuț NISTOR, dr., conf. univ.  

ASPECTE ISTORIOGRAFICE ALE CERCETĂRII 

HOTARULUI DE SUD AL ȚĂRII MOLDOVEI 

ÎN SEC. XIV-XVI 

 

Alexandru BEJENARU,masterand, Facultatea Istorie și Filosofie 
 
Cercetarea evoluției hotarelor de sud ale Țării Moldovei în istorio-

grafia românească s-a aflat într-o conexiune directă cu studiul prin-

cipalelor puncte fortificate din regiune, care în diferite etape ale 
existenței Moldovei s-au aflat în componența acesteia.  

Studiul problemei respective tradițional este împărțit în două părți – pe 
de o parte, problema hotarului moldo-muntean, reprezentat prin cazul 
cetății Crăciuna și posibilei amplasări a acesteia; pe de altă parte, 
problema Cetății Albe și a Chiliei în relațiile internaționale din 
secolele XIV-XVI. Scopul articolului în cauză este de a elucida 

principalele momente și opinii expuse în istoriografia românească față 
de problema propusă. Startul discuției a cazului Crăciunei în istorio-
grafia românească modernă l-a dat I. Bogdan, care în Documentele lui 
Ștefan cel Mare atribuie mențiunea fortificației într-un mesaj al 
domnitorului către regele Poloniei, localizând-o lângă Siret și Putna 
Veche – nu departe de s. Vadul Roşca. Opinia dată a fost reiterată mai 
târziu şi de către C.C. Giurescu. Tot datorită acestuia apare a treia 
teorie a amplasării Crăciunei: pe Harta rusă din 1835, publicată de 

C.C. Giurescu, o localitate Crăciuna este amplasată în apropriere de c. 
Independenţa, mai la est de confluenţa Siretului cu Buzău.  

D. Onciul poziționa Crăciuna în munții Vrancei, pe ruinele cetății 
teutonice Kreuzburg. A.D. Xenopol va contribui la studiul originii 
Crăciunei, amintind o fortificație cu nume asemănător încă din epoca 
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lui Mircea cel Bătrân. N. Iorga în Istoria lui Ștefan cel Mare atrage 

atenția asupra faptului, că luptele pentru Crăciuna s-au dejucat încă 
din 1471 între Radu cel Frumos în calitate de fondator al punctului 
fortificat și Ștefan cel Mare, conflictul cunoscând continuare și pe 
timpul lui Basarab Laiotă în 1473. Cât despre localizare, renumitul 
istoric amplasa cetatea pe malul r. Milcov. Poziția sa a fost ulterior 
susținută de P. P. Panaitescu [1]. Cât despre problema formării hotaru-
lui iniţial moldo-muntean, putem să facem referinţă la opinia expusă 

de Gh. Brătianu în istoriografia românească, conform căreia criza 
dinastică a Regatului Ungariei după 1382 a dus la dizolvarea 
coridorului maghiar spre Dunăre, fapt de care au profitat domnii celor 
două Principate, împărţindu-şi noile teritorii obţinute. Din istoriografia 
mai recentă, putem menţiona lucrarea lui A. Paragină, în care acesta 
poziţionează cetatea în preajma Focşanilor de azi, pe Milcov [2]. În 
ceea ce priveşte problema apartenenţei Chiliei şi Cetăţii Albe în peri-

oada vizată, aici s-a format o bibliografie comparativ mai mare, care 
discută detaliat acest caz. Startul a fost dat de către N. Iorga prin lucra-
rea sa fundamentală Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe [3]. 

Vasile Mărculeţ în Chilia – Subiect de dispută între Mircea cel Bă-
trân şi Alexandru cel Bun expune părerea, că Chilia intră în compo-
nenţa Ţării Româneşti către 1391, argumentând prin apariţia noii 
titulaturi a lui Mircea cel Bătrân „către părţile tătăreşti”.  

Trecerea Chiliei sub controlul Moldovei are loc între 1408-1411, 

conform opiniei autorului [4].  
Cât despre Cetatea Albă, se remarcă Gh. Brătianu, care argumenta 

că această fortăreaţă nu s-a aflat în supuşenia lituaniană la sf. sec. XIV, 
dar era o unitate politică distinctă, iar după intrarea în componenţa 
Moldovei foarte probabil şi-a păstrat privilegiile şi cârmuirea autono-
mă [5]. Ideile date sunt dezvoltate de către V. Josanu, care susține că 
ea a constituit aşa-numita Parathalassia, ce a devenit a treia compo-

nentă în formarea Ţării Moldovei şi a beneficiat de un statut special în 
cadrul acesteia[6]. Pe lângă aceste renumite fortărețe, în circuitul știin-
țific recent intră noi date despre alte cetăți mai puțin cunoscute în 
istoriografia națională. Unul din cazurile cele mai cunoscute este cel al 
cetății de la Giurgiulești, construită la sf. sec. XV.  

Cercetările arheologice au evidențiat prezența șanțului de apărare și 
palisadei de lemn, fapt care indica importanța strategică a acestui 
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punct pentru apărarea vadului de la Prut. Fortificația de la Giurgiulești 

a funcționat până la prima jum. a sec. XVI, după care ea a fost distrusă 
și abandonată[7]. 

Astfel, putem conclude că istoriografia românească la etapa actuală 
a generat un material bibliografic vast în studiul evoluției hotarului de 
sud al Țării Moldovei în sec. XIV-XVI, focusându-se în același timp 
pe analiza cazurilor concrete a istoriei fortificațiilor din sudul Moldo-
vei (Crăciuna, Chilia, Cetatea Albă) și pe efectuarea cercetărilor ar-

heologice în regiune. 
Referinţe: 
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Recomandat 

 Ion EREMIA, dr. hab., prof. univ. 

 

ASPECTE PRIVITOARE LA ANCHETELE  

PENTRU FAPTELE CRIMINALE SĂVÂRȘITE  
ÎN MOLDOVA (1650-1710) 

Andrei BALTAG, student, Facultatea Istorie, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Împărțirea dreptății prezintă tot mai multă actualitate în rândul cer-
cetărilor istorice. Alegerea subiectului, respectiv a intervalului istoric, 
este datorată posibilității de a surprinde cu un grad mult mai ridicat de 
veridicitate și mai ales exactitate faptele și evocările timpurilor des-

prinse din peisajul juridic al criminalității din Moldova prin numărul 
mult mai bogat de izvoare istorice în contrast cu perioadele anterioare.  
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Un alt aspect important în privința realităților judecăților criminale 

pentru intervalul istoric la care ne referim este natura relațiilor juridice 
dintre indivizi cu mult mai personale, în opoziție cu cele ulterioare, 
care treptat vor fi filtrate de filonul instituțional-birocratic.Trebuie 
menționat însă că pentru secolele al XVII-lea, respectiv, al XVIII-lea 
fapta nu poate fi transpusă sub forma delictului.Astfel de acțiuni 
îmbracă o paletă diversă de termeni, după cum reiese din izvoare, 
anume: deală sau faptă (în alte cazuri faptă rea), răutate, greșeală, 

nedreptate, fărădelege sau vină. În acest sens, cercetările, când se 
făceau, se terminau adesea prin plata gloabelor, a deșugubinelor sau a 
morților de om. Cu toate acestea, ceea ce rămâne încă temelia legii 
medievale și premoderne este fondul etic (cu origini în morala creștină 
și unele reminiscențe ale legii romano-bizantine, dar și ceea ce era 
văzut ca pur și simplu natural) însoțite de obiceiurile juridice 
corespunzătoare, prezente sub diverse forme. Pe această cale, pro-

punem abordarea binomului anchetă-pedeapsă în baza unor observații 
pe marginea surselor documentare și narative, dintr-o optică cât mai 
ancorată în relațiile sociale dezvoltate în acele timpuri. 

Recomandat  

Ioan-Augustin GURIȚĂ, dr., lector univ. 

 

GULAGUL ÎN MEMORIILE BASARABENILOR 

Cazul lui Alexei Marinat 

 

Alexandru ANTOCIAN, student, Facultatea Istorie și Filosofie 

 
GULAGUL a lăsat o amprentă sângeroasă în istoria basarabenilor 

și lasă un teren extins de discuții și astăzi. Cazul lui Alexei Marinat se 
prezintă a fi unul interesant și actualmente, unul puțin cercetat. 

Lucrarea de față este o continuare la tema deja abordată. Am decis 
s-o aprofundăm prin colectarea unui material nou, inedit. Realizând o 
cercetare proprie, am utilizat metodele: interviul și ancheta orală și am 
scos în vileag noi documente și materiale ce țin de personalitatea lui 

Alexei Marinat. Aici ar trebui de făcut și o scurtă prezentare a perso-
nalității sale. Alexei Marinat a fost un scriitor, dramaturg și publicist 
moldovean de origine ucraineană. A primit numeroase premii în litera-
tură și artă, dar a scris și materiale privind evenimentele din anii 46’-
47’ ai sec. XX, sub forma unor jurnale personale pentru care a fost su-
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pus represiunii de regimul bolşevic. Alexei Marinat s-a născut în 1924, 

în satul Valea Hoțului din regiunea Odessa. În timpul celui de-al Doi-
lea Război Mondial el a fost înrolat în Armata roşie, unde a fost deco-
rat cu 4 medalii sovietice. În anul 1946 este acceptat la Universitatea 
de Stat din Moldova, la Facultatea de Istorie și Filologie.  

În anul 1947 este denunțat de un coleg de al său pentru jurnalele 
personale în care își scria impresiile despre viața cotidiană din URSS, 
subliniind și numeroase aspecte ale Foametei din Basarabia din anii 

1946-1947 și Holodomor-ului din Ucraina din anii 1932-1933.  
A fost arestat de NKVD și condamnat la 10 ani de detenție în re-

giunea Taișet, Siberia, în locul numit Ozerlag. Aici participă la munci 
silnice pentru construcția căilor ferate, fiind desemnat de autoritățile 
lagărului ca un deținut exemplar. În anul 1954 este achitat de Tribuna-
lul Militar din Odesa și se întoarce la viața de cetățean.  

În anii 60’ începe să activeze în calitate de scriitor și publicist. 

Fiind, ulterior, membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Jurnaliști-
lor din Republica Moldova, Alexei Marinat scrie numeroase lucrări, 
precum: Eu și Lumea (1946), Fata cu harțag (1962), Mesagerii (1977), 
Vânturi albastre (1969). Pe parcursul vieții, Alexei Marinat a obținut 
numeroase premii și distincții, între care: titlul de „Maestru în literatu-
ră” (1993), Ordinul Republicii Moldova (1996), Premiul Național în 
domeniul literaturii și artei (2000). În 2000 devine Cavaler al Ordinu-
lui României.  

  
Fig. 1. Originalul caietului  

„Eu și Lumea”, 1947 
Fig. 2. Portretul lui Alexei Marinat 

realizat de A.Prihodko, 1950 

Una din operele sale principale este proza documentară Eu și Lu-

mea, care nu este altceva decât jurnalul intim pentru care a fost arestat 
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în 1947 și-l reia abia în 1956, după acumularea unor capacități lingvis-

tice. Lucrarea dată este o autobiografie în care este expusă viața scrii-
torului până la arestare și după aceasta. „Frântura” aceasta de 10 ani, 
autorul o completează din memorie, descriind viața în GULAGUL so-
vietic. În cadrul cercetării, am luat legătură cu fiul disidentului – An-
drei Marinat. Dumnealui ne-a furnizat un material unic din arhiva per-
sonală a tatălui său, care încă nu a fost publicat.  

Pe lângă originalul caietelor Eu și Lumea (Fig. 1), am evidențiat și 

numeroase materiale ce conțin: desene (Fig. 2) și agenda personală 
(Fig. 3) din lagăr a disidentului în care se înscriau: evenimente din la-
găr, povestiri ale deținuților, date biografice etc. Alte materiale printre 
care sunt și dicționare urmează a fi valorificate.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Agenda personală din lagăr a lui Alexei Marinat 

 
Concluzionând, putem afirma că materialul colectat ar putea scoate 

în vileag noi realități ale vieții din GULAG, unde au fost prezenți și 
basarabenii. Cazul lui Alexei Marinat este unul distins, fiindcă el își 
păstrează verticalitatea și ipostaza de intelectual, chiar fiind arestat și 
trimis în ținuturi străini. Fiind incomod regimului stalinist, pentru 
mărturiile din caietul personal a fost supus represiunii de sistem, dar a 

reușit să revină la viața de cetățean și să promoveze în continuare 
cauza basarabenilor, fiind ulterior un apărător aprig al limbii române 
și Republicii Moldova. 

Referinţe: 
1. Conferinţa ştiinţifică studenţiască „ Ediţia a IV-a din cadrul Facultăţii de 

Istorie şi Filosofie. 

Recomandat 

Anatol PETRENCU, dr. hab., prof. univ. 
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RĂZBOIUL DE IARNĂ: TRECUT ȘI ACTUALITATE 

 

Cristian BOLOTNICOV, student, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Războiul de Iarnă reprezintă un conflict militar important din ca-
drul celui de-al Doilea Război Mondial și în ciuda faptului că au apă-
rut o serie de publicații referitoare la acest subiect, el rămâne în con-
tinuare unul de mare interes științific, o dovadă în plus fiind și recenta 
monografie a profesorului Ion Șișcanu, în care autorul acordă un larg 
spațiu Războiului de Iarnă. Sarcina acestei comunicări este expunerea 
Războiului de Iarnă prin prisma Memoriilor Mareșalului Mannerheim 
și a studiilor din ultima perioadă scoțând în evidență anumite aspecte 
mai puțin discutate ale acestui conflict. Pentru realizarea scopului 
propus, am folosit Memoriile lui C. G. E. Mannerheim precum și lite-
ratura de specialitate. Războiul de Iarnă a fost unul dintre conflictele 
militare ale celui de-al Doilea Război Mondial, desfășurat între 30 no-
iembrie 1939-13 martie 1940 și a rămas un conflict reprezentativ prin 
durata sa scurtă și numărul mare de morți înregistrat. 

Conceput ca un conflict militar de scurtă durată, care urma să 
ilustreze invincibilitatea URSS, acest război a sfârșit prin a deteriora 
prestigiul Armatei Roșii. Conduși de Mareșalul Carl Gustaf Emil 
Mannerheim, finlandezii au fost capabili să spună un „Nu!” lui Stalin 
și să respingă nenumăratele atacuri ale trupelor sovietice și în ciuda 
pierderilor, să își păstreze intactă independența.  

Potrivit istoricului militar Richard Chersicla, Finlanda a fost mereu 
într-un iminent război, acesta calificând-o ca o „victimă a geografiei” 
din cauza amplasării foarte aproape de „centrul revoluției”, orașul Le-
ningrad. Conflictul început cu o falsă acuzație că trupele finlandeze ar 
fi deschis focul asupra unei localități sovietice de frontieră, a continuat 
prin acțiuni propagandistice ce îndemnau populația să lupte contra 
propriului guvern. Mareșalul finlandez califica acea propagandă ca fi-
ind „atât de stupidă că n-a făcut decât să întărească și mai mult uniu-
nea națională a frontului interior.” Acesta era conștient de provocări-
le imense ale micii națiuni pe care o conducea și care trebuia să se 
apere de colosul sovietic. Totuși, acest lucru nu i-a descurajat pe fin-
landezi, care și-au pus drept scop să provoace pierderi unui inamic 
„neobișnuit cu terenul împădurit.” sperând că acest fapt îi va face pe 
sovietici să își reconsidere decizia. Lipsa armelor antitanc și a artileriei 
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moderne a condus la improvizații, iar una dintre aceste improvizații a 
fost „cocktail Molotov” care implica o luptă de aproape cu tancurile. 

Conducerea sovietică, exercitată de Meretskov și Voroșilov era 
foarte încrezătoare în șansele de a obține victoria, ilustrativ în acest 
sens fiind ordinul sovietic ce căzuse în mâinile finlandezilor care pe 

lângă faptul că preciza ocuparea întregii Finlande în câteva săptămâni 
„se recomanda trupelor să nu treacă din greșeală peste frontiera sue-
deză!”. Finlandezii au improvizat și la capitolul tactici, utilizând așa-
numitele „tactici de întârziere” care după Rick Chersicla, care s-au 
exprimat prin distrugerea podului de cale ferată de la Terijoki, fapt ce 
a dus la o întârziere de 10 ore a trupelor mecanizate, utilizarea dru-
murilor false pentru atragerea tancurilor în zonele cu gheață subțire, a 

lunetiștilor și a minelor ascunse în mormane de zăpadă, imposibil de 
detectat de infanteria sovietică. În ceea ce privește tratatul de pace, 
condițiile au fost descrise ca fiind de o „brutalitate exagerată” fiind 
cedat un teritoriu ce reprezenta cca 30% din economie și era casa a 
peste 450 000 de finlandezi.  

Doar Petsamo a revenit la finlandezi, iar acest lucru se datorează 
„intereselor engleze în minele de nichel din regiune”. Concluzionând 
acest conflict, mareșalul susține că „În Rusia, când nu se atinge sco-

pul, acesta este depășit întotdeauna”. Consecințele acestui război, po-
trivit lui, sunt faptul că sovietizarea Ţărilor Baltice a fost întârziată cu 
șase luni, iar România a obținut un răgaz pentru a se înarma.  

Pentru Finlanda cel mai important a fost „înainte de toate salvarea 
independenței atât de scump plătite”. O altă consecință pe plan inter-
național, potrivit lui Paul Flewers a fost faptul că acest război a con-
dus la apariția unui front comun împotriva comunismului și URSS în 

țările occidentale, societatea fiind convinsă de injustețea și ororile 
acestui regim. 
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4. What free men can do: The Winter War, The use of Delay, and Lesson for 
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Recomandat Anatol PETRENCU, dr. hab., prof. univ. 
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DEPUNERI SACRIFICIALE UMANE 

DIN PRIMA JUMĂTATE A MILENIULUI I a. Chr. 

ÎN SPAŢIUL PRUTO-NISTREAN 

 

Irina BRICEAG, studentă, Facultatea Istorie şi Filosofie 
 

Practicarea sacrificiilor umane a fost un fenomen întâlnit frecvent 
la comunităţile umane din prima jumătate a mileniului I a. Chr., fiind 

atestate de autorii antici şi confirmate cercetările arheologice realizate 
inclusiv în spaţiul Pruto-Nistrean. În incinta sitului de la Glinjeni 
(raionul Șoldănești) au fost identificate peste 30 de „aglomeraţii ritua-
lice de oseminte umane”, după cum au fost numite de cercetători.  

Cele aproximativ 90 de fragmente de cranii umane prelucrate şi 32 
de fragmente prelucrate de oase dispersate aparţinând diferitelor părţi 
ale scheletului uman, deseori erau însoțite vase sau cioburi ceramice. 

Majoritatea scheletelor erau de copii sau maturi cu vârsta de ma-
xim 40 de ani, având aceleaşi urme de prelucrare: ciobiri, tăieturi, 
crestături, „piliri” ale dinţilor. Analizând materialele de la Glinjeni, ar-
heologul T. Arnăut a distins patru tipuri de aglomeraţii: 1) depuneri de 
oase de craniu, cu urme de prelucrare şi alte părţi ale scheletului 
uman; 2) depuneri de oase de cranii cu urme de prelucrare, asociate cu 
fragmente de vase ceramice, toate purtând urme de ardere secundară; 
3) depuneri, în urne, a unor oase puternic calcinate, însoţite de vase 

ceramice cu urme de arsură, precum şi oase calcinate de animale mici; 
4) aglomeraţii de oase depuse în gropi de formă ovală sau drep-
tunghiulară, în umplutura cărora se afla pământ amestecat cu cenuşă. 

Din același sit se evidențiază şi un mormânt în care au fost depuse 
două schelete umane orientate în direcţii opuse. Primul schelet, care 
aparținea unui bărbat de aproximativ 30-35 de ani, era depus în poziţie 
chircită pe spate, în partea de sud a gropii, fiind orientat cu capul spre 

vest. Al doilea schelet, la fel, aparţinea unui bărbat de 35-40 de ani, fi-
ind depus în aceeași poziție, în partea de nord a gropii, orientat cu ca-
pul spre est. În partea de sud a aceleiași gropi a fost descoperit un 
obiect trapezoidal din os de animal care ar putea servi ca pandantiv. 

Importantă pentru cunoașterea fenomenului cercetat este descoperi-
rea unui craniu depus în vas din cadrul unui complex identificat la Sa-
harna Mică. Este relevant faptul că în același complex au fost recupe-
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rate boabe carbonizate de grâu. În cadrul aşezării Saharna Mare 

„Dealul Mănăstirii”, au fost descoperite două complexe funerare.  
Una dintre ele reprezintă o aglomeraţie neregulată cu dimensiunile 

de 1,20 x 1,20 m, reprezentată din pietre de calcar, sub care au fost 
descoperite oase umane şi fragmente de ceramică. Unele părţi ale 
scheletului se aflau în conexiune anatomică. Cel de-al doilea complex 
a fost descoperit la o distanţă de 0,55 m de prima aglomeraţie şi 
prezintă o vatră de formă aproape ovală cu dimensiunile de 0,94 × 

1,40 m orientată de la est la vest de-a lungul axei lungi.  
Un caz deosebit, descoperit în aceeași așezare, este ilustrat de desco-

perirea unei gropi în care a fost depus un schelet pe partea dreaptă cu 
picioarele îndoite, însoțit de fragmente provenite de la vasele de ofrandă. 
Lipsa unei porţiuni însemnate de frontal şi existenţa unei fracturi radiante 
par a fi cauza decesului. În viziunea unor cercetători, complexele de la 
Saharna ar putea reflecta obiceiul de a sacrifica membrii comunităţii în 

numele zeității supreme sau în calitate de mesageri ai oamenilor. 
Narațiunea lui Herodot cu privire la trimiterea unui sol către Zamolxis 
poate fi ilustrată, probabil, și de aceste descoperiri. Analizând asemenea 
contexte ritualice, T.Arnăut admite existenţa a două tipuri de sacrificiu: 
de fundare sau ritualul de sacrificiu-trofeu.  

Primul caz este argumentat și de M. Eliade în interpretarea lege-
ndei Meşterul Manole în care „se reflectă realitatea tradiţionalistă a 
popoarelor din sud-estul Europei legată de obiceiul de a însufleţi înte-

meierea printr-o jertfă”. Practica sacrificiului duşmanului este atestată 
şi la Herodot (duşmanii erau decapitaţi, iar craniile erau expuse cât 
mai sus pe acoperişul locuinţelor). Depunerile sacrificiale umane atri-
buite primei jumătăți a mileniului I a. Chr., analizate din perspectivă 
antropologică comparativă, ținând cont de caracterul surselor arheo-
logice și a celor narative, reflectă un tablou destul de complex al prac-
ticilor ritualice. 
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    Recomandat 

   Andrei COROBCEAN, dr., lector univ. 

 

CIRCULAȚIA MONEDEI GRECEȘTI ÎN SPAȚIUL PRUTO-

NISTREAN ȘI PROBLEMA RELAȚIILOR GRECO-BARBARE 

 

Mihaela CEBOTARI, studentă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Cercetarea circulaţiei monedelor grecești pe teritoriul Pruto-Nis-
trean, în baza descoperirilor realizate până în prezent, este importantă, 
în măsura în care aceasta permite abordarea unor aspecte social-econo-
mice ale relațiilor dintre greci și barbari (geți și sciți). În spaţiul dintre 
Prut şi Nistru au fost descoperite în jur de 1.400 de monede greceşti, 

care pot fi clasificate, după contextul descoperirii, în două categorii: 
monede descoperite în cadrul tezaurelor și cele descoperite izolat. 

O categorie importantă reprezintă monedele descoperite în cadrul 
tezaurelor, cum sunt cele de la Doroțcaia (raionul Dubăsari), Lărguța 
(raionul Cantemir), Durlești, Chișinău, Anadol (azi Dolinskoe, regiu-
nea Odesa, Ucraina). Un interes deosebit merită tezaurul de la Stolni-
ceni (raionul Hâncești), în care, pe lângă cele 44 de drahme histriene, 

au fost identificate 10 monede locale, de tip Huși-Vovriești (Fig. 1/3). 
În ceea ce privește descoperirile izolate, majoritatea din acestea 

prezintă monede histriene (Fig. 1/1) sau tyrasiene (Fig. 1/2).  
Colonia grecească Histria, întemeiată în jurul anului 657 î. Hr., a 

devenit cel mai important polis de pe ţărmurile de vest şi nord–vest ale 
Pontului Euxin. Drahmele histriene au fost descoperite în mai multe 
regiuni de pe teritoriul Pruto-Nistrean, inclusiv la Costești, Horodiște 
etc. Tyra, un alt polis important, datorită poziției sale geografice ava-

ntajoase pe malul limanului Nistrului, putea controla navigaţia şi co-
merţul pe această arteră importantă pentru mediul barbar.  

Monede tyrasiene au fost descoperite la Butuceni și Trebujeni (ra-
ionul Orhei). Colonizarea greacă a litoralului Mării Negre a jucat un 
rol important pentru istoria spațiului nord-vest pontic.  
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Coloniștii interacționau cu populația barbară, mai ales, cu populația 

getică, realizând schimbul de mărfuri. Intensificarea acestor relații a 
contribuit la folosirea monedei ca mijlocitor în relaţiile de schimb, pe 
întregul teritoriu controlat de geți, inclusiv în spațiul Pruto-Nistrean. 

Pătrunderea monedelor grecești pe teritoriul dat nu este legată doar 
de schimburile marfare. Una din modalități de pătrundere a acestora 
puteau fi sumele plătite populației sau căpeteniilor barbare autohtone 
pentru protecție, răscumpărarea teritoriului cetății sau pentru răscum-

părarea ostaticilor.  
De asemenea, este documentată folosirea monedelor pontice în 

practicile religioase ale autohtonilor, deoarece unele apar în contexte 
funerare, fiind depuse, probabil, intenţionat ca „obol al lui Charon”. 

Astfel, putem presupune că circulația monetară nu reflectă doar 
contactele comerciale între lumea greacă și cea barbară, ci și existența 
unor raporturi politice și militare, reflectând aspecte diverse și com-

plexe în relațiile dintre ele. 

Fig. 1. Monede grecești descoperite în spațiul Pruto-Nistrean (1 – monedă de 

Histria; 2 – monedă de Tyra; 3 – monedă autohtonă de tip Huși-Vovriești) 
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IMAGINEA SATULUI BASARABEAN  

ÎN OPERA LUI ANDREI LUPAN 

 
Cristina CAZACLIU, masterandă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 
Problema cotidianului în mediul rural din RSS Moldovenească este 

una de mare interes ştiinţific, deoarece istoriografia comunistă a pre-
zentat realitatea în mod denaturat, oferind de multe ori imaginaţia 

drept realitate. Un rol deosebit în falsificarea/prezentarea denaturată a 
realităţii săteşti l-au avut scriitorii, inclusiv – unul din liderii scrisului 
„realismului socialist”, poetul-academician Andrei Lupan. 

Scopul studiului. În comunicarea respectivă vom prezenta câteva 
creații ale lui Andrei Lupan în care se reflectă viața cotidiană în satul 
basarabean după cel de-al Doilea Război Mondial. Opera lui Andrei 
Lupan este supusă ideologiei și cerințelor comuniste și face parte din 

literatura proletcultistă care reprezintă o sursă de informații pentru a 
descoperi realitățile epocii și pentru a înțelege modalitatea de reflec-
tare a vieții cotidiene sub regimul comunist. Poetul, dramaturgul, esei-
stul Andrei Lupan s-a născut la 15 februarie 1912, în satul Mihuleni, 
Şoldăneşti, în familia lui Pavel şi Nadejda Lupan.  

A ocupat înalte funcţii de conducere: preşedinte (1963-1967) şi 
locţiitor al preşedintelui Sovietului Suprem al RSSM (1967-1971); 
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preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (1946-1955, 1958-

1961), membru titular al Academiei de Ştiinţe din Moldova (din 1961). 
Era considerat unul dintre „fondatorii literaturii sovietice moldovene-
şti”. I s-au conferit titlurile de Scriitor al Poporului din RSSM și de 
Erou al Muncii Socialiste. Andrei Lupan are o serie de poezii dedicate 
modului de viață socialist și, în special, activităților cotidiene la sat. 
Un loc important în literatura sovietică din această perioadă o are tema 
întoarcerii omului sovietic la munca pașnică.  

Scriitorii reflectau patosul muncii creatoare, care-i stăpânește pe 
foștii luptători, participarea lor la restabilirea gospodăriei ruinate a re-
publicii: Întoarcerea acasă, Toamna nouă, Sat uitat – „au ieșit cu mic, 
cu mare/ oamenii la sărbătoare. ... slobod satul și pământul de/ … 
ogoarele te-or mulțumi bogate/ când tu-i păși cu oamenii la muncă”[1]. 

Un poem care trebuie menționat este Hat în hat și față-n față în ca-
re poetul reflectă trăirile țăranului în momentul în care el trebuie să a-

leagă între gospodăria sa individuală și gospodăria colectivă.  
Eroul poemului, aşa cum îl prezintă A. Lupan, țăranul simplu în-

cepe să înțeleagă adevărul timpului în care trăiește; el își dă seama că 
plugul cu boi aparține de acum trecutului[2]. Vieţii colhoznice i-a fost 
consacrată şi prima piesă importantă în „limba moldovenească” scrisă 
în spiritul „realismului socialist” – „Lumina”. Tema principală a piesei 
este conștiința țărănimii față de colectivizare. Poetul face referire la 
schimbările care au avut loc în satul basarabean – construcția uzinelor 

electrice, construcții de irigație, mecanizarea diferitelor lucrări agri-
cole, instalarea radioului, lichidarea analfabetismului.  

Andrei Lupan este unul dintre cei care a scris mai mule articole cu 
referire la procesul propriu-zis al muncii, dar și despre făuritorii bo-
găției, ai pâinii. Prima schiță din volumul al III-lea al Scrierilor sale –
 ,,De-ar grăi pământul” – este un elogiu dedicat omului care lucrează 
în câmp. Dintre celelalte intervenții publicistice ale lui A. Lupan, axa-

te pe tema muncii și plugarului, poate fi evidențiată cea întitula-
tă ,,Vremea Coasei”, în care se vorbește despre satul moldovenesc, de-
spre oamenii lui, viața satului și a oamenilor care cresc pâinea.  

Lupan are, de asemenea, și un eseu consacrat în mod nemijlocit 
pâinii și plugarului, întitulat ,,Tovarășul din câmp”, unde autorul prea-
mărește importanța plugarului – ,,prin acest cuvânt ne-am deprins a 
exprima... simbolul muncii, al pământului, al pâinii”. Un alt poem, în-
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titulat Laudă mâinilor, dedicat muncii, și anume, „mâinilor de munci-

tor, de tractorist. / Țărănești, vânjoase .../ Mâini, ca piatra aspre / Mâi-
ni sclipind de rod”, care aduc ,,pâinea / puhavă pe masa” [3]. Despre 
bogăția satelor colhoznice, atmosferei de fericire din țară, hărnicia ță-
ranilor, A. Lupan scrie în poemul Sărbătoarea muncii: ,,Din larg în la-
rg răsună bucuria/... Zavoadele mărețe și câmpia / Salută astăzi primă-
vara lor. / Îi sărbătoarea lumii muncitoare /...”[4]. Vieții din colhoz, 
A.Lupan dedică și poemul întitulat Colhozul nostru, în care poetul 

accentuează schimbările care au avut loc în satul moldovenesc odată 
cu formarea colhozului: ,,Era dealul ros pe costișă, / În marginea asta 
de sat. / Creșteau sub căldura la soare / Doar curpeni ghimpoși de 
cornuți, / ... Da azi – ian privește pe coastă, / De aici păn în zările largi, 
/ Stă via colhozului nostru, / Legată la rând pe hărăgi…”[5]. 

Andrei Lupan a scris o literatură evident marcată de angajamentul 
social şi ideologic, însă, cu toate acestea, destinul său nu poate fi redus 

doar la atât[6]. Aflarea scriitorilor între cultură şi viaţa politică, socială 
şi economică e determinantă pentru imaginea artistului angajat din pe-
rioada sovietică, timp în care intelectualul deţinea un rol-cheie în 
statul-partid, aşa cum au fost concepute URSS şi fostele state din lagă-
rul socialist. În opera lui Andrei Lupan satul basarabean după cel de-al 
Doilea Război Mondial este plin de entuziasmul ,,eliberării” de către 
puterea sovietică, e o atmosferă de sărbătoare, țăranii muncesc și culeg 
roadele bogate, proslăvesc munca colectivă. În realitate însă viața țăra-

nului era altfel, urmează foametea și deportările care au marcat istoria 
secolului trecut pentru neamul nostru. 
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EMBARGOURILE FEDERAȚIEI RUSE CA INSTRUMENT DE 

PRESIUNE ȘI INTIMIDARE A REPUBLICII MOLDOVA 
 

Liviu ROTARU, masterand, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Relaţiile Republicii Moldova (RM) cu Federaţia Rusă (FR) prezin-
tă un interes major, întâi de toate, pentru RM şi este un subiect de con-
fruntări politice interne între diverse forţe politice moldoveneşti. Iată 
de ce este important să abordăm problema embargourilor, impuse de 
FR RM. Surse documentare pentru această comunicare au servit datele 
statistice, declaraţiile politice ale diverşilor oameni politici, din RM şi 
din FR. În urma cercetărilor efectuate, am ajuns la următoarele 
constatări: în pofida poziționării RM pe un sol fertil, statul nu ocupă 
totuși o poziție geografică foarte bună și nici nu dispune de resurse 
minerale.  

Procesul de reforme inițiate după obținerea independenței a decurs 
destul de anevoios, iar guvernele de atunci nu se bucurau de un suport 
politic în implementarea lor. Aceste lucruri au făcut ca, de fapt, eco-
nomia moldovenească se rămână dependentă de cea rusă.  

După tensionarea relațiilor cu Rusia, RM a început căutările pentru 
a-și diversifica exporturile și, în acest sens, piața europeană a devenit 
una atractivă, mai ales prin faptul că este o piață previzibilă, mai puțin 
dependentă de factorul politic, spre deosebire de cea rusă. În scurt 
timp, UE a devenit principalul partener economic al Chișinăului, și 
chiar regiunea separatistă transnistreană, care era și este tradițional 
apropiată de Rusia, exportă mai mult în statele europene decât în Est. 
Moldova este totuși dependentă în totalitate de livrările de gaze rusești, 
dar și de piața rusă care sunt utilizate de către Rusia drept un instru-
ment în vederea impunerii voinței sale în anumite teritorii[1]. 

Pentru prima dată în istoria relațiilor comercial-economice modo-
ruse, cea din urmă a recurs la un embargou economic, neavând niciun 
pretext de natură economic, în martie 2006. Interzicerea importului 
rusesc de vinuri moldovenești a creat un conflict diplomatic major 
între RM și FR. Dacă în 2005 volumul exportului Moldovei către Ru-
sia era în valoare totală de 347 366 mii dolari SUA, atunci în 2006 
această sumă scade practic în jumătate. Rusia reprezenta, în 2006, 
principala piață de desfacere a băuturilor alcoolice moldovenești (80% 
din totalul exporturilor de vin mergea pe piața rusă) [2].  
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În al doilea trimestru al anului 2006, suma exportului de băuturi al-

coolice a scăzut de la 63 360 mii dolari SUA la 23 356 mii dolari SUA. 
Astfel ca rezultat al embargoului instituit la 20 martie 2006, exportul 
acestora în Rusia a scăzut cu aproximativ 60% deja către finele celui 
de-al doilea trimestru al anului 2006 [3]. Inspectorul-șef sanitar al 
Federaţiei Ruse de atunci Ghenadie Onișcenko a afirmat că la institui-
rea embargoului a dus faptul că în vinurile moldovenești a fost depis-
tat un conținut de metale grele și pesticide. Partea rusă a declarat că în 

urma controalelor au fost depistate pesticide în 60% din probele din 
Moldova [4]. Autoritățile de la Chișinău au negat acest fapt, mențio-
nând că celelalte state care, la fel, importă vinuri din Moldova nu au 
declarat asemenea probleme, și că acțiunile Rusiei nu sunt altceva 
decât un șantaj economic. Interesant este faptul că un an mai devreme 
Duma rusă a cerut interdicție asupra importurilor de vinuri mol-
dovenești, deoarece Moldova ar fi promovat politici antirusești.  

Cel mai probabil, cu asemenea noțiune a fost calificată apropierea 
Moldovei de UE [5], în contextul răcirii relațiilor moldo-ruse după re-
fuzul președintelui Republicii Moldova V. Voronin de a semna Me-
morandumul de federalizare a Moldovei (Memorandumul Kozak).  

În 2005 a fost semnat Planul individual de acțiuni UE-Moldova; a 
fost instituită funcția de reprezentant special al UE în Moldova și au 
avut loc schimburi de misiuni diplomatice; a fost creată Misiunea UE 
de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina, iar UE i s-a rezervat 

rolul de observator în cadrul noului format de negocieri privind 
soluționarea conflictului transnistrian în formatul „5+2”.  

După cum se observă, în anul 2005 Moldova a ajuns la o treaptă 
mai înaltă în relațiile cu UE, ceea ce, probabil, a fost calificat de către 
Moscova ca o tentativă contra rolului său în această regiune. 

Înrăutățirea relațiilor moldo-ruse au culminat cu instituirea unui 
nou regim la frontiera moldo-ucraineană, ceea ce a fost perceput de 

către Moscova și Tiraspol drept o blocadă economică a regiunii trans-
nistrine [6]. În unele studii ruse, acest embargou este numit „gesturi 
demonstrative” care nu au fost, într-un final, nici în interesele Rusiei, 
nici ale Moldovei. Aceasta a favorizat ca, indiferent de evoluția relații-
lor Moldovei cu UE, care erau încă la o treaptă joasă, volumul expor-
turilor Republicii Moldova în Rusia a început să crească după 2006, 
dar ajungând volumul anului 2005 abia în 2010. 



51 

Referinţe: 
1. CEBOTARI, S. Politica hard-power a Federaţiei Ruse în Moldova În: 

Teoria şi practica Administrării Publice. Materiale ale conferinţei ştiinţi-

fico-practice cu participare internaţională (22 mai 2015). Chişinău 2015, 
p.179. 

2. Russian wine move draws protests 30 March 2006. [On-line]: http://web.-

archive.org/web/20060409164432/http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4860

454.stm Accesat: 08.02.2018. 

3. Calculele autorului în baza datelor Biroului Naţional de Statistică cu refe-

rire la exportul Republicii Moldova structurat pe trimestre, secţiuni şi ca-

pitole, conform Nomenclatorului Mărfurilor (NM), în anii 2005-2017. 

4. http://regnum.ru/news/622196.html Accesat: 08.02.2018. 

5. КИРИЛОВ, В.Б., ПУТИНЦЕВ, И.С. Отношения Молдавии и ЕС в 19-

98-2012 гг., с. 27 http://mgimo.ru/files/234685/inern_kirillov.pdf Acces-

at: 08.02.2018. 

6. LAVRIC, A. Factorul politicii ruseşti în evoluţia Republicii Moldova. În: 

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Alipirea Basarabiei la Rusia în contex-

tul relaţiilor moldo-ruso-ucrainene”. Chişinău, 1-5 aprilie 2012, p. 181-187. 

Recomandat 

Anatol PETRENCU, dr. hab., prof. univ. 

 

GULAGUL ÎN SCRISORILE LUI ION HOLBAN 

 

Maria CIPILENCO, masterandă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Problema caracterului regimului stalinist, esenţa antiumană a aces-
tuia, manifestările lui în diverse aspecte (politice, economice, sociale 
etc.) rămâne una de interes ştiinţific deosebit. Asta pentru că regimul 

bolşevic, aflat la putere în URSS până în 1991, a avut grijă să ascundă 
crimele comise, să şteargă urmele Gulagului, în sensul direct, cu bul-
dozerele. Iată de ce, orice informaţii ale supravieţuitorilor acelor 
vremuri şi locuri cumplite sunt deosebit de preţioase. 

Scopul comunicării: să prezentăm analiza scrisorilor, trimise de 
Maxim Holban, basarabean, deţinut în una din cele mai severe zone 
ale sistemului penitenciar sovietic – Kolâma. Documentul studiat este 

cu atât mai important, cu cât nu avem multe de acest fel.  
Sursa documentară: Este vorba de scrisorile, semnate de Maxim 

Holban către familia sa, publicate de dl dr. Ion Holban în cartea Că-
maşa de oţel  [1]. Conținutul acestor scrisori ne oferă o bogată infor-

http://web.archive.org/web/20060409164432/http:/news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4860454.stm
http://web.archive.org/web/20060409164432/http:/news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4860454.stm
http://web.archive.org/web/20060409164432/http:/news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4860454.stm
http://regnum.ru/news/622196.html
http://mgimo.ru/files/234685/inern_kirillov.pdf
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mație cu privire la modul de viață al deținuților. Fiecare deportat avea 

permisiunea de a scrie doar două scrisori pe an.  
Din care cauză, prin intermediul unei scrisori se adresau tuturor 

membrilor familiei și rudelor. Aflăm că Maxim Holban fusese luat din 
casă la miezul nopții, fără haine și bătut până la moarte.  

Este interesant și faptul că Maxim Holban, chiar dacă trece prin ce-
le mai mari greutăți, își face griji tot pentru soarta familiei sale: 
„Voința de a trăi mă face să fiu bine sănătos, însă sunt foarte îngrijorat 
că nu știu nimic de soarta voastră” [1]. Am putea spune chiar că 
familia este ceea ce îl ține în viață și îl face să lupte zi de zi pe deținut, 
este ceea ce îi dă speranță la ziua de mâine și la o viitoarea eliberare. 
Prin intermediul unei scrisori, adresată părinților și surorii, Maxim 
Holban descrie „viața sa” în ținuturile Kolâmei: „Mă găsesc acolo 
unde la nimeni nu doresc să fie. Trăiesc ca vițelul în târg.  

Veți ști că hainele mele au mai multe sute de cârpele. Numărul care 
îl port în frunte, la spate și genunchi este de Z-2-588. Glonțul nemilos 
mă pândește în orișice moment. Noi trăim pe tăișul cuțitului, așa că 
aici este locul. Merg pe al doilea an de grea încercare a vieții mele, dar 
voința de a trăi mă face să înving toate greutățile care îmi ies în cale. 

Privesc cu încredere viitorul. Și bunul Dumnezeu va face să învin-
gă și să iasă deasupra libertatea, dreptatea și cinstea”.  

Din relatările acestuia, putem deduce faptul că deținutului în acele 
locuri cumplite nu-i rămâne decât speranța și credința. Aceste două 
valori îl fac să lupte și să spere la libertate. Fără credință și speranță 
omul este pierdut, chiar și dacă este în viață, acesta nu trăiește, ci doar 
își așteaptă sfârșitul. Aflăm că Maxim Holban, împreună cu fratele său 
a fost condamnat la douăzeci și cinci de ani de detenție și cinci ani 
lipsiți de drepturi. Totuși acesta nu-și pierdea speranța și încerca să ia 
legătura cu familia. O relație deosebită deținutul o avea cu soția, cu 
mama copiilor săi. Înainte de deportarea acestuia în Kolâma, divorțase, 
însă el nu încetase să o iubească: „Eu sunt Maxim al tău, nu m-am 
gândit niciodată și nu mă gândesc, atâta timp cât tu trăiești, să mă 
despart de tine. Rog pe bunul Dumnezeu să-ți dea sănătate, să te 
întărească și să-ți lumineze mintea să conduci copiii și să învingi toate 
greutățile pe care le vei întâlni în cale, scumpă Sașa.  

Al tău soț, Maxim”( pag.41). Din conținutul unei scrisori, adresată 
părinților, aflăm că deținuții erau supuși zilnic la munci grele, pentru 
care nu primeau răsplată nici un bănuț, ci doar o mâncare sărăcăcioasă. 
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Totuși, ceea ce îi făcea să-și continue munca cu ardoare era faptul 
că pentru o zi lucrătoare li se sădeau trei zile din pedeapsă. Eroul nos-
tru muncea la strung. Din cauza lipsei de hrană, majoritatea deținuților 
sufereau de o boală cumplită – țingaua, care curma viața multora 
dintre ei. Hrana de proastă calitate și în cantități foarte mici, vremea 
rece și abuzurile conducerii îi dezumanizau foarte rapid pe deținuți și-i 
transformau în simpli robi. Pe lângă toate aceste chinuri fizice, dorul 
de casă, patrie și familie era cel mai ruinător. 

Despre clima Kolâmei aflăm dintr-o scrisoare trimisă fiului acestu-
ia, Vaniușa: „Este iarnă grea la noi. Nu știu, eu m-am făcut mai mititel 
sau omătul mai mare, dar vă spun că pe alocurea este mai mare decât 
mine. Noaptea ajunge până la douăzeci grade de frig. Zilele sunt foarte 
mari și cu un soare orbitor. Vegetația este foarte slabă și din cauza 
aceasta oxigen este cu 20% mai puțin, din care cauză mulți oameni 
suferă de inimă. Împrejur sunt munți, pe jumătate din ei nu crește 
nimic, iar pe jumătate – pădure care se întinde pe pământ” ( pag.50). 

Pe an ce trecea, condițiile de trai erau îmbunătățite câtuși de puțin: 
„S-au schimbat multe în viața noastră, dar gardul cu sârmă ghimpată și 
vâșca cu santinelă au rămas tot așa.  

Lucrez în schimbul de noapte, la turnat schijă, pentru care ni se 
plătește câțiva bănuți deja... La noi nu este nici scârbă, nici bucurie, 
nici întristare, ci viață fără sfârșit. Dacă se întâmplă că se duc cu duhul 
drepților ori rămân fără picior sau mână, apoi toți râd, la nimeni nu-i 
pasă de nimic” (pag.52). Toate scrisorile au în comun un spirit de 
viață și o speranță deosebită a deținutului. Trecut prin cele mai grele 
chinuri și suferințe, acesta este cu gândul la familia sa și la soarta ei. 

Majoritatea scrisorilor ne evocă o spiritualitate deosebită a deținutului. 
Credința sa trece ca un fir roșu prin calvarul vieții și este singura sa spe-
ranță care îl mai ține în viață. Cert este faptul că și în cele mai complicate 
situații, omul, dacă nu-și pierde credința, este în stare să țină frâu tuturor 
greutăților și încercărilor vieții. Omul trebuie să creadă în ceva, nu 
contează în ce. Credința este cea care îl face să trăiască cu adevărat: „Sunt 
prea sătul de viața asta, dar mai beau apă și iar mai trăiesc”. 

Referinţe: 
1. HOLBAN, I. Cămaşa de oţel. Baia Mare: Helvetica, 1997. 111 p. 

Recomandat 

Anatol PETRENCU, dr. hab., prof. univ. 
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PĂMÂNTENIA BASARABEANĂ DIN DORPAT (1900-1902) 

 

Mariana TESLARI, masterandă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Actualitatea temei. Împlinirea unui secol de la Unirea Basarabiei 
cu România a scos în evidenţă o galerie de personalităţi care au făcut 
istorie. Între acestea – Ion Pelivan. Interesul faţă de această personali-
tate ne-a dus cu cercetările la anii lui de studenţie. Am aflat că Ion 

Pelivan a studiat şi în Estonia, la Universitatea din Tartu (atunci – 
Dorpat). De aici şi interesul nostru faţă de viaţa şi activitatea studen-
ţilor basarabeni din acele timpuri, ocupaţiile, interesele lor. 

Pentru a răspunde la un şir de probleme, am studiat colecţia de re-
viste „Viaţa Basarabiei”. Studiind diverse materiale din revista nomi-
nalizată, am constatat următoarele: câțiva tineri basarabeni care au 
aplicat la Universitatea din Dorpat (în prezent Universitatea din Tartu, 

Estonia). Studenții de la Dorpat formau un complex de oameni aproa-
pe omogen, aproximativ cam toți erau la teologie.  

În septembrie 1898, doi absolvenți ai seminarului Teologic din 
Chișinău, Ion Gh. Pelivan și Vasile I. Ouatu, fiind eminenți, reușesc să 
treacă cu succes examenele de intrare la Universitatea din Dorpat, 
deoarece erau dispoziții speciale de a trimite la acea universitate 
studenți din toate guberniile Imperiului Rus, iar în anul următor sunt 
înscriși alți tineri teologi de la Chișinău: Gheorghe S. Chicu, 

Alexandru Ouatu (fratele lui V. Ouatu), N. P. Florov, Vasile Maho, 
A.I. Poleanschi, Th. Loghin, A. V. Griscof. 

Studențimea rusă, era organizată pe gubernii, sub formă de земля-
чество [zemleacestvo – din rusă – pământenie]. Pământenia era un fel 
de organizație, care avea legături cu alte pământenii guberniale din al-
te orașe universitare. Fiecare pamântenie avea câte un reprezentant în 
Comitetul Central al tuturor zemleacestve-lor din orașul respectiv, sub 

numele de Consiliu de legătură între pământenii. Având scopuri revo-
luționare, comitetele centrale tipăreau și răspândeau diferite broșuri, 
cărți, reviste interzise de cenzură, deoarece promovau idei şi susţineau 
mișcări revoluționare. Aflăm din cercetările noastre că în primul an 
studențesc, I. Pelivan și V. Ouatu nu puteau organiza pământenia mol-
dovenească. Abia în al doilea an, când s-au alăturat și ceilalți tineri 
teologi din Chișinău, a fost luată decizia de a organiza Pământenia 



55 

Basarabeană din Dorpat. Prima adunare a avut loc la începutul anului 

1900 în locuința lui Ion Pelivan. Primul an al funcționării Pământeniei 
moldovenești ținea mai mult de întâlniri amicale, unde se aducea în 
discuție anii de studenție de la Seminarul Teologic din Chișinău, de 
acasă și din viața poporului. 

Ideile de bază ce stăteau la acel moment pentru orice mișcare revo-
luționară erau: înlăturarea exploatării muncii în toate direcțiile și dre-
ptul tuturor popoarelor la libere manifestări naționale. Iată de ce miș-

cările revoluționare din Rusia țaristă țineau mai mult de cele două mo-
tive – economic și național. Datorită acestor idei, pământenia moldo-
venească pentru început activa pe cale pașnică: conferințe, șezători 
etc., toate acestea petrecându-se într-o atmosferă națională moldove-
nească/românească. Dacă în primul an al existenței pamânteniei preșe-
dinte era Ion Pelivan, deja în anul următor de studiu (1900-1901), 
preşedinte a fost ales prietenul acestuia Vasile Ouatu, iar totodată or-

ganizaţia se mai mărea cu încă câțiva studenți moldoveni proaspăt 
veniți. În a doua parte a anul școlar situația se înrăutățise pentru toate 
pământeniile.  

Participanții la adunările acestora erau amenințați cu exmatricula-
rea definitivă din Universitate și chiar cu deportarea în tundrele Ar-
hanghelskului sau ale Siberiei. Majoritatea studenților s-au dus care și 
cum pe la casele lor, întorcându-se la Dorpat la începutul anului școlar 
1901-1902, iar ca delegat al Comitetului Central a fost ales Ion Peli-

van, în locul lui Vasile Ouatu, care fusese demisionat.  
Întrucât o parte din noii studenți fuseseră prin România, Ion Peli-

van făcuse noi legături cu ziare din România, primind în scurt timp 
cărți și trei reviste: „Adevărul”, „Universul”, „Apărarea națională” și 
revista „Albina”. Astfel, locuința lui Ion Pelivan devenise sediul Pă-
mânteniei Basarabene și un fel de club cu bibliotecă.  

În scurt timp, Pământenia Basarabeană din Dorpat era atât de im-

plicată în chestiunile revoluționare, că începuse să traducă revistele și 
jurnalele românești în rusă, tipărindu-le în sute de exemplare, ca 
urmare să le transmită și celorlalte pământenii. Desigur că astfel de 
activitate nu a durat mult timp. În noaptea lui 24 februarie 1902, fuse-
se arestat tot Comitetul Central și aproape în întregime Pământenia 
Basarabeană. Au fost arestați: Ion Pelivan, Vasile Ouatu, Gh.Ghicu, 
Vasile Maho, A.Grișcof, A.Poleanschi, N.Siminel, C.Goian, G.Ceme-
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rinov, T. Loghin și N. Hinculov, cu excepția lui N. P. Florov care în 

acea seară a absentat de la șezătoarea Pământeniei din cauza unei 
migrene. Arestații au ajuns în pușcăriile de la Venden și Dorpat, prin 
celule separate sau câte doi. Fiind ținuți în detenție studenții tuturor 
pământeniilor, după o lună au fost eliberați, cu excepția membrilor 
Comitetului Central și al Pământeniei Basarabene, care erau în număr 
de 29, iar pe fiecare l-au separat în câte o celulă aparte.  

Însă Ion Pelivan găsise limbă comună cu directorul pușcăriei, care 

nu după mult timp începuse să organizeze viața celor 29 de arestați pe 
cât se poate de comodă. Astfel, după ce s-au aranjat, instalându-și pro-
priile reguli, începuseră ședințele, distracțiile, cântecele rusești, ucrai-
nene și românești, iar când erau chemați la interogatoriu, procurorul 
nu putea să scoată nici o informație de folos de la ei. În urma situației 
create cu arestarea, Pământenia Basarabeană s-a destrămat.  

Din lipsa dovezilor, Curtea de Apel de la Petersburg a decis ca să-i 

exileze pe Ion Pelivan la Arhanghelsk, Vasile Ouatu la Pinega și pe 
A.Grișcof la Onega, Gubernia Arhanghelsc, iar restul membrilor au 
fost trimiși în Basarabia sub supravegherea poliției, fără dreptul de a 
schimba domiciliul timp de doi ani. 

Recomandat  

Anatol PETRENCU, dr. hab.,prof. univ. 

 

 

ONU ŞI PROBLEMA KOSOVO 

 

Mihaela MELNIC, studentă, Facultatea Istorie și Filosofie 
 

Problema Kosovo este un subiect de actualitate pentru ştiinţa istori-
că datorită implicaţiilor pe care criza kosovară le-a produs asupra se-
curităţii regionale, cât şi asupra fenomenului separatismului teritorial. 
Cazul Kosovo a deschis „cutia separatismelor” în spaţiul european, 
stabilind un precedent periculos pentru alte regiuni separatiste, precum 
Transnistria, Crimeea sau Catalonia. Criza din regiunea sârbească Ko-

sovo izbucneşte în anii ’80 ai secolului trecut şi se înscrie în contextul 
general al problemei iugoslave.  

Originile problemei Kosovo se regăsesc în specificul structurii et-
nice a provinciei sârbeşti: cca 90% din locuitorii Kosovo sunt albanezi 
musulmani, în timp ce sârbii constituie mai puţin de 10% din totalul 
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populaţiei. Animozităţile dintre aceste două grupuri entice persistau de 

secole. O relativă aplanare a disputelor interetnice s-a produs în timpul 
dictaturii liderului comunist iugoslav Tito prin acordarea unei autono-
mii largi provinciei Kosovo. Însă, odată ce Belgradul adoptă în anii 
‘80 o retorică naţionalistă şi discriminatorie faţă de albanezii din re-
giune şi suprimă autonomia Kosovo în anul 1989, tensiunile dintre 
provincie şi centru escaladează. Albanezii îşi instituie un stat paralel 
cu instituţii proprii, iar prin referendumul din 1992 se pronunţă pentru 

independenţa Kosovo, care însă nu este recunoscută de Belgrad în vir-
tutea faptului că Kosovo era o simplă regiune a Serbiei şi nu o re-
publică, cum a fost cazul teritoriilor ce şi-au dobândit independenţa în 
procesul dezmembrării Iugoslaviei. În aşa fel, Kosovo rămâne în com-
ponenţa Serbiei, care alături de Muntenegru formează noua Republică 
Federală Iugoslavia. Această situaţie duce la amplificarea tensiunilor 
dintre Kosovo şi Belgrad şi generează războiul civil din anii 1998-

1999, ce s-a dovedit a fi o adevărată campanie de teroare îndreptată 
împotriva albanezilor kosovari. Pe parcursul conflictului, ONU s-a im-
plicat activ, din punct de vedere diplomatic, în procesul de soluţionare 
a crizei, adoptând o serie de rezoluţii menite să pună capăt violenţelor 
şi să asigure respectarea drepturilor omului. Printre acestea, o impor-
tanţă deosebită prezintă Rezoluţia nr. 1244, adoptată de Consiliul de 
Securitate la data de 10 iunie 1999.  

Respectiva rezoluţie a încheiat ostilităţile dintre părţi şi a re-

glementat situaţia postconflict. Rezoluţia cuprindea câteva prevederi 
esenţiale, precum: reafirmarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a 
Republicii Federale Iugoslavia, acordarea provinciei Kosovo a dreptu-
lui la o autonomie substanţială şi la autoguvernare, cât şi instituirea în 
regiune a unei prezenţe internaţionale civile şi de securitate sub aus-
piciile ONU. În perioada postconflict, ONU şi-a asumat rolul de a ad-
ministra provincia prin intermediul Misiunii de Administraţie Inter-

imară în Kosovo (UNMIK), în sarcina căreia intra protejarea drep-
turilor populaţiei albaneze din regiune, construirea unui sistem politic 
stabil şi asigurarea negocierilor dintre Kosovo şi Belgrad cu privire la 
statutul provinciei. Contribuţiile aduse de ONU la soluţionarea proble-
mei pot fi apreciate ca fiind mixte. Pe de o parte, ONU a înregistrat 
succese importante precum readucerea stării de pace în regiune şi 
restabilirea ordinii. Pe de altă parte însă, ONU a suferit şi eşecuri. 
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Organizaţia a fost marginalizată în sensul unei intervenţii militare 
directe în zona de conflict de către trupele NATO, care au devenit ga-
rantul securităţii în Kosovo. De asemenea, nici tratativele dintre dele-
gaţiile kosovară şi sârbă sub monitorizarea ONU nu au reuşit, impasul 
fiind cauzat de poziţiile intransigente adoptate de ambele părţi: Koso-
vo insista asupra recunoaşterii independenţei sale, în timp ce Serbia 
excludea o asemenea opţiune. În aceste condiţii, la 17 februarie 2008, 
Kosovo îşi proclamă în mod unilateral independenţa statală în baza 
Planului Ahtisaari, ce impunea tânărului stat anumite condiţii în schi-
mbul recunoaşterii independenţei, precum: menţinerea prezenţei inter-
naţionale în regiune şi interzicerea unirii cu Albania.  

Poziţia comunităţii internaţionale faţă de declaraţia unilaterală a in-
dependenţei Kosovo a fost împărţită, situaţie ce se reflectă şi în Consi-
liul de Securitate al ONU, unde dintre cei 5 membri cu drept de veto: 
trei (Statele Unite, Regatul Unit şi Franța) au recunoscut declarația de 
independență, în timp ce Republica Populară Chineză și-a exprimat în-
grijorarea şi îndemnul asupra continuării negocierilor precedente, iar 
Rusia a respins declarația, considerând-o ilegală.  

Cu permisiunea Adunării Generale, Serbia a sesizat în scurt timp 
Curtea Internațională de Justiție cu privire la legalitatea proclamării 
independenţei Kosovo. Principalul argument al Serbiei a fost că Rezo-
luţia nr. 1244, care recunoaşte integritatea teritorială a Serbiei şi pre-
vede modificarea statutului Kosovo doar prin negocieri, este încă în 
vigoare şi nu permite proclamarea unilaterală a independenţei. 

Răspunsul Curţii Internaţionale a venit în anul 2010 şi a fost unul 
evaziv: Curtea a stabilit că declaraţia de independenţă a statului Ko-
sovo nu contravine dreptului internaţional, dar nu a susţinut dacă acea-
sta este legală. Astfel, decizia echivocă a Curţii nu a dus la rezolvarea 
disputei, ci doar a acutizat contradicţiile existente.  

Potrivit datelor din 27 noiembrie 2017, Republica Kosovo este re-
cunoscută de 98 din cele 193 de state membre ale ONU (50,76%).  

În concluzie, problema Kosovo rămâne pe agenda ONU, iar impli-
carea Organizaţiei în managementul crizei a înregistrat atât succese 
substanţiale, cât şi eşecuri care i-au relevat imperfecţiunile legate de 
procesul decizional, evidenţiând necesitatea reformei structurilor ONU. 

Cu toate acestea, potrivit ex-Secretarului General Ban Ki-moon, 
„ONU a menținut o poziție de neutralitate strictă cu privire la proble-
ma statutului Kosovo”.  
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Recomandat 

Anatol PETRENCU, dr. hab., prof. univ. 

 
VIOLENȚA POLITICĂ SAU HOMO HOMINI LUPUS EST 

(Abordările lui Thomas Hobbes) 

 

Cătălina PLINSCHI, studentă, Facultatea Istorie și Filosofie 

 
Hegel descria istoria drept „altar de sacrificare”[1], ceea ce pare a 

fi pe merit atunci când ne amintim secolul trecut. Cele două războaie 
mondiale la care a asistat omenirea au dezvăluit comportamente 
îngrozitoare. Dar, abuzurile nu au fost lăsate în sec. XX, ci au continu-
at sub diferite forme până astăzi: de la agresiunea dintre națiuni până 
la cea intrastatală, de la delicte instituționale până la cele individuale, 

de la violența permisă de lege până la cea cerută de societate. 
Un aspect de debut este însă clar: violența politică, unul dintre cri-

teriile esențiale de evaluare a democrației. Nu căutăm idealuri politice 
și nici nu urmărim crearea unor instrucțiuni de joc politic.  

În demers ne-am propus să acordăm răspunsuri la întrebări con-
crete: Ce este violența politică? Rezidă aceasta în esența umană? Și, 
poate avea violența politică intenții bune? Este corect că membrii 

comunității, în schimbul protecției oferite de către autoritate, „... 
acceptă să cedeze o parte din drepturile lor suveranului” [2]. Dar, 
ținem să menționăm că însuși Rousseau, în lucrarea sa Contractul 
social, își exprimă rezervele cu privire la durabilitatea înțelegerii 
părților contractante, întrucât, spune autorul, nimeni și nimic nu poate 
garanta respectarea acordului de către autoritate/stat. Cercetătorul 
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sovietic Maxim Lipatov a oferit o definiție clară a conceptului: 

„Violența politică este o activitate, condiționată și asigurată din punct 
de vedere material, a claselor, națiunilor, grupurilor sociale și 
instituțiilor sociale, îndreptată spre a câștiga, a păstra, a folosi puterea 
de stat, a obține dominația politică în arena internațională și a controla 
procesele sociale în interesul unei clase” [3]. 

Primul care înaintează o analiză a acestui concept este filosoful 
englez Thomas Hobbes, care vine în apărarea egalității oamenilor în 

societate și dreptului fiecăruia de a-și folosi puterea după propria 
voință. În cuvintele lui Hobbes, suveranul se străduiește „...să stăpâ-
nească toți oamenii, atâta timp până când nu vede nici o altă putere 
suficient de mare pentru al pune în pericol. Infracțiunile pe care su-
veranul le interzice subalternilor, el și le poate permite sieși” [4]. 

Cu siguranță dreptul natural apărat de Hobbes are drept la de-
fensivă, însă nenumăratele contradicții ridică cele mai diverse întrebări. 

Violența nu este un întreținător al ordinii. Aceasta se erodează, atu-
nci când nu reușim să percepem diferența dintre libertatea pe care o 
câștigăm noi și libertatea care se îndreaptă spre ceilalți[5]. 

Unii istorici, însă, consideră violența politică absolut necesară. 
Politologul rus C. Gadjiev spre exemplu spune că „Violența este un 
factor puternic în reținerea oamenilor de la acțiuni îndreptate îm-
potriva vieții, libertății sau proprietății celorlalți membri ai societății”. 

În același timp, istoricul S. Huntington, analizând perioada cuprin-

să între 1860 și 1960, a calculat că conflictele nu au condus niciodată 
la instaurarea unor regimuri democratice: „guvernele create prin 
violență, guvernează cu ajutorul violenței” [6]. Nivelul la care este 
aplicată violența nu corespunde dimensiunii scopurilor politice și de 
multe ori eficacitatea acesteia depinde de factori externi, dacă ne 
amintim exemplul conflictului transnistrian din 1992. Cu ajutorul te-
rorii s-au hotărât și se hotărăsc probleme clare legate de înlăturarea 

adversarilor politici – întemnițarea liderului PLDM. Iarăși violența 
permite atingerea unor rezultate politice palpabile, sau o dezorientare 
a societății, cum au arătat și manifestațiile din Chișinău la 6-8 aprilie 
2009. Toate aceste exemple demonstrează clar că moralitatea și in-
tențiile bune nu pot fi asociate cu violența.  

În urma celor expuse mai sus, putem constata că violența politică 
nicidecum nu poate servi rezolvării definitive a unei probleme.  
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În același timp, exemplele ne învață că violența are o eficiență 

politică foarte scăzută. Perspectivele politice ale lui Thomas Hobbes 
apar în sec. XXI înstărite, or dreptul natural nu mai poate fi asociat 
societății contemporane. 

Referinţe: 
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Recomandat Sergiu MATVEEV,  
dr., conf. univ. 

 

ELITELE COMERCIALE GRECEȘTI ŞI ARMENEŞTI  

DIN BASARABIA (1812-1868) 

 

Sorin GRAJDARI, student, Facultatea Istorie şi Filosofie 
 

Problema elitelor a devenit o preocupare destul de importantă nu 
doar pentru istoricii din România (Alexandru Zub, Alexandru-Florin 

Platon, Stelian Tănase, Cătălin Turliuc, Petru Bejan, Gheorghe Teodo-
rescu, Florea Ioncioaia, Remus Câmpeanu, Simion Retegan, Ştefan-
Mihai Ceauşu, Lucian Nastasă, Silviu B. Moldovan, Cătălina Ioja, 
Andi Mihalache), dar şi pentru cei din Republica Moldova (Valentin 
Tomuleţ, Sergiu Bacalov, Victoria Bivol şi alţii).  

Pentru a analiza elitele comerciale greceşti şi armeneşti din Basara-
bia, la început, să facem o caracteristică succintă a termenului de 
„elită”. Urmărind evoluţia istorică şi politică a conceptului, sociologii 

şi politologii au definit elita ca un substantiv colectiv, care îi califică, 
pe acei membri ai societăţii, care deţin o poziţie de superioritate în ca-
drul acelei societăţi[1]. Elita economică, în cazul nostru cea comer-
cială, pe care o vom supune analizei, este cea care deţine dominaţia 
economică şi realizează puterea economică în societate, din care fac 
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parte proprietarii de întreprinderi comercial-industriale, marii acţionari 

şi membrii consiliilor de administraţie ale acestora, negustorii patentari 
de categoria I (în cazul Basarabiei, negustorii mari angrosişti de ghilda 
întâi şi a doua), proprietarii de bănci sau marii acţionari ai instituţiilor 
de credit, deţinătorii unor importante pachete de acţiuni în societăţile de 
transport, telecomunicaţii etc., proprietarii şi întreprinzătorii din dome-
niul agricol etc. [2]. Acordarea diverselor privilegii negustorilor mari 
angrosişti, după anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul 

Rus, a contribuit la sporirea numărului negustorilor greci şi armeni pe 
pieţele orăşeneşti din regiune [3]. În instrucţiunea adresată de amiralul 
P.V. Ciciagov, la 22 iulie 1812, guvernatorului civil Scarlat Sturdza, 
se prevedea atragerea negustorilor străini în Basarabia, în mod special 
a celor bogaţi greci, acordându-li-se diverse înlesniri şi privilegii [4]. 
Negustorii alogeni – greci, armeni şi evrei, deşi au contribuit la învio-
rarea economică, cauzau mari prejudicii nu numai negustorilor 

moldoveni în număr mic, dar şi populaţiei săteşti şi orăşeneşti.  
Generalul rus K.F. Kazacikovski scria în această privinţă în martie 

1819 în raportul Descriere succintă a Basarabiei că „…toate sferele 
comerţului au fost acaparate de greci şi evrei care i-au oprimat pe mol-
dovenii molatici şi ursuzi în speculaţii şi au devenit unicii negustori” 
[5]. Acordarea diverselor înlesniri şi privilegii negustorilor greci şi ar-
meni din Basarabia le-a permis în scurt timp să acumuleze mari capi-
taluri comerciale. Cel din urmă fiind rezultatul desfăşurării comerţului 
intern, extern şi celui de tranzit, cămătăria etc.  

Pentru a înţelege mai bine cele menţionate supra, vom aduce exe-
mplul negustorului grec Pantelei Sinadino, care în prima jumătate a 
sec. al XIX-lea dispunea de un capital comercial de 2 mil. ruble.  

După adoptarea Regulamentului ghildelor din 26 septembrie 1830 
şi împărţirea negustorilor în trei ghilde, Pantelei Sinadino se regăseşte 
în documentele de arhivă ca negustor de ghilda întâi.  

Adoptarea acestui Regulament le-a permis negustorilor greci şi ar-
meni să acumuleze şi mai mult capital. Conform Regulamentului, ne-
gustorii începând cu 1831, beneficiau pe o perioadă de 10 ani de nu-
meroase privilegii, fiind impuşi să plătească doar impozitele locale. 

Cu toate că aceste privilegii erau acordate tuturor negustorilor, in-
clusiv autohtonilor, de ele s-au bucurat în fond negustorii alogeni, care 
erau înscrişi în categoria burgheziei comerciale până la adoptarea 
Regulamentului şi care deţineau mari capitaluri comerciale.  
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Printre principalele privilegii de care se bucurau negustori era scu-
tirea, pentru o perioadă de 5 ani, de la achitarea taxei pentru certifica-
tele comerciale, pentru veniturile comerciale obţinute, pentru folosirea 
căilor de comunicaţie maritime şi terestre[6]. 

Lucrurile se vor schimba semnificativ către a doua jumătate a sec-
olului al XIX-lea, când, la 01 ianuarie 1863, intră în vigoare Regula-
mentul cu privire la taxele pentru dreptul la comerţ şi alte îndeletniciri. 

Conform Regulamentului negustorii au fost împărţiţi în două ghilde: 
negustori de ghilda întâi şi cei de ghilda a doua. Plata pentru certificate-

le comerciale era determinată nu de mărimea capitalului comercial de-
clarat, ca în trecut, ci de tipul comerţului practicat.  

Certificatele comerciale, în afară de dreptul la comerţ şi titlul comer-
cial, mai acordau şi diverse avantaje personale. Din documentele de 
arhivă putem afla că negustorii greci nu se ocupau doar cu comerţul, 
dar întreţineau şi diferite întreprinderi comercial-industriale. 

Negustorii greci au fost printre primii care au deschis în Basarabia 

fabrici pentru confecţionarea ţesăturilor din bumbac şi mătase, tot ei 
întreţineau şi cele mai bune spălătorii de lână din Basarabia. 

În pofida concurenţei vădite pe care au exercitat-o comunităţile alo-
gene asupra elementului burghez indigen, contribuţia lor la dezvoltarea 
raporturilor economice dintre Basarabia, ţările europene şi guberniile ruse 
a fost semnificativă. Totuşi, deşi calităţile de comercianţi le-au fost 
ignorate, iar defectele exagerate, prin activismul lor economic, 

capitalurile comerciale de care dispuneau, comunităţile alogene ale 
armenilor, grecilor şi evreilor stabilite în Basarabia s-au dovedit a fi un 
factor cert de progres al economiei locale, de maturizare a burgheziei în 
această regiune, ceea ce a dus la accelerarea „occidentalizării” şi la 
progresul general de modernizare şi europenizare a societăţii basarabene. 
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ROLUL DOAMNEI ÎN TIMPUL CEREMONIILOR 

RELIGIOASE ÎN MOLDOVA  

MEDIEVALĂ ȘI PREMODERNĂ 

 
Cristina TIPU, studentă, Facultatea Istorie,  
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

 
Statutul doamnelor din Moldova se rezumă la aceea de ,,soţie a 

domnului”, fiind dobândit printr-o singură cale, căsătoria. Totuşi, atât 
fiicele de domn, cât şi mama domnului se considerau îndreptăţite să 

poarte titlul de doamnă. Aceste ipostaze pot fi privite ca trepte ale de-
săvârşirii, idealul fiind acela de a întruni, în aceeaşi persoană, toate 
cele trei calităţi, care să le consolideze statutul. 

Prezentarea noastră îşi propune să surprindă câteva aspecte asupra 
atitudinii şi rolului pe care l-au avut doamnele Moldovei în timpul ce-
remoniilor religioase. Ne vom rezuma doar la: slujba Bobotezei, sluj-
ba ce avea loc în Joia Mare, slujba Învierii şi Liturghia. Un caz aparte 

îl reprezintă procesiunea de încoronare a domnului.  
Conform lucrării Descrierea Moldovei, doamna nu participa la 

această ceremonie, deoarece era considerată ,,o solemnitate 
bisericească ce nu se potrivea cu o femeie”. În privinţa ritualului de 
consacrare a doamnei, studiile recente oferă câteva puncte de sprijin 
pentru construirea unei asemenea ipoteze. Unele traduceri din secolul 
al XVIII-lea, în care sunt incluse şi texte ceremoniale, descriu în 

detaliu rânduiala încoronării pentru ,, împărătese şi doamne”.  
Recomandat 

Ioan-Augustin GURIŢĂ, dr., lector univ. 
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PROBLEMA MIGRAȚIEI ÎN EUROPA – 

REFUGIATUL ȘI IMIGRANTUL 

 

George MORARU, student, Facultatea Istorie, 
Universitatea București 

 
Criza refugiaților din Europa, după cum mai este cunoscut acest fe-

nomen al migrațiilor succesive dinspre Africa și Asia de Sud și în spe-
cial dinspre zona Orientului Mijlociu și Apropiat, a intrat în atenția 
publică și politică europeană și recunoscută ca și o problemă uma-
nitară și care necesită o abordare unitară europeană începând cu anul 
2015, mai exact din lunaaprilie a acestui an, lună în care au murit pes-
te 1200 de refugiați din cauzaunui incident maritim de peruta de mi-
grație central-mediteraneanăspre Europa. Deși în anul anterior, pe ace-
ea și rută maritimă, au murit mult mai multe persoan [1], se pare că 
acest incident maritim din aprilie 2015 a fost factorul declanșator cu 
privire la această problemă a migrației, prin impactul emoțional pe ca-
re l-a creat [2]. Acest fenomen al migrației către Europa nu a început 
însă cu 2015 și nici măcar cu 2011, anul în care au început conflictele 
din Libia sau Siria, stat sirian ce este cotat cu cel mai mare număr de 
emigranți, ci începând chiar cu anul 2007, atunci când un număr foarte 
mare de persoane provenite din Africa și din Orientul Mijlociu și 
Apropiat au trecut în mod fraudulos granița dintre Turcia și Grecia  [3]. 

Totuși, pe lângă incidentul maritim din aprilie 2015, începând cu 
primele luni ale acelui an și apoi și în 2016, statele membre ale 
Uniunii Europene s-au confruntat cu un flux de imigranți și refugiați 
din zonele de război ce a însumat aproximativ 1 milion de persoane. 

Acest fenomen a surprins prin numarul mare de persoane ce au ce-
rut azil, au optat pentru a se stabili în anumite state membre ale Uniu-
nii Europene și mai ales auforțat granițele statelor europene, fenomen 
produs într-un interval relativ scurtde timp. În aceste circumstanțe 
apare și necesitatea lămuririi celor două noțiuni, ,,imigrant” și „refugi-
at”, noțiuni ce par ușor de lămurit, dar, prin prisma evenimentelor și 
confuziei generale ce au surprins în special statele membre ale Uniunii 
Europene, au ajuns să fie utilizate destul de greșit. Astfel refugiatul es-
te persoana ce caută a se adăposti sau caută sprijin și ocrotire, pus 
fiind în fața unei primejdii, în acest caz refugiatul de război, ce caută a 
se adăposti în alte state neafectate de război și de persecuții asupra sa, 
persecuții provenite din varii motive, iar șederea acestuia pe teritoriul 
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altui stat se dovedește a fi, de obicei, temporară, acesta fiind îndreptă-
țit în a cere inclusiv azil politic. Statutul refugiatului este consfințit in-
clusiv în Carta Organizației Națiunilor Unite [4]. 

Imigrantul este cel ce își părăsește țara în încercarea de a-și găsi un 
trai mai bun în cadrul unui alt stat, deseori acestuia i se atribuie terme-
nul de imigrant economic, fapt datorat în principal scopului emigrării 
acestuia. Imigrantul nu poate beneficia (decât în cazuri excepționale) 
de protecție internațională, după cum se procedează în cazul refugiatu-
lui, iar guvernele naționale au dreptul de a-l expulza și returna în țara 
sa de origine, inclusiv prin măsuri coercitive, măsuri în acord desigur 
cu drepturile omului [5]. Confuzia dintre aceste două noțiuni, confuzie 
între ținută involuntar inclusiv de către mass-media din diverse state 
europene, precumșiadoptareatârzie a unormăsuri de combatere a aces-
tui fenomen, au determinat unele state la adoptarea unor politici destul 
de radicale ca și montarea de garduri la frontiere după cum sunt 
cazurile Ungariei la granița cu Serbia sau Bulgariei la granița cu 
Turcia, Republicii Macedoniene la granița cu Grecia sau Austriei la 
granița cu Slovenia. De asemenea, unele state membre ale spațiul de 
liber tranzit Schengen și-au reintrodus temporar controalele la frontie-
re. Multe state non-UE au devenit reticente și chiar au refuzat în a 
primi refugiați. Gradul de acceptare a refugiaților a scăzut și mai mult 
din cauza mediatizării și politizării fenomenului și implicit și con-
fuziei survenite în urma atentatelor din Europa începând cu anul 2015.  

În urma analizelor asupra acestor atentate, se poate observa că mai 
mulți dintre autorii atentatelor din Europa sunt imigranți de dinainte 
de valurile de refugiați, unii fiind chiar la a doua generație, decât cei 

ce au venit în cadrul acestor valuri [6]. Totuși suprapunerea noțiunii de 
refugiat peste cea de imigrant, confuzia generată de această supra-
punere, dar și lipsa unor măsuri eficiente din partea Comunității Inter-
naționale, precum și lipsa unei politici comune rapide și eficiente din 
partea statelor membre ale Uniunii Europene în fața acestei crize uma-
nitare, criză considerată a fi și cea mai gravă criză a refugiaților de la 
al Doilea Război Mondial [7], au condus la erodarea coeziunii între 

statele membre ale Uniunii Europene, la creșterea unor curente extre-
miste și populiste în cadrul statelor Uniunii și nu numai, la schimbarea 
peisajului politic din cadrul anumitor state, la posibilitatea unor state 
ca și în cazul Turciei, de a pune presiune pe Uniunea Europeană în 
materie de negocieri și chiar la unele fenomene neașteptate și 
surprinzătoare ca și Brexitul.  
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Recomandat 

Bogdan ANTONIU, lector univ. 

 
 

RELAȚIILE MOLDO-POLONE ÎN SEC. AL XVI-lea  

DIN PERSPECTIVA ISTORIOGRAFIEI  

POLONEZE CONTEMPORANE 

 
Ion CHEPTENE, masterand, Facultatea Istorie și Filosofie 

 
Relațiile Moldo-Polone din sec. XVI au reprezentat până nu demult 

o terra incognito pentru istoriografia poloneză. De abia în a doua jum. 
de secol XX crește interesul istoriografiei față de istoria relațiilor Po-
loniei cu vecinul său de sud. Lucrări de referință în acest sens au fost 

semnate de istoricul polonez Z.Spieralski [1], care reflecta istoria 
relațiilor bilaterale prin prisma analizei istoriei militare [2] a Poloniei 
în sec. XV-XVII. Informații privind dinamica contactelor bilaterale se 
întâlnesc și în lucrarea de sinteză a Istoriei României ce apare în anul 
1970, fiind semnată de Juliusz Demel [3]. Analiza publicațiilor 
istorice cu referință la dinamica relațiilor Moldo-Polone în sec. XVI, 
din perioada 1991-prezent, permite să stabilim câteva tendințe de bază 

urmărite de istoriografia Poloneză. Primul și cel mai important mo-
ment este lipsa continuității în studiul relațiilor respective.  

Sunt supuse analizei subiecte, cum ar fi: Problema Pocuției, Rapor-
turile bilaterale în perioada 1552-1572, domnia lui Ieremia Movilă. 
Analiza relațiilor bilaterale în afara subiectelor anunțate au rămas 
„pete albe”, fapt care este confirmat de înşiși istoricii polonezi [4].  

https://www.bbc.com/news/world-europe-32573389
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/migratory-pressures/
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20170629STO78631/criza-migratiei-in-europa
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De asemenea, istoriografia poloneză în reflectarea subiectelor de 

referință manifestă vădit o poziție pro-poloneză, un fel de patriotism 
istoric. Analizând originea problemei Pocuției la sf. de sec. XV- înc. 
sec. XVI, istoricii polonezi, chiar dacă tind a manifesta echidistanță 
prin supunerea analizei a mai multor opinii istoriografice privind 
subiectul [5], promovează ideea că campania lui Ioan Albert nu era 
îndreptată contra Moldovei, iar Ștefan a folosit jocurile politice pentru 
a avea un pretext în anexarea regiunii la 1502 [6]. Evenimentele din 

anii 1505-1510 sunt analizate prin prisma litigiilor matrimoniale și 
dorinței lui Bogdan de a rezolva pașnic problema Pocuției și a găsi un 
compromis [7]. Nerezolvarea problemei Pocuției este pusă pe contul 
domnului moldovean care s-a supărat pe Sigismund cel Bătrân, ce din 
rațiuni de stat, a refuzat căsnicia cu sora predecesorului său Alexandru 
I [8]. Campania din 1509 a lui Bogdan cel Orb este marcată ca o 
misiune de pedeapsă după eșecul matrimonial [9].  

Un alt moment plasat de curând în discuția istoriografiei poloneze 
a fost dinamica relațiilor bilaterale în timpul domniei lui Ștefăniță. 
Patryk Koziel [10] împarte perioada dată în două etape:1517-1522 și 
1522-1527. Prima etapă e analizată prin prisma prieteniei bilaterale și 
a orientării propoloneze a domnului, ghidat de Luca Arbore, iar a 2-a 
etapă e marcată prin agravarea relațiilor bilaterale, ca rezultat al inca-
pacității lui Ștefăniță de a percepe real contextul politic creat, cât și 
binevoirea Coroanei Poloneze față de Moldova.  

În ciuda faptului că autorul remarcă implicarea magnaților polonezi 
în răscoalele contra domnului, concluziile sale sunt discutabile. 

Relațiile deteriorate se prezintă ca o vină a domnului, care a primit 
sever refuzul unei alianțe matrimoniale. Susținerea din partea regelui 
polon a boierilor moldoveni ostili este expusă ca un răspuns la acțiu-
nile iraționale ale domnului [11] și cererea din partea boierilor moldo-
veni. Partea poloneză este redată ca cea care duce o politică rațională, 

contrar vecinului din sud. În contextul Problemei Pocuției, ajunge în 
vizorul istoriografiei poloneze și domnia lui Petru Rareș.  

Campania din 1530 a domnului este marcată ca un război inutil, cu 
consecințe devastatoare pentru Moldova. Victoria polonezilor la Ober-
tyn în 1531 este redată în istoriografie ca chintesența politicii irațio-
nale a lui Petru Rareș, cât și expresie a iscusinței militare a polonezilor 
în sec. XVI ce au rezolvat problema Pocuției într-un mod reușit [13]. 
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O perioadă care prezintă interes pentru istoricii polonezi constituie 

anii 1552-1572. Este remarcată implicarea tot mai accentuată a magnați-
lor poloni și a cazacilor în disputele pentru tronul din Țara Moldovei [14].  

Se evidențiază simpatia coroanei poloneze față de familia Lăpuș-
neanu [15], domnia cărora în opinia unor istorici poloni a marcat înce-
putul condominiului polono-otoman asupra Moldovei, cât și militari-
zea pentru înlăturarea lui Despot Vodă [16]. Totodată, se accentuează 
tendința istoriografiei de a prezenta Polonia ca unicul aliat al 

Moldovei contra pericolului crescând al otomanilor, iar implicarea co-
roanei în Țara Moldovei, ca o necesitate pentru a preveni pericolul 
otoman. Ce ține de istoria relațiilor moldo-polone din sec. XVI, un 
subiect de interes pentru istoriografia poloneză contemporană prezintă 
înscăunarea, de către polonezi, a lui Ieremia Movilă pe tronul Mol-
dovei. Studiul acestui subiect în scrierea istorică actuală se bazează pe 
două direcții: Contextul general în care Polonia a intervenit în Țara 

Moldovei [1] și relațiile întreținute de domn cu Coroana Poloneză și în 
speță cu Hatmanul Jan Zamoyski [18].  

Istoriografia poloneză contemporană, în ciuda tendințelor de a pre-
zenta relațiile bilaterale stabilite în secolul XVI dintre Regatul Poloni-
ei și Țara Moldovei într-un mod unilateral și de a nu accentua anumite 
evenimente ce ar reprezenta politica poloneză dintr-o perspectivă mai 
puțin reușită, are meritul exclusiv de a scoate în circuitul istoric, de a 
prezenta publicului larg o serie de documente, acte ce se regăsesc în 

arhivele Poloniei. Meritul istoriografiei poloneze, din perspectiva noa-
stră, constă în aceea că ne prezintă un punct de vedere diferit asupra 
rapoartelor moldo-polone din sec. XVI. Accentul minim asupra cer-
cetării perioadei vizate, prezența a așa-ziselor pete albe pentru secolul 
XVI, oferă mari perspective în cercetarea subiectului. 
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Recomandat 

Ion EREMIA, dr. hab., prof. univ. 
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ACŢIUNEA COMUNITĂŢII ŞVĂBEŞTI DIN TIMIŞ-

TORONTAL DE POPULARE A JUDEŢULUI CU GERMANI 
BASARABENI 

 
David BORCHIN, masterand, Facultatea de Istorie, 

Universitatea din Bucureşti 
 

De-a lungul anilor ’30, minoritatea germană din România Mare a 
stat sub egida ideologiei naţional-socialiste care, odată cu acapararea 
puterii în Germania în 1933, s-a răspândit tot mai mult în rândul ger-
manilor din afara Germaniei, denumiţi în germană ca Volksdeutschen, 
o traducere exactă a termenului fiind germani poporali.  

Fiecare comunitate germană din afara Germaniei se considera că 
făcea parte dintr-o mare comunitate naţională a germanilor, iar ca ata-
re germani din ţări precum România, Ungaria, Iugoslavia sau Polonia 
erau încurajaţi să adopte o politică, la nivel de comunitat ce să se 
modeleze după valorile normative ale naţional-socialismului precum: 
naţionalism, rasism, cultul personalităţii lui Adolf Hitler, anticomuni-
sm, antibolşevism etc. Elementul naţionalismului şi rasismului s-au 
manifestat în cadrul comunităţii germane din România printr-un crez 
adânc într-o superioritate rasială şi în manifestarea unui simţ de nedre-
ptate şi de degradare ca şi comunitate de când au ajuns în statul român. 

În judeţul Timiş-Torontal, germanii, cunoscuţişi sub denumirea de 
şvabi pentru cei ce trăiesc în zona de câmpie, formau aproape ma jori-
tatea populaţiei în judeţ, cu 174.000 sau 34,9% din populaţia judeţului, 
faţă de românii în număr de 188.000 sau 37,6% din populaţie, confor-
m recensământului din 1930.  

Deoarece şvabii, în concordanţă cu ideologia naţional-socialistă, 
doreau să realizeze până şi superioritatea numerică în judeţ, au început 
o acţiune la nivel de comunitate de aducere de germani basarabeni, în 
principal din judeţul Cetatea Albă, în Timiş-Torontal pentru ca aceştia 
să lucreze ca servitori la gospodăriile şvabilor mai înstăriţi, cu speran-
ţa ca în viitor aceştia să acumuleze suficienţi bani încât să îşi cumpere 
pământ şi să se stabilească în Banat.  

Conform rapoartelor jandarmeriei din Timiş-Torontal, majoritatea 
germanilor basarabeni au venit ca să lucreze pentru a scăpa de sărăcia 
în care trăiau în satele lor natale, iar aceştia, cu toate că angajatorii lor 
încercau să le inspire sentimente naţional-socialiste, au rămas în mare 
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parte apolitici. Până în 1940, cifra germanilor basarabeni veniţi în Ti-
miş-Torontal s-a ridicat până la 751.  

Însă, ca urmare a pactului Molotov-Ribbentrop, prin care germanii 
din Basarabia urmau să fie repatriaţi către Reich, aceştia au urcat în 

trenuri către Galaţi cu scopul de a se repatria în Reich.  
Această acţiune a comunităţiişvăbeşti ne arată ce fel de acţiuni mi-

graţioniste întreprindeau şvabii în scopuri naţional-socialiste, faptul că 
s-a putut de-a lungul unui deceniu să aducă la nivel informal, fără o 
mare acţiune politică, 751 de oameni să populeze satele şvăbeşti prin a 
trimite câţiva oameni care să meargă până în Cetatea Albă cu trenul şi 
să se întoarcă cu zeci de oameni dornici să lucreze pentru a-şi depăşi 

condiţia ne arată cât de strânşi erau germanii din România ca şi comu-
nitate atunci când se simţeauuniţi prin limbă, obiceiuri dar şi politică, 
dar relevă totodată şi faptul că deseori factorii economici sunt mai im-
portanţi ca factorii ideologici, prin prisma faptului că germanii basara-
beni au rămas în mare parte apolitici în timpul acestei acţiuni migra-
ţioniste.  

Recomandat 

Florin MÜLLER, dr. hab., prof.univ.  

 
PROGRAMUL ICONOGRAFIC  

AL ALTARULUI ÎN BISERICA ORTODOXĂ 

(Geneză și evoluție până la sfârșitul secolului al XVI-lea) 

 

Maxim GUZUN, Facultatea Istorie și Filosofie 
 
Zugrăvirea spațiului absidei altarului, la fel ca şi a altor spații sa-

crale ale Bisericii Ortodoxe nu este deloc aleatorie, ci urmează anu-
mite dispoziții prestabilite. Există un sistem, un program sau tipic 

iconografic, urmat de zugravii bisericeşti, indicând care anume scene 
sau chipuri sfinte se pot zugrăvi în fiecare din compartimentele interi-
oare şi după caz şi exterioare ale bisericii, în aşa fel încât decorul 
pictural al oricărei biserici să alcătuiască în întregimea lui un ansam-
blu unitar şi logic, inspirat şi călăuzit de o idee sau un principiu central, 
coordonator. Acest program sau tipic iconografic n-a fost întotdeauna 
fix şi uniform, deci a parcurs anumite evoluții și a înregistrat unele 

variabilități. El s-a format treptat şi a variat în conformitate cu epoci şi 
zone, dar s-a potrivit şi cu evoluţiile arhitecturii bisericeşti, în funcţie 
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de diferențele tipurilor arhitecturale, dar și de dimensiunile bisericilor 

şi, respectiv, a suprafaţelor de pictat.  
Au contribuit la aceasta şi ideile sau curentele teologice (dogmatice) 

care au frământat cugetarea creştină, evoluțiile rânduielilor liturgice şi 
intenţiile ctitorilor ziditori de biserici (desigur mai puțin în cazul 
picturilor din absida altarului). La o distanță ce desparte secolele IV-
VI şi, de exemplu, secolul al XIV-lea, schimbările au fost destul de 
importante. De asemenea, trebuie ținut cont și de funcționalitatea bi-

sericilor concrete: biserică parohială, catedrală, biserică mănăstirească, 
biserică de cimitir etc., care de asemenea își pune amprenta pe conți-
nutul programelor iconografice. După Sinodul VII ecumenic (Niceea, 
787) şi cel local de la Constantinopol (843), prin care s-a restabilit de-
finitiv cultul icoanelor, supravegherea şi controlul Bisericii asupra 
practicii de zugrăvire a bisericii devine mai strict.  

Ea dirijează de aici înainte evoluţia artelor sacre după principii ri-

guroase şi reguli precise. În perioada posticonoclastă, s-au pus bazele 
unei noi ere a artei bisericeşti, care se caracterizează în iconografie 
prin formarea treptată a unui program sau tipic iconografic, mai mult 
sau mai puţin fix şi stabil, care va deveni obligatoriu pentru toţi zugra-
vii şi ale cărui reguli vor fi înscrise şi în Erminii.  

Începând cu sec. al XVII-lea şi până în prezent, asistăm la o perioa-
dă în care continuu a avut loc un proces de depărtare de la tradiţia or-
todoxă privind pictarea bisericilor conform programului iconografic 

tradiţional. Prin studierea genezei și a evoluției programului iconogra-
fic al altarului locașului de cult ortodox până la sfârșitul sec. XVI, se 
dorește reconstituirea regulilor și normelor canonice care au existat și 
care au stat la baza formării programului iconografic tradițional al 
altarului. În prezent se aud tot mai des voci ale unor teologi şi oameni 
ai Bisericii renumiţi, care cer reîntoarcerea la tradiţia iconografică a 
Ortodoxiei. Astfel se impune importanța, necesitatea şi actualitatea 

studierii principiilor de bază, ca concept teoretic, dar şi ca implemen-
tare practică în ceea ce priveşte programul iconografic al altarului 
locaşului de cult ortodox.  

Altarul – partea cea mai tainică şi mai sfântă a locaşului divin, este 
„camera sau încăperea sfintelor mistere”, locul unde se săvârşeşte 
Jertfa sfântă a Liturghiei şi unde stă numai clerul sau ceata sfinţilor 
slujitori ai tainelor. Înlăuntrul lui se află Sfânta Masă (Prestolul), ima-
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gine a tronului slavei Tatălui ceresc, pe care stă veşnic Hristos însuşi 

sub forma Sfântului Său Trup şi Sânge.  
Altarul este deci sediul Divinităţii, punctul de întâlnire a Divinului 

cu Umanul, al supranaturalului cu naturalul, hotar între cer şi pământ, 
poartă spre veşnicie. Către a doua jumătate a sec. al XV-lea programul 
iconografic al altarului s-a format ca concept, s-a cristalizat și a luat o 
formă mai bine definită. Astfel, pornind de la destinaţia liturgică şi 
semnificaţia simbolică a altarului s-a ajuns ca în acest spațiu principal 

al unui locaș de cult ortodox să fie reprezentate: 1) Scene istorice sau 
simbolice în legătură cu Jertfa Euharistică; 2) Persoane sfinte (episco-
pi, preoţi, diaconi) săvârşitori ai Sfintei Liturghii.  

De fapt, toate subiectele care împodobesc bolta şi pereţii altarului 
se referă la jertfa liturgică, formând astfel un ansamblu de o mare uni-
tate teologică. Pe bolta altarului deasupra Prestolului, trebuie re-
prezentat chipul Maicii Domnului – personificare a Bisericii însăşi, ca 

mijlocitoare pentru lume: Împărăteasă pe tron sau Oranta.  
Pe peretele hemiciclului, adică pe peretele de răsărit al absidei 

principale a altarului se zugrăvesc teme cu caracter liturgic: 1) Împăr-
tăşirea Sfinţilor Apostoli, de obicei în două secvențe: Împărtășirea cu 
pâine și Împărtășirea cu vin. Varietățile zonale, precum și evoluțiile 
până spre sfârșitul secolului al XVI-lea, includ în același registru teme 
suplimentare, precum: Cortul Mărturiei, Liturghia îngerească, Voho-
dul Mare (în spațiul rusesc).  

În spaţiul rămas liber pe aceeaşi zonă, în dreapta şi în stânga Îm-
părtăşirii Sf. Apostoli, se practică reprezentarea următoarelor scene: a. 
Cina cea de taină – ca prototip al Liturghiei arhiereşti – înlocuită 
uneori cu Cina de la Emaus; b. Spălarea picioarelor; c. Rugăciunea cea 
peste fire din grădina Ghetsimani; d. Pogorârea la iad a Mântuitorului 
(Anastasis). Aceste scene, de asemenea, prezintă începutul și sfârșitul 
ciclului Pătimirilor, care se desfășoară în zona mediană a naosului. 

Registrul inferior, conține tradiționala procesiune de Închinarea Sf. 
Jertfe, componența exactă a grupului de Sf. Părinți fiind uneori destul 
de sugestivă în raport cu anumite cazuri concrete.  

Recomandat 

Emil DRAGNEV, dr., conf. univ. 
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ВОКС – КУЛЬУРА КАК  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТСРУМЕНТ (1925-1941) 

 

Радомир БАРБАРОВ, студент,  
Факулътет истории и философии 

 
Вопросы, связанные с внешней политикой СССР, являются ак-

туальными, так как множество аспектов остались неизученными. 

Среди них – роль Всесоюзного общества культурных связей с 
заграницей (ВОКС).  

Основной предпосылкой к созданию институтов налаживания 
культурных связей с заграницей был голод начала 20-х годов. 
Осенью 1923 г. была создана Комиссия заграничной помощи, 
которая должна была обеспечить коллаборацию с иностранными 
благотворительными организациями. Изначально КЗП занима-

лась привлечением помощи и пожертвований.  
Но со временем Комиссия перешла к формированию «положи-

тельного образа России за рубежом». В декабре 1923 г., КЗП 
сформировала Объединённое бюро информации, которое должно 
было координировать данные, предоставляемые всем иностран-
цам, приезжающим в СССР для ознакомления с научной и куль-
турной жизнью государства. 

8 августа 1925 г. в Москве по постановлению ЦИК и СНК 

СССР было создано Всесоюзное общество культурных связи с за-
границей (ВОКС), которое стало преемником деятельности КЗП 
и ОБИ. Цель деятельности ВОКС определялась в Уставе как со-
действие «установлению и развитию научных и культурных свя-
зей между учреждениями, общественными организациями и отде-
льными научными и культурными работниками СССР и заграни-
цы». Кадровый состав, особенно руководящий, определялся иск-

лючительно ЦК ВКП. 
ВОКС было разделено на два сектора: научно-технический и 

художественно-культурный. Первый сектор включал педагоги-
ческую, медицинскую, сельскохозяйственную, правовую, хими-
ческую, этнографическую секции. Второй состоял из архитектур-
ной, кинематографической, литературной, музыкальной и теат-
ральной секций.  
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В 1927 г. главным и единственным носителем внешних куль-

турных связей в масштабе СССР было объявлено ВОКС.  
В 1928 г. был провозглашен приоритет политических задач 

Общества над сугубо культурными. Основной целью стало укре-
пление «Обществ сближения», ячеек ВОКС за границей. 

В 1934 г. сформировалось 5 территориальных отделов –1-й, 2-й и 
3-й Западные, занимавшиеся связями с континентальной Европой, 
Англо-американский отдел и Восточный отдел.  

Задачи разделялись на политические и собственно культурные. 
В политической части своей работы ВОКС должно было орга-

низовывать на Западе общественное мнение в пользу Советского 
Союза. Для этого ВОКС организовывало за рубежом «Общества 
сближения (дружбы) с СССР». Это должно было влиять «соот-
ветствующим образом» на интеллигенцию Запада, т.к. именно 
она являлась рупором общественного мнения или создавала его 

через прессу. В июле 1940 г. комиссия НКИД подвергла анализу 
деятельность Общества и пришла к выводу, что сотрудники 
ВОКС не способны проводить в должной мере пропагандистские 
мероприятия политического содержания за рубежом.  

Для совершенствования работы ВОКС было предложено: под-
чинить деятельность Общества НКИД; усилить финансирование;  
предоставить ВОКС монополию в культурной пропаганде.  

Но данные меры были малоэффективны, т.к. Советский Союз 

оказался в дипломатической изоляции из-за событий, развивав-
шихся в 1930-х-40-х гг. Они нанесли серьезный урон репутации 
СССР. То, что Англия и США объединились с СССР в войне про-
тив Гитлера, способствовало возобновлению интереса и возник-
новению симпатий англичан и американцев к советскому народу. 

Руководство Общества использовало данное обстоятельство 
для более успешного решения своей главной задачи — активиза-

ции советской пропаганды на Западе. 
Библиография: 
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Рекомендовано 

Анатол ПЕТРЕНКУ, докт. хаб.,проф.унив.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА  

И ВЫБОРОВ В СЕЙМ В ПОЛЬШЕ (1946-1947) 

 
Наталья ЧОБАН, магистрант,  

факультет истории и философии 
 
Важность изучения темы. Особенности проведения референ-

дума и выборов в Сейм в Польше (1946-1947) состоят в том, что 
они позволяют выявить, установить и продемонстрировать мето-
ды и механизмы, использованные СССР при установлении ком-
мунистических, просоветских режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы. О необходимости проведения в Польше вы-
боров в Сейм было отмечено еще на Ялтинской конференции 
(февраль 1945), однако СССР, осознающий непрочность позиций 
польских коммунистов, старался как можно и дольше отсрочить 
срок их проведения. Тем более что в Польше существовал ряд 
организаций, пользовавшихся гораздо большей благосклон-
ностью польского народа, нежели просоветские политические 
элементы, особенно лидер ПСЛ – Станислав Миколайчик.  

Известно, что при подготовке почвы для проведения выборов 
советская власть занималась активной ликвидацией польской 
оппозиции, для чего она использовала различные методы: на-
силие, аресты партийных деятелей, нападения «неизвестных лиц», 
репрессии в отношении целых деревень, поддерживавших ПСЛ. 

О проведении выборов в Польше вновь заговорили на Потс-
дамской конференции (17 июля-2 августа 1945 г.) Здесь СССР 
вынес на рассмотрение проект, в итоговой резолюции которого 
ничего не было сказано относительно свободы печати и гарантий 
прав неприкосновенности личности при проведении выборов, что 
во многом давало СССР свободу маневров [1]. 

http://opisi.garf.su/
http://opisi.garf.su/
http://opisi.garf.su/
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С целью отсрочки проведения выборов в Сейм был организо-

ван референдум, Для обеспечения необходимых СССР результа-
тов, органами польской госбезопасности и советскими чекистами 
проводился ряд мероприятий. Так, органы МОБ организовали 
«агентатурно-оперативное обслуживание» комиссии по проведе-
нию референдума. Проще говоря, состав комиссии строго кон-
тролировался представителями советской госбезопасности. 

Органы госбезопасности Польши и органы МВД СССР делали 

все возможное для уничтожения и дискриминации официальной 
оппозиции – ПСЛ. Более того, 20 июня 1946 г. состоялась встреча 
начальника Отдела «Д» МГБ А.М.Палкина, Давыдова и Берута 
(лидер ППР), на которой обсуждался процесс подделки протоко-
лов референдума. А уже 25 июня в Варшаву прибыли 15 чекистов, 
которые подделали 5594 протокола и 40000 подписей членов уча-
стковой комиссии [2]. Пропаганда, давление, репрессивные 

методы в отношении активных лидеров ПСЛ, подделка протоко-
лов референдума и их распространение, «надежные» люди в 
комиссии, подделка подписей членов комиссии – все эти меры 
позволили достичь желаемых результатов. Итоги референдума, 
состоявшегося 30 июня 1946 г., подготовили надежную почву для 
проведения последующих выборов. 

При подготовке выборов активно используется пресса, на 
страницах газеты «Правда», проводится активная пропаганда 

просоветских элементов в лице «демократического блока», в со-
став которого вошли: ППР, ППС, Строництво Людове, Строницт-
ве Демократичне, и столь же активная антипропаганда С. Мико-
лайчика и ПСЛ. Для того чтобы обосновать столь активное уча-
стие СССР при подготовке выборов в польский Сейм, один из ли-
деров ППР – Б. Берут, посредством докладной записки Сталину 
просит его «обеспечить мероприятия по выборам в Сейм». 

Сталин, «откликнувшийся» на просьбу польских коммунистов, 
высылает в Польшу группу чекистов во главе с Палкиным, кото-
рая прибывает в Варшаву 10 января 1947 г. Справедливости ради 
необходимо заметить, что на этот раз помощь чекистов не пона-
добилась, представители «демократического блока» хорошо ус-
воили методы, использованные при проведении референдума, и 
умело применили их на выборах.  
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Выборы были назначены на 19 января 1947 г., а исходя из со-

держания записки руководителя отдела внешней политики ЦК 
ВКП(б) М. Суслова от 16.01.47, [3] становится известным, что 
еще до начала выборов были распределены мандаты между пред-
ставителями «демократического блока» и были определены на-
правления работы агентурного аппарата. Итак, контроль состава 
избирательной комиссии, лишение избирательного права лиц за-
меченных в связях с оппозицией, подкуп наиболее влиятельных 

среди польского населения лиц в городе и на селе, установление 
контроля за иностранными корреспондентами, репрессии в отно-
шении оппозиции – все эти методы обеспечили победу «демокра-
тического блока» на выборах в Сейм от 19 января 1947 г. 

Референдум и выборы в Сейм в Польше (1946-1947) проводи-
лись нелегальными методами и в их нелегитимности нет сомне-
ний. Однако они явились важным моментом в процессе советиза-

ции Польши, придав ему образ демократизма и легитимности. 
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АДМИРАЛ НИКОЛАЙ САБЛИН О СОВЕТСКИХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: УСЛОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ И РАБОТЫ, ПИТАНИЕ 

 

Нелли РЕЗНИЧЕНКО, мастерант,  
факультет истории и философии 

 
Актуальность темы. Вопросы внутренней жизни ГУЛАГА 

представляют огромный научный интерес ввиду скудности ин-

формации. Для пополнения знаний в этой области огромное зна-

чение имеют воспоминания очевидцев. В нашем случае речь идёт 

о воспоминаниях адмирала Николая Саблина, опубликованных 

недавно в Румынии на русском языке. 

Задача данного сообщения – на основе воспоминаний 

Н.Саблина исследовать внутреннюю жизнь советских лагерей. 
Источником данного сообщения является книга Н. Саблина «Пу-

тешествие по Эльдорадо». Речь идёт о жизни, или даже о суще-

ствовании в советских лагерях, о том, как заключенные 

выживали, лишенные всякого человеческого права, в том числе и 

права на жизнь. Эту тему мы представим на примере одного из 

миллионов мучеников советской системы – Николая Васильевича 

Саблина, автора памятных записей, на основе которых была 
издана книга «Путешествие по Эльдорадо». 

Николай Васильевич Саблин был кпитаном на императорской 

яхте царя Николая II в течение 10 лет. В 1920 г. эмигрировал в 

Румынию. С 1928 г. был участником кружка бывших офицеров 

Российского флота в Бухаресте, а также являлся редактором 

антисоветской газеты «Голос Бухареста». В 1944 г. Николай Ва-

сильевич был арестован СМЕРШ и приговорен к 20 годам труда в 

лагерях. Освобожденный из ГУЛАГА раньше срока, в 1955 г., он 
был передан представителям Румынии.  

В 1958 г. был арестован румынскими властями и приговорен 

снова на 28 лет за «государственную измену», будучи в возрасте 

78 лет. Умер в румынской тюрьме Деж в 1962 г., после того как 

прошел тюрьмы Бухареста, Жилава и Питешть. 

Продолжая речь о путешествии по советским лагерям, которое 

автор назвал путешествием по Эльдорадо, отметим, что Николай 
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Васильевич начал томительный путь с московских тюрем Лефор-

тово, Лубянка, Бутырский замок.  
А далее череда лагерей: на севере в Коми АССР, лагеря Висля-

ны, пересыльная тюрьма-лагерь, Исправительно-Трудовой лагерь 
№17; южные лагеря в Казахстане, Спасский режимный лагерь.  

В тюрьмах все начиналось с допроса. Невыносимы были эти 

допросы: помимо физической усталости, тяжело было и от 
морального гнета, от нервного волнения, да и от страха.  

Далее – всегда следовало мытье в бане. А перед этим проверка 
догола, чтобы ничего не было с собой. Итак, из тюрем Николай 
Васильевич был отправлен в лагеря. В ужасающем вагоне 
третьего класса, в унизительнейших условиях, в грязи, с отврати-
тельной едой, состоящей из селедки с хлебом, ехали приго-
воренные. А как часто недоставало воды. И чем ближе к северу, 

тем крепче морозы! Пережить дорогу до места прибытия было 
уже непосильным испытанием. Условия жизни в советском 
лагере автор описывает весьма подробно. Сразу по прибытии 
стригли и брили полностью. Ценные вещи и даже обычные пов-
седневные, и которые представлялись начальству ценными, отби-
рались. В итоге так и не были возвращены.  

После этого надо было мыться. В так называемом душе было 

холодно. Мыться надо было из бочки, без мыла, вода часто гря-
зная стекала; иногда и женщины, и мужчины мылись вместе; мы-
ла не было. Жили заключенные в бараках. Это были сырые мерз-
кие помещения, переполненные людьми. Спать приходилось на 
досках, иногда и на полу. Бараки были полны клопов.  

Уборные были жутко грязными, иногда это были просто бочки, 
причем тоже часто общие: мужские и женские. Грабеж среди 
заключенных был частым. Имущество, например, Николая Васи-

льевича, состояло из старого пледа и разных мелочей: зубная 
щетка, которая нередко конфисковывалась, ногочистка из куска 
человеческой кости и костяного ножа из голени мертвеца, за ко-
торый он отдал много хлеба. Умирали в лагерях от 
инфекционных болезней и от жутких нечеловеческих условий. 

Одежда умершего переходила к другим заключенным. Чтобы 
лучше передать суть выживания заключенного в лагерях, при-

веду пример из книги: когда очередной смертельно больной умер 
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на своей «постели», его сосед два дня скрывал эту смерть, 

получая за него порцию…. Пока не пошел невыносимый запах. 
Уму непостижимо!  
Находясь в трудовом лагере №17, Николай Васильевич описы-

вает работу заключенных: 12- часовой рабочий день на лесопова-
ле, на морозе (-30) – (-40) градусов. Мужчины валили деревья, 
женщины корчевали пни. Кормили плохо. Настолько плохо, что 
собак всегда в лагерях на привязи держали, а все потому, что их 

крали и ели. Не более 300-400 граммов хлеба, да суп из капусты. 
Часто, для того чтобы приобрести нужную вещь, заключенные 

отказывались от хлеба. Николая Васильевича уважали находив-
шиеся рядом заключенные. Помогали, совета спрашивали, мне-
нием интересовались и своим делились, доверяли истории свои, 
как Буценко Афанасий Иванович. Заключенные были самые раз-
ные. В первую очередь делились на политических и бытовых. 

Интеллигенты и чиновники вместе с ворами – все теперь в 
одинаковых условиях выживали. 

Жестокость и бесчеловечность советской власти, которая про-
являлась в подобных лагерях, – преступление против личности и 
права на жизнь. Многие наблюдатели тюрем и лагерей, те, ко-
торые допрашивали, заведовали лагерями, и прочие уполномо-
ченные лица зачастую также ругали и ненавидели советскую 
власть. И это великая страна и держава? 
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LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

 

DEVELOPING SPEAKING SKILLS  

THROUGH LISTENING ACTIVITIES 

 

Doina GUȚU, studentă, Facultatea Limbi și Literaturi Străine 

 

1. Background and Research Questions 

According to J.Scrivener, while teaching in an L2 classroom, 

“Teachers normally think of four important macro language skills: 

listening, speaking, reading, writing. Listening and reading are called 

receptive skills; speaking and writing are productive skills” [5, p.26]. 

In other words, speaking is one of the basic skills that has a 

humongous role of interaction in the L2 classroom. When it comes to 

speaking, confidence is the key, password, login and biometric 

security that students need in order to easilysucceed at the 

communication level.Jeremy Harmer identifies, in chapter 9 of“How 

to Teach English. An introduction to the practice of English language 

teaching” an answer tothe question “How to teach Speaking?”[5, p.87-

96]. The first teaching match related to language is the type of 

speaking: 

1. Interactive. 

2. Partially interactive.  

3. Non-interactive.  

He states the following principles of teaching speaking:  

1. Activities we choose must activate the language freely. 

2. We are focused more on what students say, rather than how it is 

said. 

3. The exercises are student-centered and help learners to produce 

a better fluent use of knowledge.  

Jeremy Harmer shows some examples of oral exercises such as 

Role-plays, Advertisement design, Describe and draw. 

According to the work ”Macmillan English” by Elizabeth Ackley, 

Calabrese Paula A. et al., communication has two sides – speaking 

and listening – and one cannot occur without the other. [1, p.583] 

They say: ”Speaking and listening cannot beseparated. A good listener 

makes speaking easier.” The same idea is treated in the book 
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published by the Department for children, schools and families: 

“Teaching for progression: Speaking and Listening”. It underlines a 

specific Framework for English as the target language: 

 Listening and responding. 

Speaking and presenting.  

Group discussion and interaction. 

 Drama, role-play and performance [4, p.2]. 

2. The experiment 

Our research keeps following the audio-lingual approach. It is a 

student-centred theory of teaching focused on students’ ability to 

listen and produce a response to messages. We used different types of 

activities following Brown’s criteria:  

1. A number of speakers. 

2. Distinctness of voices. 

3. Order of events. 

4. Listener’s subject knowledge [6].  

To conduct the experiment, we worked with two groups of students: 

an experienced group and a controlled group. Initially, learners were 

tested. At the pre-experimental stage, we had a diagnostic test. It 

helped us choose listening and other activities according to their level. 

Both of the groups were attested to be pre-intermediate. Activities 

used during the experiment: Listen Close, Now Draw, Running for the 

Mouth, Back-to-back Interview, TED Talk. At the post-experimental 

stage, students did a final listening test. Listening comprehension and 

spoken production progressed successfully.  

In conclusion listening activities have a positive impact on com-

munication. In the final test, we clearly see that students have made 

significant progress. After the experiment, the group of students who 

used to have listeningactivities in each lesson achieved a better 

fluency and were more open in speaking about the topic. They had the 

opportunity to use their speaking and listening skills in real life 

situations and progress up to 15 % in comparison with the experienced 

group, with a 5% progress. 
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THE EDUCATIONAL VALUE OF TALES BASED  

ON A DIDACTIC EXPERIMENT IN THE 7TH GRADE 

 

Iuliana TULBURE, studentă, Facultatea Limbi și Literaturi Străine 

 

A big number of learners have grown up in a learning context full 

of narrative stories, retold by their parents, grandparents, or elder 

brothers and sisters. The value of tales in teaching was widely 

analysed by Russian and English researchers and has become a 

modern subject matter nowadays. Comparative analysis was used to 

identify the main advantages of using tales in didactic purposes, while 

the synthesis method aimed at establishing the concrete outcomes of 

this method applied to specific groups of learners. It is well known 

that tales have complex moral messages that function as educational 

factors in a child’s life. E.A. Flerina, the great Russian teacher in the 

field of aesthetic education believes that “telling stories achieves a 

special immediacy of perception” [7], while Kl. Chukovsky states that 

the main goal of tales is “to raise humanity in a child” [8]. The 

English scholar G. Lazar asserts that “Literature provides wonderful 

source material for eliciting strong emotional responses from our 

students” [6, p. 3]. As we see, these statements coincide in that they 

attribute tales strong emotional value. 

When analyzing children’s most important needs that are the 

necessary for autonomy, the need for strength and the need for activity 

[2, p. 17-34], we may certainly state that tales, introducing the pupils 

to extraordinary events, teach them good attitudes, show high feelings 

and aspirations. Many experiments based on the connection between 
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the memory and emotions showed that: “a person’s emotional state at 

the time of an event can influence whether or not it is encoded as a 

memory” [1, p. 73-99]; words, which were intended to elicit an 

emotional response, were recalled more frequently than words which 

carried less emotional connotations [5, p. 474-488].  

Researchers Ellis and Brewster [3, p.12] give criteria for selecting 

tales: the linguistic, psychological and cultural aspects. We chose 

authentic English folktales by Joseph Jacobs: “The Three Wishes” and 

“The Old Witch”. In the first group we applied the strategy studied in 

this article and in the second group we followed the textbook and the 

exercise given there. Our aim was to demonstrate that tales as a factor 

of building strong emotional responses facilitate the process of 

acquiring new vocabulary items. We used more techniques combined 

with this strategy to design the assignments. The tasks were based on 

the tale and incorporated elements such as: guessing the meaning of 

the word from the context, matching the abstract that contains the 

word with the picture, retelling the text from a character’s perspective 

by using the new vocabulary items, drawing the abstract that contains 

the given item, role-play using the words studied. The results in the 

2nd group are far better, as we supposed before the experiment: 10-

39%; 9-39%, 8-6%, 7-11%, 6-5%, 5-0% in comparison with the 1st 

group: 10- 8%, 9-0%, 8-0%, 7-54%, 6-23%, 5-15%.  

In conclusion, emotional responses correlate with the increase in 

the memorization rates. Implicitly, tales may be considered a 

mechanism for exposing pupils to new vocabulary, style, structures 

and experiences. Connecting tales to children’s personal cultural and 

social background facilitates the process of learning new words. 
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LEXICAL UNITS OF MOTION IN ENGLISH NOVELS AND 

DIFFICULTIES OF THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN 
 

Marina CHETREAN, masterandă,  
Facultatea Limbi și Literaturi Străine 

 

The practical value of this work suggests that this topic would help 

Russian learners to get a general idea about translation, ways of 

finding adequate and suitable equivalences and their usage in the 

contemporary world. At the same time, this topic attracts and 

influences young translators, for it comprises a very important and 

vital part of the English language. 

Words have many aspects, external and internal, and they are a 
kind of focus for problems of phonology, lexicology, syntax and 

morphology. G. Antrushina claims that we do not know “about the 
mechanism by which a speaker’s mental process is converted into 

sound groups called “words”, nor about the reverse process whereby a 

listener’s brain converts the acoustic phenomena into concepts and 
ideas, thus establishing a two-way process of communication” [1, 

p.6]. Working with language we have to deal with the semantic aspect 
of words. 

An important notion with respect to the inner structure of words is 
polysemy, as it is an inherent part of the semantic structure of words. 

https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3223-06.2007
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It is necessary to mention that it is a diachronic term that is possible 

due to the passage of time, so according to R. Ginzburg: “a word may 

retain its previous meaning or meanings and at the same time acquire 
one or several new ones” [2, p.34]. On that basis some questions arise 

in our mind, which are formulated as follows: “did the word always 
possess all its meanings or did some of them appear earlier than the 

others, are the new meanings dependent on the meanings already 
existing, and if so, what is the nature of this dependence, can we 

observe any changes in the arrangement of the meanings” [2, p.35]. 
Thus, any English word can have not only one meaning, but two and 

more. On this basis we can find how words correlate in different ways. 
According to R. Ginzburg, “Lexical units may also be classified by 

the criterion of semantic similarity and semantic contrasts. The terms 
generally used to denote these two types of semantic relatedness are 

synonymy and antonymy”. As we are speaking about the units of one 
semantic field of movement, we must think about the difference or 

similarity among all the units of motion. So what is synonymy? 
”Synonyms are also created by means of all word-forming processes 

productive in the language at a given time of its history. The words 

already existing in the language develop new meanings. New words 
may be formed by affixation or loss of affixes, by conversion, 

compounding, shortening and so on, and being coined, form 
synonyms to those already in use” [3, p. 205]. With these processes, 

the new words acquire new meanings and become the synonyms of 
their roots.  

Translation is a difficult process, by which a translator enables an 

exchange of information and communication between users of 

different languages, and this requires professional skills. We should 

keep in mind that it is not just translation from one language into 

another, but it is a transfer of the message from the SC to the TC. The 

target text is not identical to the source text due to the formal and 

semantic differences between the source language (SL) and the target 

language (TL); therefore, it is necessary to use proper techniques to do 

our best for the text to sound as natural as possible for the target 

public. 

As far as lexical units of motion reflect the essence of our life, and 

life is permanent motion, we consider that the topic of our work is 

worthy of thorough research and is a vital issue for linguists. We have 
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faced with a wide variety of verbs expressing motion, which are so 

different. We have found that lexical units of motion are expressed by 

many different parts of speech like verbs, gerunds, adverbs in 

combination with verbs, participle forms, nouns and even 

prepositions. Polysemy causes a high level of variability and 

dynamism, which characterize the lexical units of motion, the 

frequency of use of these units in language, because any action is 

accompanied by some kind of position change, making our vocabulary 

rather rich. 
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USING DEBATES AS A METHOD OF DEVELOPING 

THE COMMUNICATION COMPETENCE 
 

Suzana COCOŞ, masterandă, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine 
 

At the same time as the popularity of the English language has 
risen in the last decades, more and more educational systems of 
countries throughout the world include the English language in their 
curriculum and in the teaching process. Debates are considered to be 
one of the most effective method in developing the four main skills of 
the English language. There have been revealed many theories, 
definitions and application techniques of debates that could be applied 
in schools to students of different ages, capacities and levels, 
therefore, the debate method is seen as an efficient tool. 

Writing is one of the four main skills of a language. Practice of 
debating develops learners’ writing skills as well. While writing 
debate scripts, students practice writing compositions in an organized 
way. To make debate scripts, they need to brainstorm on the topics 
and jot down points. Thus, they learn how to think about a topic in a 
systematic manner and also to make connections between points. 
Moreover, they learn the process of prioritizing points. Furthermore, 
students practice limiting topics and making them controversial 
enough for arguments and counter-arguments. When students make 
the final debate script, they retain only the main points, not the details. 
In this way, they master limiting topics, writing topic sentences and 
also making outlines. To sum up, debating entices students to write 
compositions in English [1, p.150]. As an example of developing 
writing skills through debates, we present the argumentative “For and 
Against” essays. An argumentative essay uses reasoning and evidence. 
The essay explores two sides of a topic and presents arguments for 
and against it. The writer should support his/her arguments with data. 
Before starting to write the essay, the learners have to do the 
following: research both sides of the topic thoroughly and make notes, 
make a list of the points for and against the topic, present both sides of 
the issue, then state their personal opinion and explain why they chose 
a particular side. 

Students learn more effectively when they play an active role in the 

learning process as opposed to passively absorbing information [2, 
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p.7]. Active learning has several definitions, but generally means 

providing students “opportunities to talk and listen, read, write, and 

reflect as they approach the course content” [2, p.1]. A scientific 

pedagogical research in higher education that was analyzing the topic 

of debates has shown positive results regarding debates in the 

classroom [3, p.8]. It was established that there is no perfect 

instruction method, because students learn in their individual way, 

according to their capacities, background, and even mood, but a 

positive connection between students’ active engagement and critical 

thinking and grade point average was demonstrated, especially in 

cases involving students with low Scholastic Aptitude Test scores. 

This research supports the use of debates in the classroom since it 

requires active engagement by students, investing them with the 

responsibility to investigate, articulate and defend a particular issue [4, 

p.3]. Research has also shown that debates encourage class 

participation among those students who typically do not talk in class. 

For teachers who have to deal with students that are weak, or poorly 

prepared, debates are seen as an opportunity to put the ”responsibility” 

for learning most on students’ shoulders, and they become responsible 

to react in a way, to be active, sometimes even because of the fear of 

looking ill-prepared in front of their classmates.  

Most importantly, debating brings out the need to reach the line 

beyond basic knowledge in a subject matter and to progress towards 

higher thinking skills that good debates require. Debaters must 

analyze, synthesize, and evaluate the knowledge they have acquired in 

order to propose, oppose, and make competing choices. This process 

develops and improves oral communication skills, and at the same 

time, hones students’ listening skills as a necessity for making 

effective rebuttals. Though some may question the competitive nature 

of debates in the classroom, it can actually create unique opportunities 

for students to develop empathy. Through exposure to contrasting 

viewpoints or by the defense of a position to which a student is 

opposed, students learn to listen to both sides of an argument and to 

see things from another point of view. 

The debate method helps pupils not only to improve all four skills 

of the English language, but also to develop the pragmatic feeling and 

critical thinking of a language situation on a background of a problem 



92 

in the social and cultural sphere, to find out the reasons of the given 

situations and even to try to solve them. The students become 

interested and independent in decision-making for solving a problem. 

They get a driving force in the process of acquiring knowledge. 
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TERMINOLOGIA GASTRONOMICĂ ÎN LIMBA ITALIANĂ 

 

Valeria VÎRLAN, studentă, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine 

 

Efectuarea unui studiu despre limbajele specializate, și anume, 

despre cel al gastronomiei este o sarcină destul de dificilă, dar utilă și 

interesantă. Prezentul studiu își propune să ofere o imagine de 

ansamblu asupra câtorva aspecte ale limbajului specializat, 

caracteristicilor și particularităților acestuia, precum și asupra 

terminologiei limbajului gastronomic.   

Obiectivele cercetării:  

- definirea noțiunilor de „gastronomie” și „limbaj gastronomic”;  

- identificarea aspectelor specifice limbajului gastronomic;  

- determinarea originilor bucătăriei italiene și analizarea 

elementelor lexicale gastronomice de origine italiană întâlnite în limba 

română.    

Tema acestui studiu este foarte actuală, deoarece terminologia 

gastronomică este un subiect destul de vast și important în cadrul 

limbajelor specializate. Originalitatea și inovația acestui studiu sunt 

evidențiate prin prezentarea unei game largi de concepte care 
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identifică importanța şi necesitatea studierii limbilor specializate, 

îndeosebi în domeniul gastronomic. 
Primul studiu de bază al gastronomiei este probabil eseul numit 

Fiziologia gustului (Physiologie du goût) publicat de Jean Anthelme 
Brillat-Savarin în anul 1825. Spre deosebire de tradiționalele cărți de 

bucate, această lucrare se ocupă de relația dintre simțuri și mâncare, 
tratând delectarea de la masă ca pe o știință. Iar în anul 2004 a fost 

fondată, în orașul Bra (Italia), prima universitate din lume dedicată și 
devotată principiilor gastronomiei, denumită Universitatea de Științe 

Gastronomice (Università degli Studi di Scienze Gastronomiche).  

Fiind recunoscută, la nivel internațional, drept una dintre cele mai 
rafinate și variate gastronomii, arta culinară italiană este caracterizată 

de o incredibilă diversitate. Specificul activității bucătarului constă nu 
doar în faptul de colectarea ingredientelor, dar și în alegerea, 

combinarea, transformarea și, în cele din urmă, la prezentarea lor 
estetică. În acest sens, acțiunea sa este similară cu cea a vorbitorului 

care alege sunetele, le unește pentru a forma cuvinte, la rândul lor, 
îmbinate gramatical și sintactic. Bucătarul elaborează o comunicare, 

un discurs, folosind ingredientele prelucrate în mod corespunzător.  
Manualul practic pentru familiile lui Pellegrino Artusi (publicat în 

1891 pentru prima dată și ajuns deja în anul 1911 (anul morții 
autorului), în cea de-a paisprezecea ediție), care restabilește tradițiile 

bucătăriei italiene, normalizând limba gastronomică italiană cu un 
limbaj nou, modern, de origine florentină, atât de mult încât Serianni 

(2009: 107) l-a numit pe Artusi ca fiind Manzoni al limbii gastronomi-
ce italiene.   

În limba gastronomică dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea, 

putem vedea o schimbare progresivă care se produce între limbile 
franceză și italiană. La începutul secolului al XIX-lea, cuvintele fran-

ceze sunt acceptate de vorbitorii italieni (în special în Piemont, o re-
giune învecinată cu Franța), parțial datorită tradiției gastronomice 

importante pe care o are Franța.   
Cele mai numeroase italienisme prezente aproximativ în toate 

limbile sunt termenii gastronomici: „pizza”, „caffè espresso”, „spa-
ghetti”, „tiramisù”, „mortadella”, „parmigiano reggiano”, „mozza-

rella”, „panettone”.   

 Prin urmare, putem deduce faptul că terminologia gastronomică 

italiană este destul de vastă și prezintă un șir de cuvinte, îmbinări de 
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cuvinte specifice și, totodată, o gamă largă de elemente lexicale 

privitoare la bucătăria italiană. Așa cum am menționat anterior, există 

un șir de termeni gastronomici în toată Europa. Vom lua în 

considerație exclusiv o serie de elemente italienești de curând atestate 

în lexicul limbii române.   

Denumirea unor preparate culinare (cu mențiunea că, în multe 

cazuri, aceste denumiri aparțin atât „materiei prime de lucru”: „azi am 

cumpărat un sfert de kilogram de cannelloni”, cât şi denumirii 

mâncării, de ex. mâncărurile gătite pe baza pastelor făinoase: „azi am 

gătit cannelloni”): arancina, bruschetta, cannelloni, caprese, fettucine 

„tăiţei”, pasta, pizza, penne, lasagna. Denumirea unor tipuri de pâine: 

ciabatta, crostini, foccacia, grissino. Denumirea unor dulciuri: 

amaretto „tip de biscuit preparat cu migdale”, biscotto, gelato, 

pandoro, panettone, pannacotta, tiramisù.  

În concluzie putem afirma faptul că, exact ca și limba, bucătăria 

conține și exprimă cultura celor care o practică, este un depozit al 

tradițiilor și al identității grupului. Prin urmare, este o metodă 

extraordinară pentru autoreprezentare și comunicare: nu numai că este 

un instrument de identitate culturală, dar este și prima cale, probabil, 

pentru a intra în contact cu diferite culturi.   

Rețeta de gătit, ca și partitura muzicală, este, prin urmare, un 

„instrument în execuție” care poate fi folosit, în opinia lui Goodmanm, 

ca „ghid operativ” pentru realizarea lucrării.   
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STRATEGII DE TRADUCERE ÎN DOMENIUL  

SĂNĂTĂȚII PUBLICE 

 

Maria LUNGU, studentă, Facultatea Limbi și Literaturi Străine 

 

De ce am ales anume domeniul sănătății publice? Răspunsul este 

simplu. Astăzi, se produc schimbări majore în lume, ce afectează în 

mod direct sau indirect sănătatea umană, aceasta devenind o ramură 

majoră a economiei, dar şi un aspect important în problematica socio-

medicală din cadrul ţării.  

Și totuși, ce este sănătatea publică? Organizația Mondială a Sănă-

tății definește sănătatea publică ca fiind „știinţa şi arta prevenirii bo-

lilor, prelungirii vieții și promovării sănătății prin eforturile organizate 

ale societății”.  

Traducătorii și interpreții joacă un rol considerabil în acest dome-

niu, și anume, fiind implicaţi în traducerea regulamentelor și legilor 

create de organizațiile de sănătate publică ce activează la nivel 

internațional; traducerea informațiilor ce urmează a fi transmise orga-

nizațiilor ce efectuează studii și statistici cu privire la sănătatea pub-

lică; traducerea în cadrul conferințelor mondiale. 

Înainte de a analiza strategiile propriu-zise, trebuie să menționăm și 

unele dificultăți ce survin în procesul de traducere a textelor din 

domeniul sănătății publice. Amintim că limbile de lucru sunt franceza 

și româna. Așadar, printre dificultăți se numără: traducerea abrevie-

rilor şi acronimelor, traducerea denumirilor de medicamente, tradu-

cerea denumirii instituțiilor internaționale din domeniul sănătăţii pub-

lice, alegerea terminologiei adecvate în funcţíe de publicul-țintă. 

În 1997, în lucrarea sa Memes of translation, Andrew Chesterman 

propune o serie de strategii de traducere ce pot fi aplicate și în 

domeniul sănătății publice. 

 Mai întâi de toate, este vorba de adaptarea culturală, aceasta 

consistă în traducerea unor elemente ce există într-o țară, într-o 

cultură, dar lipsesc în alta. O a doua strategie este explicitarea, ce 

poate fi efectuată prin adăugarea sau omiterea de informație. A treia 

strategie este schimbarea performantă. Folosim strategia respectivă 

când dorim să schimbăm tonul textului, modul verbal, diateza etc. 

Schimbarea interpersonală este a patra strategie. Este o strategie 
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utilizată atunci când traducătorul folosește un termen mai puțin 

specializat în locul celui înalt specializat, cu scopul de a fi înţeles de 

publicul-țintă ce nu posedă cunoștințele necesare pentru a avea o idee 

clară despre conținutul textului. A cincea strategie este schimbarea 

vizibilității, constând în modificarea sau suprimarea anumitor nuanțe 

ce permit, la prima vedere, să observăm că textul-țintă este puțin 

diferit de textul-sursă, în ceea ce privește aspectul. Cea din urmă 

strategie este schimbarea amplasării în pagină. După cum sugerează 

și denumirea, aceasta, consistă în modificarea amplasării textului în 

pagină și este aplicată numai în cazul în care clientul a solicitat-o. 

Pentru a demonstra că în procesul traducerii textelor din domeniul 

sănătății publice într-adevăr apar dificultăți ce necesită o abordare 

specială și alegerea strategiei potrivite, vom prelua un exemplu dintr-

un ghid de autoîngrijire pentru persoanele cu diabet, ce există atât în 

varianta franceză, cât și în cea română: 

Ayez toujours avec vous une source de sucre (bonbons de glucose 

ou boisson sucrée telle la Lucozade) en cas d'hypo.  

În cazul în care aveţi stări de hipoglicemie, purtaţi întotdeauna cu 

dumneavoastră ceva care să conţină glucoză, cum ar fi bomboanele şi 

băuturile cu glucoză (Lucozade).  

Observăm că pentru a traduce o singură frază au fost folosite trei 

strategii: schimbarea interpersonală, termenul general sucre (zahăr) a 

fost tradus printr-un termen specializat, şi anume, glucoză; schimbarea 

vizibilității, textul-sursă dintre paranteze este cu mult mai scurt, în 

textul-țintă rămânând numai exemplul de băutură Lucozade; schim-

barea performativă, apocopa hypo imprimă textului francez un ton mai 

familiar, pe când în română, termenul respectiv a fost tradus ca 

hipoglicemie, din cauza că unele abrevieri, precum apocopele, 

sincopele, aferezele – nu pot fi menținute în limba română, astfel tonul 

este puțin mai oficial şi remarcăm, de asemenea, o distanţare de 

publicul-ţintă. 

În concluzie, putem afirma că după analiza strategiilor de 

traducere sus-menţionate în domeniul sănătății publice, putem spune 

cu siguranță că, oricare ar fi dificultatea de traducere, există totuşi o 

abordare a fiecăreia dintre ele, însă este important de a alege corect 

strategia pentru a nu induce în eroare cititorul și, ca urmare, pentru a 

nu-i afecta sănătatea. Domeniul sănătății publice este actual și va 
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rămâne astfel, ținând cont de toate evenimentele ce au loc în lume. 

Rolul traducătorilor și interpreților rămâne inestimabil, iar traducerea 

este și va fi indispensabilă. 
Recomandat 
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EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE DE LA LECTURE  

EN RÉSEAU EN FLE: REPRÉSENTATIONS ET PRATIQUES 

EN MILIEU SCOLAIRE (Niveau A2 du CECRL) 

 

Mariana MEREUȚA (CEBAN), studentă,  

Facultatea Limbi și Literaturi Străine 

 

Le présent article s’inscrit dans la thématique du mémoire de 

licence et propose une réflexion théorique sur la place de la lecture en 

réseau en milieu scolaire. Nous partons de l’idée que ce type de 

lecture contribue pleinement à la formation des compétences, définies 

dans le Curriculum national pour les langues étrangères et dans le 

Curriculum de français pour les classes bilingues, telles que: les 

compétences langagières et plurilingue, les compétences socio/pluri-

culturelles et, évidemment, les compétences attitudinales et axio-

logiques. Nous considérons que la lecture en reséau est un atout de 

l’enseignement d’une langue par le fait qu’elle implique les élèves 

dans des discussions authentiques où ils confrontent différents points 

de vue, jugements et appréciations et où la construction d’une 

compréhension commune et partagée devient possible. En plus, la 

lecture en réseau est l'art de rendre les élèves actifs pendant les 

lectures pour leur permettre d'entrer dans l'écrit, d'avoir une culture 

littéraire commune et de comprendre les structures du texte. 

Le but de notre recherche est de contribuer à la réflexion théorique 

sur la place et le rôle de la lecture en réseau dans le milieu scolaire et 

de proposer des modèles pratiques d’exploitation pédagogique de la 

lecture en réseau en FLE. 

En réponse au but envisagé ci-dessus surviennent les objectifs 

suivants: 

• définir la lecture en réseau;  

• identifier les dispositifs de mise en réseau des textes;  
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• présenter des stratégies d’intégration de la lecture en réseau en 

classe de langue. 

La lecture en réseau (LER) fait l’objet de nombreuses recherches 

dans des disciplines aussi variées que la sémiotique, la linguistique, la 

littérature, la didactique etc. Partant des théories de la lecture littéraire, 

les didacticiens ont mené des études sur la place et le rôle de la LER et 

ont décrit l’environnement didactique dans lequel le lecteur peut 

développer ses compétences de mise en réseau. Selon J. Giasson la 

lecture en réseau est une démarche qui favorise la création de liens 

entre plusieurs expériences textuelles […] pour faire réaliser aux 

apprenants que ce qui donne tout son sens à la littérature, c’est 

fondamentalement le réseau de relations qui unit les écrits [1]. 

À l’instar de C. Tauveron [3], nous assignons plusieurs fonctions à 

la LER et notamment: 

- la LER multiplie les voies d'accès au texte (Ex.: réseaux autour 

d'un personnage, d'un motif, d'un genre, d'un format, d'une procédure 

ou d'une structure linguistique); 

- la LER construit et structure la culture/l’encyclopédie qui, en 

retour, alimentera la mise en relation (les références expérientielles du 

lecteur); 

- la LER forme un comportement de lecture spécifique qui 

suppose la mise en relation des textes (la pensée en réseaux). 

L’intégration de la LER en classe nous a permis de constater que le 

professeur doit s’assumer le rôle de «passeur du livre» [2, p. 44], 

d’initiateur à la culture littéraire. En amont de la lecture, il doit 

analyser et sélectioner des textes; déterminer les activités menées 

autour des textes; animer les débats; encourager les apprenants à 

construire leurs propres réseaux de textes.  

Pendant la lecture, l’enseignant doit: animer les débats; expliciter 

ou développer les interprétations des apprenants; pointer sur le texte 

de manière très précise les zones d'indécidabilité; encourager les 

apprenants à construire leurs propres réseaux de textes. 

Une gamme variée d’activités de LER a été appliquée en classe 

lors du stage pédagogique à l’école (Vème classe, IP LT Gheorghe 

Asachi, Chisinau). Nous avons appliqué la méthode de l’expérimen-

tation qui s’est déroulée en trois étapes: pré-expérimentale, expéri-

mentale et post- expérimentale. À l’étape expérimentale, nous avons 
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structuré des réseaux autour du personnage du loup et nous avons 

construit l’«univers de référence» de ce personnage. Le corpus de 

travail a été formé des contes traditionnels: Les trois petits cochons, 

Le petit Chaperon rouge, de la fable Le Loup et l’Agneau et des 

histoires d’amitié: Le loup sentimental, Le déjeuner des loups. Dans 

notre démarche expérimentale, nous avons appliqué les techniques 

suivantes: la lecture orale magistrale et relectures multiples, le débat 

et discussion/oral, le jeu de rôle, le travail en équipe, etc. L’intég-

ration de la LER nous a fait dégager les différentes caractéristiques du 

loup: loup gentil, loup méchant, loup ami, loup ennemi, loup 

maladroit, loup ambivalent, loup victime etc.  

En effet notre expérimentation a atteint son but: le réseau autour du 

loup a fait évoluer le stéréotype de ce personnage dans la culture 

littéraire de l'enfant, a contribué à la formation des compétences 

langagières, mais surtout des compétences attitudinales. Somme toute, 

nous tirons la conclusion que la LER permet de dépasser les 

approches partielles et d’analyse le texte littéraire dans sa complexité, 

en opérant une convergence des différentes approches. 
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PHONETIC PECULIARITIES OF CHINGLISH 

 
Diana SAYETGALIYEVA, studentă,  

Facultatea Business Internaţional,  

Universitatea Rusă de Economie “G.V. Plekhanov” 

 

When we speak of English, we should be aware of the existence of 

World Englishes and not limit it only to British English and American 

English. English spreads all over the world and gets in contact with 

other languages and cultures and it results in new variants of the 

English language that pass not only into everyday speech, but also into 

the languages of communication in media. Chinglish illustrates this 

phenomenon. The term “Chinglish” incorporates changes in pho-

netics, grammar and lexicology of the variant of English that is spoken 

by people living in Chinese cultural environments and called 中式英

语  (zhzhngshìyīngyǔ) in Chinese discourse [3]. Many scientists 

assume that Chinglish is a result of a large number of mistakes made 

by Chinese people speaking English: however, Chinglish is approp-

riately considered a variant of English [1, 2]. 

Chinglish appeared not only because of the correlations between 

English and Chinese culture but it is also on the back of comparison of 

their worldviews. Chinglish stems from active invasions of British 

traders who once reached Macau, Guangzhou and Hong Kong. 

Chinglish has its own peculiarities at all levels of the language 

system. In this paper, we will consider the phonetic level only [5]. The 

Chinese language has a lack of certain vowel sounds peculiar to 

English. Due to this reason, there is no difference between long and 

short vowel sounds in Chinglish. For instance, the words ”cheap” and 

”chip” are pronounced the same. Furthermore, it is difficult for 

Chinglish speakers to differentiate sounds /ɪ/ and /iː/ and that is why 

words ”seat” and ”sit” both are pronounced like /sit/. Sounds /ʊ/ and 

/uː/ merged in one sound /u/, for example, words ”foot” and ”food” 

both are pronounced like /fut/ and the word ”cook” is pronounced like 

/kuk/ instead of /kʊk/. Moreover, Chinglish speakers have troubles 

with pronunciation of certain vowel sounds because it is difficult for 

them to open their mouth wide enough. The sound /æ/ in the word 

‘bad’ is close enough to the sound /e/ like in the word ‘bed’. Another 
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phonological feature consists of specific sentence stress. Chinglish 

speakers use Chinese phonological units to speak English. The next 

phonetic characteristic is connected with the merging and replacement 

of sounds /θ/, /s/, /f/, /ð/, /d/, /t/ and /z/. For instance, the word ‘thin’ is 

pronounced like /fin/ instead of /θɪn/. In some areas of China, people 

have difficulties in differentiating sounds /l/ and /n/ because in many 

dialects these two sounds are allophones of one phoneme. It leads to 

merging such words as ”night” and ”light”. There is also no clear /n/ 

sound in Chinese and therefore Chinglish speakers use the nasal sound 

/η/ instead of /n/. Likewise, most consonant sounds in Chinese are 

followed by aspiration and this tendency moved to Chinglish. Typical 

English sounds /ʃ/, /ʧ/, /tr/, /j/ and /dj/ are replaced to more familiar 

sounds for them: /x/, /q/, /qu/, /chu/, /j/ and /zhu/ in the pinyin system. 

As there is no equivalent or similar sound to the sound /v/ in Chinese, 

it is replaced by the sound /w/ in Chinglish. One of the most popular 

tendency is finding Chinese words that sound close enough to English 

ones. For example, the word ”in” can be pronounced like Chinese 

words 音 [yīn] or 银 [yín] and the word ”did” can be pronounced 

almost like the word 第 [dì] [4, 5]. 

It is important to mention that in some cases the choice of sounds 

can differ due to a large number of reasons including the vast territory 

and Chinese dialect variety. Sometimes an idiolect may reflect mere 

individual preferences of the speaker. However, all Chinglish 

tendencies and peculiarities, especially in phonetics, are easily 

identified and distinguished, which makes Chinglish a part of World 

Englishes [6]. Chinglish becomes the result of a unique conjunction of 

Chinese culture and English language. Chinese people have their own 

mindset and try to express “Chinese thoughts” in English in a specific 

way. It seems that Chinglish becomes a part of social life and 

penetrates international communication. 

References: 
1. HE, Deyuan, LI, David. Language attitudes and linguistic features in the 

‘China English’ debate. In: World Englishes. Blackwell Publishing Ltd, 

2009, no.28 (1), p.70-89. 

2. LIU, J. China English and its Linguistic Features. In: The International 

Journal of Language Society and Culture, 2011, no.25, p.27-36. 



102 

3. RADTKE, L.O. Chinglish: Found in Translation. China: Gibbs-Smith, 

2007. 

4. XING, Fang. Glocalizing ELT: From Chinglish to China English. In: 

Journal of Language Teaching and Research. Helsinki: Academy 

Publisher, 2011, p.377-381. 

5. WANG, You. Chinglish: An Emerging New Variety of English 

Language? In: Journal of Cambridge Studies, 2009, 4.1,      p. 28-34. 

6. Global Language Monitor: Many Chinglish into English. People's Daily 

Online © 2006 [cited 

7. 22 February 2019]. Available: http://en.people.cn/200602/06/eng20060-

206_240568.html 
Recomandat 

Konstantin DENISOV, dr. 

 
PECULIARITIES OF ANGLICISMS IN THE ROMANIAN 

PUBLICISTIC STYLE 

 

Alisa STRUGAC, masterandă, Facultatea Limbi și Literaturi Străine 

 

The phenomenon of the English language influence has intensified 

lately due to such factors as: popularity of the American culture and 

lifestyle, technological innovations, freedom of the press, 

development of the online media etc. All these factors, based on 

previous historical events, contribute to the wide use of Anglicisms in 

modern communication.  

According to Mioara Avram, a Romanian linguist, Anglicisms are 

linguistic units (words, phraseological units, meanings or grammatical 

constructions) and even types of pronunciation or writing that have 

English origins (either American or British) [1, p. 11]. 

The term Anglicism originated from French (“(l)’anglicisme”) and 

it was first used in the 17th century. Some linguists state that a 

distinction between Anglicisms and words with English origins should 

be made. This view is supported by the Romanian linguist Adriana 

Stoichitoiu-Ichim, who argues that Anglicisms should be 

distinguished both from fully assimilated borrowings and from 

foreignisms [2, p. 29]. 

The publicistic style allows the study of the functioning of 

Anglicisms in different fields and involving a big number of people, 

http://en.people.cn/200602/06/eng20060206_240568.html
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including journalists, translators and the target audience. With the 

development of online media, a huge number of websites have 

emerged, providing news and articles on different topics, many of 

them translated from English. Translation has become a very 

important part of the journalistic activity. Since the largest news 

agencies are English, it is the source language of the greatest part of 

the translated material that comes to the target audience in many 

countries. 
Even though the word Anglicism is connected to the word England 

etymologically, it is generally not only used for Anglicisms from 
England, but also for English loans from all varieties of the English 
language. Sometimes, in order to specify the origin of an Anglicism, the 
term Americanism is also used for borrowings originated from the United 
States, this then being a subordinate of the term Anglicism   [3, p. 8]. 

We have identified 218 distinct Anglicisms from the following 
fields: politics (11), economics (31), culture (66), IT (56), sports (20) 
and other fields (33). The most part of the identified Anglicisms 
belong to the field of culture. This is motivated by the popularity of 
the American culture and lifestyle. The next category, IT, is motivated 
by the great number of technological innovations coming from the 
English-speaking world.  

Speaking about morphological assimilation, we identified several 
peculiarities: in Romanian gender is important for inflections and the 
most part of Anglicisms are neutral, have Romanian morphological 
attachments that show the plural form and the definite article. For 
example the word “workshop” is neutral in Romanian and has the 
plural form according to Romanian rules “workshop-uri”, the definite 
article is also Romanian “workshopul”. 

Generally, only one meaning from a polysemantic English word is 
borrowed in Romanian. For instance, “party” is used in Romanian 
only with the meaning of “social gathering”, while in English it also 
has the meaning of “a political group”.  

Besides technical borrowings, there are borrowings motivated by 
the necessity of new expressive means. In some cases, Anglicisms can 
be euphemisms: e.g. “pernă plină de insecte precum bed bugs”. 

Graphical assimilation is characterized by instability in the use of 

the hyphen and mixed English and Romanian spelling (e.g. 

“bloggeriță”, with double “g”). 
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There are graphical aspects that can create difficulties of 

understanding and pronunciation (for example, homographs, such as 

“chip”). 

As a recommendation, we would like to encourage a constructive 

approach to the use of Anglicisms. The process of assimilation should 

not be forced. We agree with the idea that all Anglicisms that are 

repeatedly used in the online media should be included in an online 

dictionary and this should not be be interpreted as an encouragement 

to use them, but as a helpful tool that would reduce the risk of 

misunderstanding and inappropriate use. It is also necessary to raise 

awareness among translators and representatives of the media in order 

to encourage a responsible approach towards the use of Anglicisms. 
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PECULIARITIES OF MODAL VERBS  

IN NEWSPAPERS ARTICLES 

 

Carolina MOISEI, masterandă, Facultatea Limbi și Literaturi Străine 

 

The main aim of the investigation is to show the practical use of the 

Modal Verbs in newspaper articles, paying attention to the forms of 

the Infinitives, which follow them, and to the morphological, semantic 

and syntactical analysis of the selected examples. 

Thus, expressing only the attitude of the speaker (or writer) to the 

action, denoted by the infinitive, modal verbs have a semi-auxiliary 

function in the compound verbal predicate [1, p.16]. 

 E.g.: “Awe, wonder, humility, pride, exaltation – these surely 

ought to be the confused emotions of the first men to stand on the 

highest peak on Earth, after so many others had failed, Hillary noted” 

[2, p.34].  
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This informal, relaxed style of layout can be the answer for homes 

that are made up of lots of small rooms; by opening things up, you 

make them appear larger and airier. 

Owing to their morphological peculiarities, modal verbs are 

characterized as defective verbs because they lack some forms. They 

have no verbal (infinitive, participle or gerund); accordingly, they 

have no analytical forms (no future tense, no perfect tenses) [3. p,27]. 

They form negative and interrogative constructions without the 

auxiliary verb to do: 

 Eg.: “I can’t give you any fresh answers to why a man climbs 

mountains” [2, p.52]. 

 “German companies are increasingly investing in Asia and in 

eastern Europe, so this cannot be just a general reluctance to invest” 

[2, p.90].  

Modal verbs are used in answer to a question. 

Eg.: “I can’t eat fatty foods” [2, p,11].  

 “Would I have this many medical problems if I hadn’t had the E. 

coli? - Of course, I would, but...” [2, p.70]. 

The first sentence is the full answer to a general question. 

However, it was also possible to give a short answer to the question, 

saying, “No, I can’t”. In the second example the modal verb, “would” 

is present in a short answer. 

Hence, for the completing the practical part of our investigation we 

have counted the amount of each modal verb within the selected 

examples. Then we have counted the amount of the sentences 

containing different modal verbs and their percentage to the total 

amount of modal verbs within the selected examples.  

The first position occupies the modal verb “can” which is 

represented 21.51%.  

The final position occupies the modal verb “shall” which is 

represented in one case only, and that makes 0.25%. 

Dealing with the semantics of modal verbs within this 

investigation, we have divided them into 13 groups according to their 

meanings and received the following results: 

 Ability – 22.43%; “can” preveales with 13.67% (could, to be 

able to, might). 

 Probability – 18.22%; would – 7.85% (could, may, might, should, can). 
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 Possibility – 16.7%; could – 5.06% (can, may, would, might); 

 Advisability – 9.35%; should – 5.31% (must, would, might, will). 

 Obligation – 8.34%; have/had to – 3.04% (must, should, be, 

ought to, will). 

 Necessity – 6.81%; need to – 4.3% (should, would, could, must, 

have/had to). 

 Certainty – 5.54%; would – 1.52% (should, have/had to, be, 

may, must, can, shall, will). 

In conclusion, we can confirm our working hypothesis – some 

modal verbs as well as constructions where these prevail are typical of 

newspaper articles. 

Moreover, different modal verbs are used in newspaper articles on 

certain topics – social, political, medical, and of general interest. We 

have demonstrated the presence of definite modal verbs in the articles 

of different directions and the change of their meanings depending on 

the character of the article. 

This rich material can be used for deepening one’s knowledge in 

studying English in general, and also grammar and lexicology. This 

research can have practical value for the interrelations among some 

subjects, as, for example, Grammar, Lexis Conversation, History of 

the English language, Stylistics for its significance. 
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L’EXPLOITATION DE LA POLYSÉMIE  

COMME MÉCANISME PUISSANT D’ÉVOLUTION  

DES LANGUES : APPROCHE LINGUISTIQUE  

ET TRAITEMENT DIDACTIQUE ( A2-B1) 

 

Zinaida CATANA, studentă, Facultatea Limbi și Literaturi Străine 

 

La polysémie, comme beaucoup d'autres termes linguistiques, est 

une notion qui se laisse très facilement comprendre de manière 

intuitive, mais qui est confirmée avoir une définition rigoureuse. En 

parlant de l'actualité on peut dire qu'elle est dictée par la nécessité de 

l’étude des relations paradigmatiques. Sans la connaissance de ces 

relations, le sens d’un message ne peut être établi. Premièrement il 

faut mettre en évidence les relations que les lexèmes entretiennent 

entre eux: hiérarchiques, d'équivalence et le rapport qui démontre 

qu’un signe peut offrir plusieurs significations. Ces relations sont 

définies en contexte.  

Deuxièmement le but de notre parcours est d’argumenter le rôle de 

la polysémie comme mécanisme puissant d’évolution des langues.  

Pour définir la polysémie il faut analyser ce concept dans la vision 

de plusieurs linguistes. Le terme de polysémie a été introduit par 

Michel Bréal, pour caractériser la capacité des mots de « prendre un 

sens nouveau qui coexiste avec l’ancien» [1]. Le linguiste Gr. Cincilei 

affirme que dans la dimension paradigmatique la polysémie est en 

corrélation avec l’homonymie et dans la dimension syntagmatique ce 

phénomènese manifeste en polysémie textuelle. Dans le cas de la 

polysémie textuelle il y a deux sémèmes: le dénoté et le connoté. Gr. 

Cincilei propose de dénommer ce phénomène polysémémie[2]. 

Dans la suite on va mettre l'accent sur les facteurs de la polysémie. 

Selon C. Kerbrat-Orecchioni les trois facteurs qui diminuent consi-

dérablement le danger d’équivoque créé par la polysémie sont: les 

contextes linguistiques, l’utilisation de la redondance, l’analyse des 

circonstances extérieures [3]. 

Un autre problème qu'on va aborder c'est le rôle de la polysemie. 

La place centrale qu'elle occupe dans les langues nous force à 

considérer qu'il ne s'agit pas d'un « défaut » qui nuirait à l'économie 

des langues et à l'efficacité de la communication, mais qu'au contraire 
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elle constitue un apport indispensable au bon fonctionnement du 

langage. En réalité, le fait que les mots ne soient pas contraints à un 

unique sens précis donne une certaine liberté aux locuteurs pour les 

pousser dans telle ou telle direction de sens.  

En parlant de la polysémie, il faut expliquer comment ces 

différentes significations peuvent être unifiées. Le linguiste Martin 

Robert [4] distingue deux types de la polysémie:  

- la polysémie d’acceptions avec les sous-types suivants :la res-

triction du sens (Ex.: femme – 1.personne de sexe féminin. 2. personne 

qui est ou a été mariée), l’extension du sens (Ex.: minute – 1. la soi-

xantième partie d’une heure. 2. court espace de temps), les relations 

métonymiques et métaphoriques (Ex.: impasse: rue sans issue; 

situation sans issue). 

- la polysémie de sens qui a les sous-types suivants: la polysémie 

étroite (Ex: les rayons du soleil-trait de lumière; les rayons d’un phare 

– radiation; le rayon est égal à la moitié du diamètre); la polysémie 

lâche( Ex: le plateau de bois; le plateau calcaire – région de hauts 

plateaux). 

En analysant les manuels scolaires, on peut dire que la signification 

des mots est indiquée dans le vocabulaire de référence, après le texte. 

Prenons comme exemple le mot bulletin [5]. Les significations de ce 

mot sont: 

1. Information sous une forme concise: Bulletin météorologique. 

2. Rapport sur le travail d'un élève: Un bon bulletin trimestriel. 

3. Article de journal faisant la synthèse des nouvelles: Bulletin 

politique. Un exercice pour pratiquer la polysémie implique la 

formation des phrases qui démontrent la polysémie d'un mot, ex.: 

sommet, montagne, pays. 

En conclusion nous pouvons affirmer que la polysémie est un trait 

constitutif de toute langue naturelle et répond au principe d’économie 

linguistique. Elle est quantitativement très différente. Il y a des mots 

qui n’ont que deux acceptions tandis que les autres en ont plusieurs 

dizaines, par exemple on peut trouver 82 acceptions pour le mot faire, 

80 pour prendre, etc. La polysémie a un caractère massif dans la 

langue. Un calcul approximatif fait apparaître qu'on a plus de 40% de 

mots polysémiques dans le dictionnaire Petit Robert. Les autres mots 

qui sont monosémiques sont peu utilisés, donc on peut dire que ce 
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phénomène touche la plupart des mots du vocabulaire de base. Les 

facteurs qui déterminent la polysémie sont: la fréquence et le 

contexte. Plus un mot est fréquent plus il est polysémique. Un mot est 

polysémique au niveau de la langue, mais au niveau la parole il est 

monosémique. Enfin, la polysémie est un mécanisme puissant 

d’évolution des langues. Une langue sans polysémie serait une langue 

rigide, incapable d’évoluer. 
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МЕТАФОРА В РОМАНЕ В.В. НАБОКОВА ЗАЩИТА 

ЛУЖИНА И СПОСОБЫ ЕЁ ПЕРЕВОДА  

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Ирина БОТСАН, мастерант,  

Факулътет инностранных языков и литератур 

 

В.В. Набокова не раз упрекали в вычурности, указывая на 

злоупотребление метафорами. Обвинение неосновательное: пря-

мым доказательством важности и значимости метафоры в твор-

честве Набокова является роман “Защита Лужина”, на примере 

которого и было проведено наше исследование [1, p.230]. 

Перевод метафоры связан с решением целого ряда лингвисти-

ческих, литературоведческих, культурологических, философских 

проблем и даже требует тщательного подбора приемов перевода 

для передачи не только смысла произведения, но и особенностей 

стиля авторского текста. Утрата метафоры при переводе может 

привести к тому, что смысл будет передан не в полной мере, и пе-

реводчик должен найти какой-либо способ перевода для сох-

ранения смысла [2, p.115].  
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Существует множество работ, касающихся проблем перевода 

метафор. Однако при работе с романом “Защита Лужина” мы 

пользовались методами перевода, предложенными Питером 

Ньюмарком: 

 сохранение аналогичного метафорического образа, т.е. дослов-

ный перевод;  

 перевод метафоры сравнением;  

 замена эквивалентной метафорой переводящего языка;  

 сохранение аналогичного метафорического образа с добавле-

нием объяснения, которое делает основание сравнения экспли-

цитным;  

 перефразирование [3].  

 
Метафоры Их перевод на 

английский язык 

Перевод с 

английского языка 
на русский язык 

Примечания 

Дословный перевод 

Горел огонь, 
толстый 

человек в белом 

кричал что-то, 
и бежала 

башня тарелок 

на человеческих 

ногах. 

A fire was burning, 
a fat man in white 

was shouting 

something and a 

tower of plates ran 

past on human 

legs. 

Огонь горел, 
толстый человек в 

белом кричал что-

то, и башня 

тарелок бежала 

мимо на 

человеческих 

ногах. 

Набоковым 
метафорически создан 

образ лакея, бегущего с 

грудой тарелок, из-за 
которых его самого 

даже не видно. 

После 

трехчасовой 

партии странно 

болела голова, 

не вся, а 

частями, 

черными 

квадратами 

боли. 

After a three-hour 

game his head 

ached strangely, 

not all of it but in 

parts, in black 

squares of pain. 

После трехчасовой 

игры его голова 

болела странно, не 

вся, но по частям, 

черными 

квадратами боли. 

Отборочные игры, 

ведущие к решающей, 

изматывали Лужина. 
Даже головная боль 

после трёхчасовых 

партий ощущалась не 
частями, а квадратами, 

поскольку все мысли 

Лужина были 
поглощены шахматами. 

 

При сопоставительном анализе метафор, взятых из оригинала 

романа на русском языке с их английским вариантом, мы пришли 

к выводу, что дословный способ перевода полностью сохраняет 

образность тропа и индивидуальный замысел автора. Первая 

метафора построена на переносе с частного на общее. Вторая 

метафора является образной и основывается на ассоциациях с 

шахматной игрой.  



111 

При подведении итога исследования хочется сделать выводы о 

том, что мы выделили при изучении метафоры в сопостави-

тельном плане. Мы выяснили, что передача метафоричности и 

языкового своеобразия текста требует тщательного анализа 

авторских языковых средств, подбора приемов перевода для 

передачи не только смысла произведения, но и особенностей 

стиля авторского текста.  
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LITERE 

 

TEHNICA JURNALULUI ÎN ROMANUL  

MAITREYI  DE MIRCEA ELIADE 

 

Victoria VOVCENCO, studentă, Facultatea Litere 

 
Romanul Maitreyi datează din 1933 și a fost tradus în mai multe 

limbi: franceză, spaniolă, italiană, engleză, catalană, germană, espe-
ranto. S-a bucurat de un succes strălucitor, fiind caracterizat, în 
aprecierea lui Eugen Simion, drept romanul cu destin de miracol în 
cariera unui scriitor și chiar a unei generații [1, p.19]. Asistăm în acest 
roman la o transpunere a biografiei scriitorului într-o operă fictivă, 
pornind de la un caz trăit care ajunge a fi valorificat artistic.  

Unele elemente au intrat în narațiune neschimbate, altele – nu, iar 
câteva au fost transformate literar, luând o formă estetică de înaltă 
măiestrie. Critica a fost entuziasmată de romanul lui Eliade.  

Astfel, Șerban Cioculescu considera romanul o simfonie a iubirii 
trupești, iar Mihail Sebastian sublinia că Maitreyi reprezintă o 
puternică și decisivă revoluție în tipologia dominată, la noi, de ratații 
de provincie și de femeile sentimentale [1, p.19].  

Eugen Simion stăruie că romanul nu este unul autobiografic, ci un 
roman-jurnal. În fond, obiectul sau instrumentul literar pe care 
urmează să-l analizăm are un rol definitoriu în alcătuirea temporal-
spațială a romanului. Definind acest component drept unul sine qua 
non al scriiturii eliadești, vom sintetiza trăsăturile desprinse în baza 
Dicționarului de teorie literară și vom menționa că jurnalul este o 
tehnică narativă prin care personajul-narator înregistrează zilnic și 
simultan faptele în momentul produceriilor [2, p. 254]. În acest mod, 
tehnica jurnalului ajunge să influențeze romanul modern, conferind 
spontaneitate întâmplărilor și autenticitate. Cercetătoarea Sabina Fâ-
naru spune cu referire la roman că autorul configurează textul prin 
suprapunerea segmentelor temporale ale prezentului, trecutului și 
viitorului din jurnal, din comentarii și evocare [3, p.78].  

În fond, scriitura le redistribuie rolurile, iar transformarea la acest 
nivel o redublează pe cea la nivel tematic. Cele două texte, puse 
paralel, conferă o receptare și o analiză complexă a vieții eroului, 
întrunind antitezele temporale (trecut vs prezent) și formale (jurnal vs 
caiet).  
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Observăm că Allan transpune în roman fragmente din jurnalul pe 

care îl scrie în timpul șederii la Narradra Sen, în care a introdus note 

făcute în timpul real pentru a preciza sau pentru a minimaliza 

sentimentele, gândurile, faptele trăite atunci: Maitreyi a râs astă-seară 

enorm, ascultând glumele lui Khokha. (Notă. Un tânăr, rudă săracă 

de-a inginerului, pripășit în Bhowanipore cu prilejul nunții lui Mantu 

și care dormea pe coridor.) Eu scriam în odaia mea. Am avut o 

sufocare penibilă de gelozie, de care mi-e rușine. (Notă. De fapt, nu 

eram prea îndrăgostit atunci. Totuși, eram gelos pe oricine o făcea să 

râdă pe Maitreyi.) [1, p. 90].   

Folosirea fragmentelor din jurnal și a confesiunilor naratorului în 

timp real denotă existența a două viziuni asupra aceleiași istorii, 

observăm că în Jurnal evenimentele sunt reflectate cu multă pasiune și 

grabă, cauza fiind spontaneitatea și efectul întâmplărilor trăite de 

personaj. Dacă în jurnal constatăm febrilitatea și contrarea personaju-

lui-narator cu sine însuși, care relevă naturalețea și actualitatea fapte-

lor, în opera propriu-zisă întâlnim un narator moderat și cumpănit, ca-

re schițează mediul în care are loc acțiunea și vine cu explicații judici-

oase asupra jurnalului: Ar trebui să povestesc mai pe larg aceste ulti-

me zile, dar nu-mi amintesc mai nimic, iar jurnalul – care nu preve-

dea o schimbare atât de apropiată – nu păstrează decât scheletul unei 

vieți pe care acum nu o mai pot intui și nu o pot evoca [1, p. 162]. 

Astfel, neconcordața dintre timpul povestirii și timpul întâmplării 

are ca scop evidențierea celor două puncte de vedere. Allan care scrie 

jurnalul înțelege iubirea ca pe un fapt fantasmagoric, nemaipomenit, 

trăiește cu agitație orice clipă, iar Allan care povestește sugerează că 

dragostea este un caz iluzoriu și nu poate fi înfăptuit decât în cer, de 

altfel, ca și toate personajele lui Eliade care trăiesc sentimentul iubirii 

ca pe o predestinare, aceasta fiind un act pur spiritual. 

Analizând ampla monografie a lui Pihilippe Lejeune, Le 

pactebiographique, Eugen Simion scrie cu referire la romanele lui 

Mircea Eliade că identitatea dintre autor, narator și personaj nu este 

perfectă în operă, conferindu-i atribute romanești [4, p. 222].  

Astfel, nevoia de autenticitate motivează gestul autorului de a scrie 

noua sa opera folosind elemente de jurnal. Naratorul diminuează riscul 

ficțiunii și sporește iluzia realității, cititorul fiind inefabil prins în 

cursa existențială a iubirii veritabile.  
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Depășind cu mult formula scriitoricească, Mircea Eliade își perfec-

ționează în Maitreyi o tehnică narativă care va ajunge să fie preferată 

de contemporani și de postmoderniști – scrierea romanului unui ro-

man.  
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LUDICUL ȘI PARODICUL ÎN ROMANUL  

HRONICUL GĂINARILOR DE A. BUSUIOC 

 

Alexandra IAMANDI, studentă, Facultatea Litere 

 
De la Singur în fața dragostei, scriitura narativă din Basarabia nu a 

mai cunoscut atâta ironie și persiflare malițioasă pe seama cititorului, 
a personajelor și a scriitorului ca în romanele scrise de A. Busuioc la 
începutul secolului XXI și, mai ales, în romanul Hronicul Găinarilor, 
afirma exegetul Mircea V. Ciobanu. Noi am mai adăuga că lucrarea 
lui Busuioc este, în aceeași măsură, ludică și parodică, fiindcă proza sa 
anulează tipica relatare domoală moldovenească, având nerv ironic și 
expunere cinematografică [apud 2, p. 23]. Andrei Țurcanu afirmă des-
pre această lucrare că este un roman-parodie, fiindcă relevă hibri-
dizarea unui popor. Această aserțiune este susținută și de naratorul lui 
Busuioc care vorbește despre factorul genetic al poporului nostru: și 
cu multe, cu prea multe neamuri am împărțit femeile noastre... a fost o 
experiență reușită hibridul daco – roman. Dar nu poți hibridiza la 
infinit! Dar totuși problema hibridizării se situează pe plan secund, 
existând o altă problemă mult mai importantă, anume aceea de a 
renunța la libertatea gândirii, contra lenei de a gândi, și astfel, Țurcanu 
mai adaugă că este un roman – parodie al căderii națiunii în derizoriu 
și neant [3, p.8]. Naratorul parodiază și, în același timp, ridiculizează 
prezența noastă, cu rânza, cu mentalitatea pășunită, în centrul unei 
Europe înfloritoare, oare nu suntem aceiași găinari?  
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Cronicarul menționează că după 22 de ani, adică din 1918 până în 
1940,neamulnostru nu s-a deșteptat, pentru că ne place să căutăm 
vinovații de eșecurile noastre în afară și nu în noi înșine, prin urmare, 
suntem: săraci – dar leneși, inculți – dar suficienți, mândri – dar ser-
vili, gata de orice compromisuri. Secvența selectată din roman Noi am 
ieșit întotdeauna în calea dușmanilor cu flori și cuvântări de bun 
venit, cu unii ne-am învățat să bem fără noimă, cu alții să furăm fără 
rușine, de fapt, valorifică spiritul subjugat al poporului, chiar și 
Panteleu avea nevoie de Parascheva pentru a-l conduce, pentru a-i 
spune ce să facă mai departe, iar răzvrătirea lui i-a adus moartea, 
deoarece găinarul nu era capabil să gândească de sine stătător – 
Panteleu Avădanei a bătut primul țăruș pe panta de Sud a dealului 
Luminăției! Și ce mare nevoie dacă a făcut-o cu mâinele Paraschevei? 

În timp ce Panteleu este imitația țăranului care nu gândește singur, 

atunci Petre este parodia unui parvenit, un matrapazlâc, care peste 

noapte a devenit primarul comunei Roșcoveți. Aratul, semănatul, 

prășitul și cositul nu-l entuziasmau, erau munci pentru oameni simpli. 

El era învățat, avea patru clase absolvite, iar la cei treizeci de ani și 

ceva avea trei detenții...Dacă în altă țară această descriere ar ilustra un 

individ de cea mai joasă speță, atunci, în cazul regimului instaurat, 

Petre întrunește toate calitățile pentru a deveni cel mai important om 

din sat. Naratorul insinuează subtil că ar fi vorba despre ursitoare, că 

ele i-au predestinat această soartă, dar soarta nu poate nega prostia 

omului și politica de partid a regimului comunist. 

Triada Pătru–Panteleu–Piotr/Petre este un joc de cuvinte care 

produce confuzii, sunt descendenții aceluiași neam, prin venele cărora 

curge sânge de hoț, de leneși, de profitori. Jocul acesta cu prenumele a 

fost sesizat și de către criticul Ion Ciocanu care afirmă astfel: De la un 

Panteleu la Petru, apoi de la un al Petru la un alt Panteleu, scriitorul 

ajunge la un Piotr Avodanov; în realitate sunt personaje distincte, din 

perioade diferite, dar pe care îi unește trecutul și modul de viață pe 

care l-au ales, fiind asemănat cu un labirint infinit de oglinzi 

deformate, care reflectă pe parcursul a două sute de ani natura 

găinarilor.  

Dar, totuși, această dinastie nu avea sfârșit și, cu siguranță, nu se va 

sfârși niciodată este constatarea pe care o face cronicarul [2, p. 30]. 

Rolul ludicului constă în desconstruirea unei lumi excesiv de so-

lemne, acestei caracteristice poate fi atribuită imaginea Paraschevei, 
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până și alegerea prenumelui nu a fost aleatorie, personajul lui Busuioc 

schimbă registrul, de la grav la mediu, chiar ironic, deoarece 

Parascheva lui Panteleu este doar o caricatură a Cuvioasei Parascheva, 

pe care o cunoaștem drept o sfântă care face minuni, atribuindu-se 

vindecări miraculoase, Parascheva Avădanei  face și ea minuni, este 

farmazoana, doftoroaia satului, învățătoarea flăcăilor și prietena de 

câteva clipe a bărbaților.  

Alexandru Burlacu vorbește despre apariția unei noi tehnici nara-

tive în literatura basarabeană, tehnica poliecranului, astfel Busuioc dă 

prioritatea televiziunii și cinematografului, prefigurând o atitudine 

antiliterară. Totodată, această tehnică narativăpresupune un efect 

stereoscopic, adică înregistrarea și redarea imaginilor în relief, autorul 

sugerează că această descriere paralelă, în culori, a două evenimente 

petrecute simultan, dar în locuri felurite, revendică cititorului un 

anumit efort de fantezie pentru a-și imagina acest poliecran, prin ur-

mare, fantezia și imaginația valorifică regulile ludicului insinuat de că-

tre narator [1, p.45]. 

În concluzie, afirmăm că romanul lui Busuioc caracterizează, sati-

rizează, parodiază neamul nostru fără cruțare.  

Autorul Hronicului prezintă noi orizonturi literare pe care cititorul 

trebuie doar să le perceapă și să le raporteze la propriul sistem de 

valori. Totodată, conchidem că Aureliu Busuioc este un homo ludens 

al literaturii din Basarabia, pentru că tot romanul său este un 

spectacol, iar personajul principal este însuși individul uman. 

Referințe: 
1. BURLACU, A. Tehnica poliecranului în Hronicul Găinarilor de Aureliu 

Busuioc. În: Metaliteratura, 2008, nr. 3-4, p. 43-52. 

2. CIOCANU, I. Fenomenul românesc Aureliu Busuioc. În: Philologia, 

2013, nr. 1-2, p. 18-31. 

3. ȚURCANU, A. Cică nişte găinari... În: Capitala, 2008, p.8. 

Recomandat 

Adriana CAZACU, dr., conf. univ. 

  



117 

DOCUMENT ȘI FICȚIUNE  

ÎN ROMANUL CUMPLITE VREMI  

DE VLADIMIR BEȘLEAGĂ 

 

Diana GROSUL, studentă, Facultatea Litere 

 

Destinul tragic al lui Miron Costin l-a preocupat de-a lungul anilor 

pe scriitorul Vladimir Beșleagă, care a realizat una dintre cele mai 

impresionante lucrări istorice ce reflectă viața și activitatea logofătului 

în ultimul an al vieții sale, dar și execuția acestuia.  

În aprecierea lui M. Cimpoi – „Beşleagă reprezintă tipul de creator 

complex: poet, eseist, om de cultură, chiar şi prozatorul din el îşi asu-

mă ceva mai multe funcţii decât le cere proza propriu-zisă, ea nu nu-

mai descrie-analizează, ea nu doar analizează, îngână realul cu poezia, 

ea nu se limitează numai la poezie – revine la real” [1]. 

Romanul reflectă realitățile perioadei 1690-1691, fiind o veritabilă 

frescă a societății româneşti de la sfârșitul secolului al XVII-lea. 

Naraţiunea demarează mai multe poveşti de viaţă ale unor perso-

naje, fiecare având un destin propriu şi un rol distinct în economia 

romanului: răzeşii Ion, Ilie şi Măriuca Ţarălungă din ţinutul Orheiului, 

tânărul Grue din sus de Cernăuţi, haiducul Corbea şi ceata sa din 

părţile Fălciului, călugărul Nicodim de la Căpriana etc. Fresca socială 

este credibilă și reflectă, în mare parte, realitatea, romanul fiind bine 

documentat. Scriitorul însuși afirma că s-a documentat pentru acest 

roman 7 ani şi l-a transpus pe pagini de-a lungul a 3 ani.  

Însă și romanul acesta a avut soarta mai multor scrieri ale lui Beş-

leagă, respinse de cenzură și publicate peste mai mulți ani.  

Romanul Cumplite vremi, publicat integral abia în anul 2017, 

impresionează atât prin dimensiune (4 volume, cuprinzând 3 cărţi cu 

câte un prolog fiecare, 35 de capitole, un epilog, în total 2213 pagini 

în ediţia de la Cartier), cât şi prin capacitatea de a reprezenta artistic o 

vastă panoramă a unui moment istoric, reţinut de memoria noastră 

datorită mai cu seamă subitului incident cu urmări dramatice, inclusiv 

în plan simbolic. Naraţiunea este una istorică, pretându-se la următoa-

rele criterii de tipologizare: cititorul este informat despre un eveni-

ment social, politic, personal etc.; personajul evocat este unul cunos-

cut și are o alură „legendară”; limbajul, comportamentul și felul de a 
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gândi al personajelor este cel al epocii descrise; izvoarele de inspirație 

sunt documentele istorice. În roman se pot citi și alte texte, uneori 

singurele ce atestă anumite evenimente istorice, relația dintre ele fiind, 

evident, una intertextuală. Cititorul romanului este transpus imaginar 

într-o lume preexistentă conținutului textual citit, el „trăiește” 

conținutul imaginar al altor texte, acolo unde au existat „într-adevăr” 

anumite realități atestate documentar.  

Cartea întâi, intitulată Sânge pe zăpadă la prima ediţie din 1985, 

introduce în atmosfera ultimelor decenii ale secolului al XVII-lea prin 

câteva informaţii succinte cu privire la relaţiile dintre boierime şi 

domnitorul Constantin Cantemir, la situaţia în plan extern a Ţării Mol-

dovei, la raportul dintre puterile dominante ale timpului.  

Romanul începe cu sfârşitul sau, mai bine spus, cu un eveniment ce 

are loc la distanţă de câteva ore de la moartea lui Miron Costin. 

Se încheie cu scena în care Constantin Cantemir este înştiinţat des-

pre complotul boierilor. În timp ce se întorcea acasă după o călătorie 

la Roman împreună cu soţul său, jupâneasa Ilinca Costin se simte tot 

mai rău şi cade la pat, trăindu-şi ultimele ore. A doua carte, publicată 

pentru prima dată în 1990 cu titlul actual Cumplite vremi, reia firul 

povestirii din seara morţii jupânesei Ilinca şi se încheie cu scena în 

care fratele lui Miron Costin, Velicico Costin, ameţit de vin, în plină 

petrecere, îi aruncă vorbe „nechibzuite” domnitorului Constantin 

Cantemir, de la care i se trage în parte moartea [2]. 

Cea de-a treia parte însă nu reușește să apară în anii ’90 ai sec. XX 

din cauza cenzurii. Astfel, fără titlu autonom, integrată titlului comun 

al întregului roman, ea apare pentru prima dată la începutul anului 

2017. Ca şi în cele anterioare, naraţiunea începe odată cu evocarea 

evenimentelor de la casa logofătului din Bărboşi în zilele când 

jupâneasa Ilinca zace la pat între viaţă şi moarte şi se încheie cu 

execuţia lui Miron Costin la Roman. Focalizat în jurul faptei nesăbuite 

a bătrânului domnitor necărturar împotriva uneia dintre cele mai lumi-

nate minţi din cultura noastră, romanul cumulează, aşa cum dictează 

genul frescei istorice şi social-politice, elementele unui ansamblu 

complex, ce zugrăveşte „viaţa moldovenilor, de la vlădică până la 

opincă”. Epopeea realizată de V. Beșleagă nu are drept scop doar 

prezentarea destinului marelui cărturar Miron Costin, ci și evocarea 

destinului colectiv, adică a poporului ce era condus de un domnitor 
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analfabet, de boieri avari și haini ce exploatau țăranii pentru a se 

îmbogăți, într-o perioadă complicată din punctul de vedere al relațiilor 

politice externe, care, de asemenea, au jucat un rol important în 

prezentarea cadrului ce creează o frescă istorică amplă. Fresca 

realizată de scriitor prezintă viața de la sfârșitul sec. al XVII-lea a 

societăţii moldoveneşti cu toate categoriile sociale şi păstrează un co-

lorit specific al epocii. 
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adimir-be-leag-un-epos-n-orizontu-postmodernit-ii [accesat 24 februarie 

2019]. 

Recomandat 

Adriana CAZACU, dr., conf. univ. 

 

FORMAREA CULTURII LINGVISTICE ÎN ŞCOALĂ 

 

Dorina CULICENCO, masterandă, Facultatea Litere 

 
În contextul evoluţiei permanente a proceselor din cadrul societăţii 

şi ca urmare a factorilor social-economici şi politici, comunicarea în 
şcoală, care absoarbe instantaneu reflecţiile vieţii cotidiene, necesită o 
amenajare lingvistică pe măsura mediului academic în care se află.  

Problema se află de mult timp în vizorul specialiștilor [1-5], iar o 
privire atentă asupra literaturii de specialitate ne permite să punctăm 
câteva reflecţii şi concluzii. Dacă degradarea limbii era corelată acum 
20 de ani cu lipsa prestigiului şi a statutului limbii române în societate, 
atunci astăzi atestăm impedimente de altă natură.  

În primul rând, cert este că lipsește astăzi în mediul școlar o iubire 
necondiționată față de limbă. Elevii, preponderent din şcolile rurale, 
utilizează o limbă săracă în vocabular şi confuză în elaborarea 
sintactică. Sociolingvistica, ştiinţa care studiază varietăţile lingvistice 
din perspective sociale, ar da un răspuns pregnant, dacă am avea, în 
mediul rural, clase sociale care impun funcționalitatea variată a limbii 
prin alternarea sau comutarea codurilor, or prin sate s-a cam rărit 
lumea de tot.  

http://www.contrafort.md/numere/cumplite-vremi-de-vladimir-be-leag-un-epos-n-orizontu-postmodernit-ii
http://www.contrafort.md/numere/cumplite-vremi-de-vladimir-be-leag-un-epos-n-orizontu-postmodernit-ii
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Stratificarea funcţională a variantelor aceleiaşi limbi şi a limbilor 
de comunicare din cadrul comunităţii are loc în funcţie de mai mulţi 
factori, cum ar fi: limbile/variantele vorbite în familie, tipul de familie 
(monolingvă-mixtă), modul de achiziţionare a limbii (în familie, în 
societate, în instituţia de învăţământ), nivelul de competenţe deţinute 
de vorbitor. Nivelul mediocru al limbii vorbite în şcoală se alimentea-
ză cu modele din viaţa socială de unde vin toţi actanţii educaţionali. 

Graiul din stradă, colocvial, neîngrijit, inhibă gândirea sau… in-
vers? Pierderea capacității de a gândi e legată de pierderea capacității 
de exprimare în limba maternă? Cercul vicios poate fi rupt cu puterea 
conștiinței naționale, dragostei și mândriei de neam. Folosind un re-
gistru de limbă superior, înmulțim șansele de a avansa în carieră și de 
a prospera ca națiune. Elevii obţin, datorită şcolii, atât competenţe de 
comunicare în limba română, cât şi o serie de competenţe metaling-
vistice, îşi formează o anumită conduită identitară şi de comunicare cu 
cei ce deţin alte coduri lingvistice, iar comportamentul comunicativ 
poate să difere în funcţie de faptul dacă vorbitorii sunt românofoni sau 
rusofoni sau dacă vin, în urma reformei de reorganizare, din alte școli 
arondate din circumscripție. Acest comportament este strâns legat de 
tradiţiile familiei şi de mentalităţile şi reprezentările identitare din 
cadrul comunităţii şi al societăţii în ansamblu.  

Este o greșeală inadmisibilă din partea comunității sau, și mai grav, 

din partea administrației școlare, de a plasa povara lipsei de cultură 

lingvistică pe umerii profesorilor de limbă și literatură română.  

Este nevoie să diferențiem alte două noţiuni strâns legate între ele 

şi extrem de importante pentru comunicare: limba şi limbajul.  

Limba reprezintă totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice, lexi-

cale şi gramaticale); ea dispune de o organizare ierarhică, potrivit unor 

reguli gramaticale, dobândite social-istoric, iar limbajul poate fi înţe-

les ca liant al vieţii psihice, într-o societate umană. În mod sintetic, 

putem defini limbajul ca fiind activitatea psihică de comunicare între 

oameni, cu ajutorul limbii. Vorbirea există doar la timpul prezent, iar 

procesul de autoreglaj verbal contribuie la formarea personalităţii. 

Aşadar, limbajul reprezintă o formă a vieţii noastre, deoarece noi 

trăim şi lingvistic. Educaţia semnifică un fapt social şi cuprinde în sine 

anumite semnificaţii sociale; ea este liantul principal al umanităţii. 

Dezvoltarea limbajului ca proces natural nu se încheie odată cu 

„ieşirea” din copilărie sau odată cu finalizarea şcolii.  
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Rezolvarea problemei culturii vorbirii presupune eforturi conjugate 

din partea tuturor oamenilor de cultură. Un rol important, în acest 

sens, îi revine şcolii. Fără forţa acestei instituții educaţionale, este de 

neconceput formarea unui intelect, iar calitatea de frunte a intelectului 

este, indiscutabil, vorbirea inteligibilă. Profesorul școlar trebuie să își 

stabilească clar obiectivele și să se axeze pe cultivarea vorbirii, 

pornind chiar de la reconceptualizarea programei și curriculei școlare. 

Cultura şi limba vor supravieţui numai dacă purtătorii ei o vor 

păstra şi cultiva cu devotament. De aceea, în prezent, ca şi în viitor, 

rolul intelectualilor şi mai ales al specialiştilor în domeniul limbii şi al 

culturii devine hotărâtor în şcoala naţională.  

Referinţe: 
1. IORDAN, I. Cultivarea limbii.În: Limba română, 1956, nr. 5, p. 5-12.  

2. CORLĂTEANU, N. Cultivarea limbii la un nivel mai înalt. În: Cultivarea 

limbii, 1968, nr. 6, p. 3-9.  

3. MOCREAC, I. Pentru o exprimare corectă în emisiunile radiofonice.  

În: Cultivarea limbii, 1968, nr. 6, p. 10-20. 

4. PÂSLARU, V. Concepţia educaţiei lingvistice şi literare. În: Limba româ-
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Recomandat 

Elena VARZARI, dr., conf. univ. 

 

TERMENI INFORMATICI POLISEMANTICI 

DIN PERSPECTIVA TERMINOLOGIEI EXTERNE 

 

Ana RUSU, masterandă, Facultatea Litere 

 

Noile tendințe și realități sociale au determinat o dezvoltare a 

domeniilor științifice, iar inovația în domeniul tehnologiilor și tehnicii 

a impulsionat apariția unei multitudini de termeni, solicitați spre uti-

lizare în diferite ramuri, chiar dacă unii nu mai sunt cunoscuți cu sen-

sul lor inițial. Ansamblul lor, organizat într-un sistem complex multi-

funcțional, ne face să înțelegem foarte clar că trăim astăzi într-o 

„societate a cunoaşterii” (société du savoir) [5, p.23], unde fiecare 

vorbitor trebuie să fie la curent cu descoperirile științifice și cele 

tehnice. 



122 

Nevoia de cunoaștere a terminologiei de specialitate nu se mai face 

astăzi doar cu scopul asigurării unei comunicări științifice între mai 

mulți specialiști, dar este și un punct de interes pentru societate, care îi 

preia din domeniul lor științific natural, îi adaptează altor contexte, îi 

combină în sintagme metaforice etc. și astfel se creează o viziune 

polisemantică asupra termenilor informatici.  
Polisemia termenilor informatici prezintă interes și este un subiect 

actual de cercetare, mai ales, din momentul în care unitățile lexicale 
din limbajul special ajung în discursul nespecializat.  

Despre conceptul de polisemie se vorbește în lingvistică de mai bi-
ne de un secol, iar termenul propriu-zis este, așa cum se știe, introdus 
de M. Bréal, pentru a exprima capacitatea cuvintelor de a lua sensuri 
noi, dar care coexistă cu cele vechi. În lucrarea Essai de sémantique, 
savantul precizează că sensul nou-introdus nu rupe legătura cu cel 
vechi. Cele două sensuri coexistă, iar același termen poate avea un 
sens propriu și unul figurat, metaforic, în sens restrâns – un sens 
concret și altul abstract. Pe măsură ce semnificația nouă este atribuită 
unui cuvânt asemănător de formă, dar diferit ca valoare, acesta capătă 
posibilitatea de a se multiplica și de a produce dubluri ale termenului, 
iar această multiplicare este considerată polisemie [3, p.154-155]. 

Cercetătoarea Angela Bidu-Vrănceanu, într-un bine-cunoscut stu-

diu [1, p.45], s-a ocupat de polisemia termenilor și a delimitat câteva 

tipuri de polisemie terminologică: interdomenială, intradomenială și 

extradomenială, delimitare care ne va servi ca punct de reper în 

discuția noastră. Polisemia interdomenială, care se stabilește între do-

uă sau mai multe limbaje de specialitate, este una curentă în termino-

logia informatică. Astfel, un termen precum virus, care își are originile 

în domeniul medicinei, devine polisemantic din momentul în care mi-

grează în cel informatic. Acest transfer se face din biologie spre infor-

matică pe baza unei analogii. Aşadar, termenul citat este utilizat în 

domeniul informaticii ca o metaforă a celui din biologie și ilustrează 

foarte clar modul în care un termen, prin înțelesul lui de bază și prin 

realizarea unei asocieri, a pătruns dintr-un domeniu în altul [2, p.116]. 

Un alt tip de polisemie este cea intradomenială. Acest tip presupu-

ne că un termen dezvoltă mai multe sensuri în cadrul aceluiași dome-

niu. De exemplu, un termen curent în domeniul IT este cel de intrare. 

În diferite limbi moderne, acesta a dezvoltat nu mai puțin de patru 

sensuri [4, p.87]. 
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Primul ar fi: o entitate reprezentativă, adică o parte circumscrisă 

într-o entitate reprezentativă mai mare (un program, o bază de date, o 

celulă etc.) care conține informații. Al doilea sens: o parte a unui echi-

pament, deci în această situație e vorba de un obiect. Al treilea sens: 

acțiune efectuată prin informație și care se petrece într-un loc anume. 

Și al patrulea sens: acțiune efectuată de utilizator în scopul plasării 

informațiilor într-un program pentru un anumit scop [6, p.67]. 

Polisemia extradomenială este formată ca urmare a migrării terme-

nilor dintr-un domeniu, în cazul nostru informatic, în limbajul comun, 

iar fenomenul mai este numit și determinologizare. Un exemplu clasic 

ar fi aici termenul informatic a accesa, care se poate referi la o bază de 

date, rețea sau program, dar poate ajunge, prin intermediul limbii 

comune, în contexte foarte variate, precum: a căuta pe internet; a con-

sulta, a cerceta, a studia, a examina, a se informa asupra; a primi, a ob-

ține; (cu regim prepozițional) a putea beneficia de…  

Terminologia informatică este un subiect foarte discutat în ultimul 

timp, pentru că termenii din acest domeniu sunt des folosiți în limbajul 

cotidian sau în alte discipline. Domeniul IT a devenit atât de cunoscut, 

încât mulți termeni au migrat dintr-un domeniu în altul, păstrându-și 

unele caracteristici inițiale. Una din cauzele fenomenului polisemiei la 

nivel intradomenial ține de evoluția conceptelor, astfel că aceleiași 

forme lingvistice îi corespund noi accepții. Necesitatea specialiștilor 

de a comunica a dus la dezvoltarea polisemiei interdomeniale, iar lim-

bajul comun, spre care migrează mai mulți termeni, a favorizat apari-

ția polisemei extradomeniale. 
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3. BRÉAL, M. Essai de sémantique (science des significations). Paris: Ha-

chette, 1897. 
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5. L’HOMME, M. Les enseignements d’un mot polysémique sur les modè-

les de la terminologie. In: Cahiers de Grammaire, 25, Sémantique et Cor-
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Recomandat 
Elena VARZARI, dr., conf. univ. 

 

VARIETĂȚI ALE FORMELOR DE ADRESARE  

ÎN TEXTUL RELIGIOS 

 

Dorina IURCO, masterandă, Facultatea Litere 

 

Specialiștii menționează faptul că textele religioase sunt de o mare 

varietate structurală și funcțională, iar pentru cercetările filologice este 

importantă delimitarea lor în anumite categorii [1, p. 4].  

Textul religios diferă de textele laice prin mai multe caracteristici 

de natură lingvistică şi de natură pragmatic-enunţiativă. În plan ling-

vistic, este vorba de particularităţi lexicale, morfologice, sintactice şi 

de topică. Aspectele lingvistice prezente în scrisul religios individuali-

zează limbajul bisericesc în cadrul limbii române contemporane.  

În plan pragmatic-enunţiativ, se pot remarca următoarele aspecte: 

dualitatea emiţătorului: unul primar – divinitatea, şi unul secundar – 

omul care se transpune ca intermediar al comunicării între Dumnezeu 

şi om; destinatarul este omul sau în imnurile religioase – Dumnezeu.  

Pentru transpunere intermediară a comunicării între Dumnezeu şi 

om este, pentru ortodoxie, rugăciunea. Aceasta constituie o materiali-

zare a cuvântului de preamărire a lui Dumnezeu.  

Din punct de vedere lingvistic, rugăciunea se materializează sub 

forma unui monolog adresat divinităţii, care-l constituie în rol de 

locutor pe credincios şi în rol de destinatar pe Dumnezeu sau diverşi 

sfinţi. Conţinutul mesajului este reprezentat de cereri de ajutor, de 

binecuvântare adresate divinităţii, însoţite de formule de laudă şi de 

preamărire. Discursul este centrat pe destinatar, persoana a doua, 

situat în prezent: laudele şi preamărirea Domnului şi, în viitor, prin 

imperativul care actualizează cererea, implorarea adresată.  

Interferenţa dintre solemnitate şi apropiere este exprimată chiar 

prin cuvântul Dumnezeu, către care se poate striga cu îndrăzneală, dar 

şi cu toată încrederea, pentru că vrea şi poate să ne ajute în mod 

absolut. Se strigă direct, adică la vocativ, de exemplu: „Dumnezeule, 
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nu mă lăsa, ajută-mă!”. Vocativul creează o stare de apropiere, chiar 

dacă se pune înaintea lui Dumnezeu: „Doamne” [2, p. 126].  

Un factor foarte important în comunicarea cultică este experiența 

comunicațională. În textele de cult, îndeosebi în Liturghier, se poate 

observa această experienţă de preamărire a divinităţii în cadrul Sfintei 

Liturghii, când adresarea către divinitate predomină și se bazează pe 

funcția preponderent apelativă. În cadrul funcţiei apelative este repre-

zentativă adresarea. Funcția apelativă este direcționată spre receptor, 

spre cel căruia i se adresează, spre care se orientează vorbitorul, 

intenționând să obțină o reacție. Din punct de vedere lingvistic, funcţia 

apelativă se realizează prin intermediul vocativelor (substantivelor la 

vocativ) și a verbelor la imperativ sau la persoana a doua.  

Adresările identificate în Liturghier reprezintă o mare diversitate 

structurală. Un caz al adresării sau al chemării îl constituie vocativul. 

Acesta este frecvent folosit în limbajul religios, al cărui specific îl 

constituie rugăciunea sau dialogul, comun ori individual, cu Dumne-

zeu. Emițătorul, în ipostaza episcopului, preotului, a diaconului sau a 

credinciosului din biserică, adresează destinatarului, divinităţii în ipos-

tază treimică – Tatălui, Fiului, Sfântului Duh –, Fecioarei Maria, sfin-

ților Bisericii un mesaj imperativ, asertiv sau interogativ. 

Adresările/vocativele simple către divinitate atestate în Liturghier 

se remarcă prin forma lor comună, constantă, cunoscută și mult vehi-

culată, acestea având funcție de rugă/cerere. Emițătorul, în ipostaza 

episcopului, preotului, a diaconului sau a credinciosului din biserică, 

adresează destinatarului, divinităţii în ipostază treimică – Tatălui, 

Fiului, Sfântului Duh –, Fecioarei Maria, sfinților Bisericii un mesaj 

imperativ, asertiv sau interogativ: 

 „Împărate ceresc” (p. 100);  

 „Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește pă-

catele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și 

vindecă neputințele noastre pentru numele Tău” (p. 100);  

 „Încinge sabia Ta peste coapsa Ta, Puternice” (p. 105). 

Formele de adresare către Mântuitor sunt amplificate prin adăuga-

rea unor calificative sau prin metaforizarea unor calități ale divinității, 

când are loc dublarea prin adăugarea unui alt supranume: 

 ,,Cu aceste fericite Puteri, Stăpâne, Iubitorule de oameni, și 

noi, păcătoșii, strigăm și grăim:” (p. 227); 
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 ,,Stăpâne, Doamne, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a 

toată mângâierea, pe cei ceși-au plecat Ție capetele lor, binecuvintea-

ză-i, sfințește-i…” (p. 243); 

 „Strălucește în inimile noastre, Iubitorule de oameni, Stăpâne, 

lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii Tale...” (p.137). 

Numeroasele structuri cu funcție apelativă din textul Liturghierului 

formează un vast câmp al apelativității, cu numeroase efecte stilistice, 

care conferă comunicării un registru înălțător. 

Referințe: 
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sitatis Moldaviae, 2016, nr. 10 (100). 
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Recomandat 
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ANGLICISMELE ÎN CONTEXTUL 

MODERNIZĂRII LIMBII ROMÂNE 

 

Galina DRUȚĂ, studentă, Facultatea Litere 

 

Una dintre cele mai evidente forme de transmitere a unui mesaj 

este comunicarea. Deși omul contemporan nu conștientizează capa-

citatea revelatoare a cuvântului, puterea și capacitatea lui, el rămâne în 

continuare cel mai intim act al dialogului dintre cele văzute și cele 

nevăzute. Cuvintele au devenit armă în posesia cărora limba duce la 

degradarea comunicării, iar drept consecință, toate duc la moartea 

națiunii care o vorbește. Societatea postmodernă a adus, din nefericire, 

un limbaj nou, definit de simboluri ce au menirea de a transmite starea 

pe care omul o are într-o anumită situație. Astfel, emoticonul a 

înlocuit vibrația glasului care transmitea un sentiment de dragoste, iar 

diversele semne, pe care unii și le transmit, suprimă tot mai mult 

valoarea trăirilor autentice. Vinovați pentru acest abis interuman sunt 

toți aceia pentru care cuvântul nu exprimă o realitate, ci amoralism. 

Judecata la care se supun astfel de oameni este vădită de gesturile 

lor, de modul în care aleg într-un final să se exprime. Pentru mulți din-
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tre aceștia, scrisul a devenit o alternativă, dar, în realitate, el este cel 

care opune rezistență adevărului, așa cum afirmă și Platon: „scrisul va 

aduce cu sine uitarea în sufletul celor care îl vor deprinde, deoarece 

oamenii își vor pune încrederea în scris și nu își vor mai aduce aminte 

de puterea lor dinăuntru…”. 
Procesul de formare a limbii române este unul îndelungat și plin de 

evenimente care i-au asigurat caracterul interșanjabil. Odată cu pro-
cesul de modernizare din sec. al XVIII-lea apar neologismele de ori-
gine latină și franceză, ca efect al contribuției Scolii Ardelene, care a 
contribuit timp de decenii la exprimarea individualității prin latinitate. 
Vrând să facă pe plac „fratelui mai mare”, mândra limbă cade în ge-
nunchi în fața unui moldovenism cotropitor, absurd, ce vine să scoată 
tot ce e mai sfânt din popor și trecutul lui glorios.  

Astăzi, în materie de limbă, suntem un popor care merge după 
„trend” şi împrumută termeni la modă. Înnoirea vocabularului unei 
limbi este un proces esenţial şi inevitabil, în condiţiile schimbărilor 
care au loc permanent în societatea umană. Astfel, în domeniul econo-
miei, administraţiei, comerţului, dar, mai ales, al informaticii, numărul 
termenilor împrumutaţi din limba engleză este din ce în ce mai mare. 

Foarte mulţi tineri utilizează astăzi calculatorul, limba literară, în 
diversele ei varietăţi, înregistrează folosirea frecventă a unor termeni 
de origine engleză, cuvinte care la noi poartă numele de „anglicisme”.  

Termenul de anglicism este destul de răspândit în lingvistica româ-
nească şi a fost definit în mai multe lucrări. Potrivit Dicționarului ex-
plicativ, termenul vizat reprezintă „o expresie specifică limbii engleze, 
cuvânt de origine engleză împrumutat, fără necesitate, de o altă limbă 
şi neintegrat în aceasta”. În DN3 apare definit ca: „expresie proprie 
limbii engleze, cuvânt de origine engleză, împrumutat de o altă limbă, 
încă neintegrat în aceasta”.  

Mioara Avram spune că „anglicismul este un tip de străinism sau 
xenism, care nu se restrânge la împrumuturile neadaptate şi/sau inutile 
şi este definit ca: unitate lingvistică (nu numai cuvânt, ci şi formant, 
expresie frazeologică, sens sau construcţie gramaticală) şi chiar tip de 
pronunţare sau/şi de scriere (inclusiv de punctuaţie) de origine en-
gleză, indiferent de varietatea teritorială a englezei, deci inclusiv din 
engleza americană, nu doar din cea britanică”. 

În literatura de specialitate se foloseşte termenul anglicism pentru 
„împrumuturi recente din engleza britanică şi americană, incomplete 
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sau deloc adaptate (ca atare, ele se scriu şi se rostesc în română într-un 
mod foarte apropiat sau identic cu cel din limba de origine)” [1].  

Tot ea realizează o delimitare precisă între anglicisme (cuvinte în 
curs de asimilare): supermarket, racket, master etc. şi xenisme (cuvin-
te neadaptate, numite şi barbarisme): cash, jogging, show, summit, tre-
nd etc.  

Calificarea de anglicism, consideră exegeții, pare nepotrivită în ca-
zul unor împrumuturi deja asimilate şi frecvent utilizate, inclusiv în 
limba vorbită, precum: fan, job, hit, star, stres, şort, top.  

Carmen Vlad consideră anglicismele „cele mai recente împrumutu-
ri, care se disting prin slaba adaptare la sistemul morfologic şi fonolo-
gic al limbii române şi care prezintă fluctuaţii în grafie şi pronunţie” 
[2, p. 34]. În majoritatea lor, aceşti termeni de origine engleză nu au 
echivalente în limba română, fiind împrumutaţi odată cu realităţile pe 
care le denumesc. În concluzie, menționăm că, în etapa actuală, cea 
mai mare influență asupra tuturor limbilor o exercită limba engleză, 
dictând standardele de comunicare și în cadrul limbii române.  

Ne-a convins de oportunitățile lor de utilizare, dar, totodată, am 
intenționat de a respecta simțul măsurii pentru a nu cădea în extreme 
sau situații ridicole. 

Referințe: 
1. RADU, V. Influența internațională a limbii engleze. Cu privire specială 

la limbile romanice. http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A12869-
/pdf. 

2. VLAD, C. Limba română contemporană. Lexicologie. Cluj: Universitatea 
Babeş-Bolyai, 1974. 
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TRADIȚIE ȘI MODERNITATE 
ÎN TERMINOLOGIA JURIDICĂ ROMÂNEASCĂ 

ÎN FAZA EI DE CONSTITUIRE 

 
Mihaela SCORȚESCU, studentă, Facultatea Litere 

 
Constituirea limbajului juridic românesc a cunoscut mai multe faze 

în evoluția sa. Primii termeni juridici sunt atestați încă în secolul al 
XVII-lea în scrierile cronicarilor, în documente, în calendare, dar mai 
ales în scrierile lui D.Cantemir. În evoluția stilului juridico-adminis-
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trativ de la sfârșitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 
XIX-lea, cel mai afectat este vocabularul, fapt explicabil prin legătură 
directă a acestui compartiment al limbii cu viața materială și spirituală 
a vorbitorilor. Potrivit exegeţilor, începând cu secolul al XVIII-lea și 
până în 1860, se produce o perioadă intensă în care terminologia 
juridică este implicată într-un proces de creare, de îmbogățire și de 
perfecționare. Ne-am propus să descriem această perioadă intensă pe 
modelul textului Pravilniceasca condică [1], ce reprezintă unul din ce-
le mai importante texte juridice din perioada vizată, aplicat în Țara 
Românească din 1780 și până la 1 septembrie 1818, când a fost abro-
gată de „Codul lui Caragea”. Textul a fost tipărit în limba greacă și în 
limba română,denumirea actuală fiind una convențională, deoarece 
oficial textul s-a numit în limba greacă Sintagmation nomicon, iar în 
limba română – Mica rânduială juridică. Acest text îl considerăm 
ilustrativ pentru limbajul juridic din perioada studiată, pentru că 
dispune de un vocabular specializat, care este dovada unei continue 
transformări a terminologiei românești în epoca modernă.  

Primii termeni îi atestăm chiar în prefața textului – pravila, dregă-
tor, îndrumare, pricină, pildă, rânduieli, nenăpăstuire, osârdie, cucer-
nic etc. şi aceştia sunt dovada unor influențe exterioare și a faptului că 
în această perioadă toate evenimentele social-istorice au o reflectare 
directă asupra limbajului administrativ-juridic. 

În textul cercetat se constată câteva straturi etimologice ale cuvin-

telor specializate: influența limbii ruse, influența limbii grecești, in-

fluența limbii turcești și influențe latino-romanice. 
1. Termenii de origine greacă, ca: anaforă (ulterior substituit cu 

termenul latino-romanic de decizie judecătorească), perilipsis (sub-
stituit cu dare de seamă), condică (ulterior înlocuit cu termenul latino-
romanic registru) etc., constituie numeric un strat destul de impunător 
în textul studiat, dar, în cea mai mare parte, au fost înlocuiți ulterior cu 
termeni de origine latino-romanică. Totuşi, deși treptat au cedat locul 
neologismelor latino-romanice, marchează o primă etapă în moderni-
zarea românei actuale. 

2. Un alt strat de împrumuturi terminologice îl reprezintă cele dato-
rate influenței limbii turce, dar acesteanu mai sunt actuale, deoarece 
descriu funcții și obiecte specifice epocii care nu mai există. O parte 
dintre aceştia ulterior își pierd statutul de termen juridic și se păstrează 
în vocabularul general (se determinologizează), iar majoritatea dispar 
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din limbă: ciubuc (nuia), divan (tribunal civil), zapciu (cârmuitor subor-
donat ispravnicului), calabalâc (dezordine), hainlâc (răzvrătire) etc. 

3. Al treilea strat terminologic atestat în Pravilniceasca condică ți-

ne de influența limbii ruse, dar și acești termeni ulterior sunt substituiți 
prin termeni de alte origini: platnic (persoană care plătește), ispravnic 

(reprezentant al domnului), norod (populație), soroc (termen fixat), iz-
vod (registru de cheltuieli), zălog (chezășie), oblăduitor (domnitor), 

pravilă (lege), jalbă (plângere), pricină (cauză). Împrumuturile ru-
sești, deși în număr mare, au avut un rol nesemnificativ, majoritatea 

termenilor aparținând domeniului administrativ şi militar. Rolul limbii 
ruse a fost important însă în epocă, pentru că a servit drept filieră 

pentru neologismele latino-romanice. 
4. Dacă primele trei straturi terminologice străine constituie dovada 

păstrării unei tradiții mai vechi în limbajul juridic și dovada importan-

ței factorilor extralingvistici în evoluția limbajului juridic, atunci ur-
mătorul strat – cel latino-romanic – probează efort de occidentalizare 

și deci de modernizare a terminologiei juridice, în sensul ajustării ei la 
cerințele noii epoci. Lexicul terminologic de origine latino-romanic 

este cel care s-a menținut și în limba română contemporană: departa-
ment (din fr. département – ramură a administrației), apelație (din lat. 

appelatio – a adresa o cerere), zestre (din lat. dextĕrae – promisiune, 
dotă), martur (din lat. Martyr – cel care asistă la un eveniment). 

Pravilniceasca condică, un text juridic reprezentativ pentru limba 
română modernă, ne permite să constatăm că în Muntenia și Moldova 

terminologia juridică la sfârşitul sec. al XVIII-lea-începutul sec. al 
XIX-lea se afla sub influență turcă, greacă, rusă șilatino-romanică. 

Perioada de tranziție de la epoca veche la cea modernă înregistrează 
diverse mutații economice, social-politice, iar majoritatea terminologi-

ei juridice românești reprezintă împrumuturi neologice, pe când terme-
nii populari sunt mai reduși la număr. Cei mai mulţi dintre termenii 

împrumutaţi se adaptează limbii române, iar adaptarea fonetică, 

morfologică s-a făcut în conformitate cu normele vechii române 
literare. După 1830 principala sursă a modernizării terminologiilor 

juridice o constituie neologismele latino-romanice, care mai întâi con-
curează, apoi treptat elimină celelalte împrumuturi din alte limbi. 

Termenii de origine latino-romanică care apar în această epocă au 

contribuit, sub aspect cantitativ şi calitativ, la aspectul modern al lim-

bii române.  
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CONFIGURAŢII INTERTEXTUALE  

ÎN POEZIA LUI ARCADIE SUCEVEANU 

 

Lucia STEGĂRESCU, studentă, Facultatea Litere 

 

Difficile est proprie communia dicere, spunea Q. Horatius Flaccus. 

E dificil de reformulat într-o manieră originală acele teme sau idei 

care alcătuiesc substanţa impersonală a literaturii, acea „publica mate-

ries” în care fiecare scriitor se regăseşte, dar în care totul trebuie creat 

de la început, de fiecare dată. În acest context, se impun, drept opera-

ţionale, conceptele de intertext și intertextualitate, între care Michael 

Riffaterre face o distincție clară, primul vizând un complex de „aso-

ciații memoriale” ce țin de cultura cititorului, pe când cel de-al doilea 

concept reprezintă rețeaua de funcții care constituie relația dintre text 

și intertext. Problema teoretică a intertextualităţii, pe care ne axăm în 

cercetarea noastră, are o genealogie şi o biografie critică impresio-

nantă. Făcând parte din arealul celor cinci mecanisme ale trans-

textualității, pe care le distinge G. Genette în volumul Palimpsestes. 

La littérature au second degré, intertextualitatea presupune, potri-

vit exegetului, „o prezență efectivă a unui text în alt text”. În comuni-

carea noastră totuși vom lua ca reper conceptul de configuraţii inter-

textuale, propus de Smaranda Vultur, prin care are în vedere nu doar 

asimilarea alterităţii textuale, ci şi intratextualitatea, „o unitate relațio-

nală deschisă”, care „marchează zona unei „dedublări” a sensului, fi-

ind „o poartă deschisă spre zona poiesisului” [3, p. 6]. 

Drept material de investigație ne-a servit opera lui Arcadie Suce-

veanu, scopul fiind identificarea configurațiilor intertextuale și a 

semnificațiilor pe care acestea le comportă, implicit „posibilitatea de a 

relaţiona fragmente sau nivele interne textului” [3, p. 7]. 

Distingem în poezia sa atmosferizată cu aer exotic și național di-

verse tipuri de intertext: biblic, mitic, livresc etc. Primul tip este valo-

rificat printr-o serie de simboluri: Arca lui Noe, Turnul lui Babel, Gol-
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gota, care conferă textului nuanțate reverberații poetice. Locuind într-

o geografie sacră, poetul practică reculegerea și spectacolul biblic, in-

ventând o mitologie personală care este adesea invadată de motive 

apocaliptice:„Lacătul bolții nu se mai descuie,/Sus pe Golgota cresc 

grădini de cuie./De plânsul nostru, ce-a tot curs în voie,/Se umflă 

mările și dau să spargă./Nu plângeți, hei! nu plângeți, strigă Noe,/În 

timp ce tot lucrează la o barcă”(Nu plângeți! Strigă Noe). 

Configurații intertextuale se pot stabili și la nivel mitic, autorul 

reușind să-și creeze un sistem poetic personal. Eul liric se întreabă ce 

mai fac caii troieni de când „zidurile cetății s-au dărâmat?”:„Destituiți 

din mit,/ uitați până și de Ulise,/ Se uită cu mirare la plugul descoperit 

abia de curând,/ la slinoasele hamuri domestice,/ dar condiția de cal îi 

refuză” (Calul-reptilă).De asemenea, în orizontul poetic sucevenian se 

mai înscriu și mituri ca: Oedip, Cronos, Narcis – toate conturând un 

bogat sistem intertextual. Înnoindu-și în permanență instrumentarul 

poetic, Arcadie Suceveanu nu s-a dezis niciodată de tradiție, or, pe 

bună dreptate afirmă Adrian Dinu Rachieru: „poezia lui Arcadie 

Suceveanu condensează metaforic durerile unui neam” [2, p. 354].  

În acest sens, atestăm configuraţii intertextuale de sorginte mito-

folclorică în Miorița. Dincolo de relaţia paratextuală instituită, prin 

titlu, cu balada populară, opera reprezintă şi un hipertext, în termino-

logia lui G. Genette, o transformare a textului-sursă.  

Este de menționat faptul că Miorița lui Arcadie Suceveanu vine ca 

o reinterpretare a mitului transhumanței: „Acel cioban în culme de 

Carpați/ Ce-a curs în stea, cu nunta fulgerată,/ Acel cioban ucis de cei 

doi frați,/ Prin jertfa lui de sânge, mi-este tată”. Cu o profundă efer-

vescență lirico-ideatică, eul sucevenian reliefează drama românului, 

cel care descinde din ciobanul prin a cărui jertfă „ne știm cu toții frați/ 

Legați de-un dor ce-i mai presus de moarte!”. De mare anvergură este 

şi intertextul livresc, poetul înglobând, prin citat sau aluzie, multiple 

figuri ale culturii naționale și universale. Remarcăm „vizitarea” 

universului său artistic de către Albatrosul lui Baudelaire, prin care se 

evidențiază „o transfigurare în ritm primordial” [1, p.6]: „În nopți 

adânci de vis el mi se-arată/Înger căzut în lumile de jos./ Subțire, 

fantomatic și umbros,/Îmi stă pe braț și mi se uită-n soartă”.Cât despre 

textul poetic Adio! Nevermore!, acesta reprezintă un spațiu de întâlnire 

a textului eminescian și a celui semnat de Edgar Allan Poe: „Trăim 
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modern, murim în metru antic,/ Murim de silă și murim oricum,/ Și 

nici n-am reușit să fiu romantic/ Prin gările acestui veac de fum”. 

Putem concluziona că odată cu Arcadie Suceveanu poezia româ-

nească acumulează rafinament imagistic, înscriindu-se într-un veritabil 

cerc expresiv, or poetul este inegalabil, chiar și atunci când toată 

literatura popoarelor îi curge prin cuvinte, iar poetul reușește să 

rămână același, fiind mereu altul. Graţie intertextualității, creația suce-

veniană constituie un vast material de cercetare, fiind oportună reco-

mandarea de a o investiga prin prisma acestui concept, întrucât opera 

poetului rămâne un spațiu deschis analizei literare și interpretărilor. 

Referințe: 
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Limba română, anul XV, nr. 5-9, 2005. 
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Chișinău: Litera, 2003. 
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operei. București: Cartea Românească, 1992. 
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TERMENI FORMAŢI PRIN ABREVIERE  

ÎN DOMENIUL TURISMULUI 

 

Viorica ATAMAN, studentă, Facultatea Litere 

 
Terminologia este o știință interdisciplinară, care stabilește relații 

cu logica, informatica, teoria comunicării, teoria informației, traducto-
logia. Deși este o disciplină ce aparține științelor limbii, fundamentele 
ei teoretice au fost puse de un specialist în domeniul tehnicii – Eugen 
Wuster. Variaţiile terminologice în domeniul turismului se explică 
prin intensificarea relațiilor economice și culturale între statele lumii, 
prin urbanizarea accelerată, gradului înalt de informatizare, prin mo-
dernizarea mijloacelor de transport și căilor de comunicare. 

Domeniul turismului s-a îmbogățit cu „împrumuturi necesare”, cu 
unități frazeologice care nu au corespondent românesc sau care prezin-
tă anumite avantaje în raport cu termenul autohton, cum ar fi precizie, 
brevilocvență, expresivitate, circulație internațională. Termenii de 
specialitate din domeniul turismului nu au mereu echivalent românesc, 
deoarece denumesc realități apărute recent în domeniu.  
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Potrivit cercetătorilor, multe împrumuturi de dată recentă din en-
gleză sunt neadaptate fonetic şi morfologic la sistemul limbii române. 
Iar procesul adaptării nu decurge întotdeauna sistematic, astăzi 
existând tendința de a păstra termenul străin cu ortografia şi pronunţia 
de origine.  

În acest sens, se poate vorbi chiar despre o permisivitate în ac-
ceptarea şi integrarea împrumuturilor. Drept exemplu, în Dicţionarul 
esenţial de neologisme al limbii române se regăsesc termenii: cover-
girl, country, howdah, water-balast, willy-willy, workshop etc. Dacă 
facem referinţă la domeniul terminologiei turistice, putem da și alte 
exemple: season ticket, travel agency, wine shop, last minute, early 
booking, check-in, check-out și altele. 

Un efect al influenței străine asupra terminologiei turistice este 

probat de cele două tipuri de abrevieri: sigla și acronimul. 

Sigla și acronimul, termeni foarte des atestați în terminologia turi-

stică, reprezintă compuse realizate prin abreviere din grupuri sintactice 

mai mult sau mai puțin stabile. În primul caz, sunt reținute silabe (sau 

fragmente) inițiale ale cuvintelor care compun o sintagmă. În cel de al 

doilea – sunt selectate numai inițialele fiecărui termen din formația 

sintactică de bază. În afara acestor tipuri, există și compuse prin 

abreviere care combină ambele procedee. Atât acronimele, cât și si-

glele sunt creații ale limbii scrise, putând fi preluate și în vorbire. 

Iată câteva exemple pe care le-am extras din ofertele agențiilor de 

turism. 

SGL – cameră de hotel pentru o singură persoană, BGL – cameră 

într-o căsuță, amplasată separat de clădirea principală, EXB – pat 

suplimentar, MV – cameră cu vedere la munte, SV – cameră cu 

vedere directă la mare, HB – cazare cu demipensiune (prețul include 

mic dejun și cină (bufet), ceai, cafea, apă pentru micul dejun), FB – 

pensiune completă, ALL inclusive – totul inclus (micul dejun, prânz 

și cină (bufet). În timpul zilei se oferă băuturi locale în cantități ne-

limitate, mese suplimentare), BB – prețul include micul dejun (bufet).  

Pentru categoria largă a specialiştilor (teoreticieni şi practicieni din 

domeniul economiei şi marketingului turistic, al managementului ser-

viciilor şi agenţiilor de turism, al industriei hoteliere ş.a.), opţiunea 

conştientă pentru termenul străin (utilizat în literatura de specialitate, 

manuale şi dicţionare/glosare) se explică printr-o serie de cauze obiec-

tive, menţionează cercetătoarea Adriana Stoichițoiu-Ichim, care con-
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sacră problemei mai multe studii [1, 2]: procesul de „internaţionali-

zare” a terminologiei turistice, evitarea polisemiei generatoare de am-

biguitate a echivalentului românesc, asigurarea economiei lingvistice 

prin elipse.  

În cazul numelor comerciale din domeniul turismului, selectarea 

componentului generic (care ar trebui să indice în mod obiectiv și 

transparent tipul respectivei unități de cazare) se realizează frecvent în 

funcție de strategiile comerciale, de marketing și publicitare, vizând 

„seducerea” potențialilor clienți prin conotațiile de prestigiu asociate 

în mentalul colectiv românesc termenului străin (în primul rând, angli-

cismelor cu circulație internațională). Dintr-un inventar foarte bogat, 

selectăm o serie de asemenea împrumuturi cu circulație internațională, 

care pot fi considerate anglicisme „de lux” sau „lexicofage”, deoarece, 

în majoritate, au echivalente autohtone, nefiind acceptate în terminolo-

gia oficială a domeniului. Asemenea nume generice apar incluse în de-

numiri ale unor unități de cazare din Chișinău: Bed & Breakfast Olsi; 

Shadow Boutique Hotel & Spa;Tulip Residence & Spa; The Base 

Apartments; Art-Rustic Boutique Hotel; Weekend Boutique Hotel; The 

Green Guest House; Berd's Design Hotel etc. 

În concluzie, afirmăm că variația terminologică din domeniul 

turismului este deosebit de complexă, atât sub aspect conceptual 

semantic, cât și pragmalingvistic, reprezentând una dintre principalele 

forme de manifestare a dinamicii lexicului specializat. 

Referințe: 
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AMBIGUITATEA ȘI EVITAREA ECHIVOCULUI 

 PRIN RELUAREA LEXEMELOR MORFEMATICE 

 

Alina RUSU, masterandă, Facultatea Litere 

 

În ultima jumătate a secolului al XX-lea, ştiinţele limbii au 

cunoscut un continuu proces de evoluţie a concepţiilor şi a metodelor 

lingvistice. Un aspect care mai rămâne actual este ambiguitatea, care, 

cu toate că nu este un fenomen sintactic tratat numai în lucrările de 

specialitate recente, este descris ţinând seama de progresul fenomenu-

lui lingvistic în ansamblu. 

Termenul ambiguitate în dicţionarele limbii române are sensurile: 

situație lipsită de precizie, de claritate, echivocă, care privește unele 

cuvinte, expresii și enunțuri dintr-o limbă anumită; altfel spus, 

proprietate a unor enunțuri de a avea mai multe înțelesuri, datorită 

unor cuvinte și expresii din structură și, de aici, de a fi interpretate în 

două sau mai multe feluri. 

Actualmente, ambiguitatea poate fi întâlnită la nivelurile fonetic, 

lexical, morfologic, sintactic şi stilistic, iar prezența ei este încă o 

abordare necesară, deoarece unii cercetători consideră că este atestată 

mai mult în vorbirea orală decât în cea scrisă, pe când alții susțin că 

structurile ambigue sunt o consecinţă a aşa-numitului fenomen de 

economie lingvistică. În limba română există ambiguitate lexicală, 

ambiguitate sintactică și ambiguitate referențială.  

Ambiguitatea lexicală apare atunci când un cuvânt cu două sau 

mai multe sensuri este folosit astfel încât expresia sau propoziţia care 

îl conţine poate fi înţeleasă în mai multe feluri. 

Propoziţia „El este un copil bun” conţine o ambiguitate lexicală, ca 

urmare a polisemiei adjectivului bun, pe care vecinătatea substantivu-

lui copil n-o rezolvă decât parţial, rămânând nespecificate distincţiile 

semantice dintre: bun – „calitate cu referire la generozitate“; bun – 

„calitate cu referire la cuminţenie“; bun – „calitate cu referire la rezul-

tate şcolare. 

Ambiguitatea sintactică, numită uneori și amfibolie, apare atunci 

când ordinea cuvintelor permite două sau mai multe interpretări. „Mi-

am luat o canapea. Ziceau că se pot așeza 6 persoane fără probleme. 

Dar unde găsesc eu 6 persoane fără probleme”.  
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În acest caz, cuvintele care au fost interpretate diferit sunt fără pro-
bleme, adică, oamenii, dacă se vor așeza împreună, nu vor afecta 
canapeaua, ceea ce de interlocutor a fost sesizat diferit – ca persoane 
care nu au probleme, adică nu au bătăi de cap. 

Ambiguitatea referențială apare atunci când un cuvânt este folosit, 
astfel încât poate fi considerat ca referindu-se la oricare din două sau 
mai multe lucruri. Ambiguitățile de referință apar deseori atunci când 
sunt folosite pronume ca ea, el, al ei, al lui, o, ei, ele. De exemplu: 
Iubitule, îmi cumperi și mie un telefon nou?/ – Păi și celălalt?/ – 
Celălalt îmi cumpără tabletă!” În acest exemplu, pronumele celălalt 
poate avea două sensuri, unul – ca înlocuind telefonul, iar al doilea ca 
înlocuind iubitul. De aceea, pentru a evita interpretarea echivocă, în 
acest caz este necesar de alăturat termenului celălalt un morfem, pen-
tru a evidenția sensul enunțului. Deci, înlocuind, obținem – Iubitule, 
îmi cumperi și mie un telefon nou?/ – Păi și celălalt telefon?/ –
Celălalt este vechi deja. Astfel, evităm un răspuns neplăcut. 

O atenție sporită trebuie acordată succesiunii determinanţilor în ca-
drul construcţiilor care grupează mai multe ,,nume” – substantive şi 
(sau) adjective –, căci, deşi limba română se caracterizează, în general, 
printr-o pronunţată libertate a topicii, în construcţiile de acest fel, aşe-
zarea componentelor constituie adeseori unicul indiciu al relaţiilor ca-
re se stabilesc între ele. Este evident că nu e totuna dacă spunem, de 
exemplu, rochii albastre cu flori sau rochii cu flori albastre, cele două 
construcţii au sens diferit şi, dacă avem în vedere nişte ,,rochii de cu-
loare albastră cu desen floral (roşu, alb, galben etc.)” şi folosim cea 
de-a doua construcţie, interlocutorul nostru va înţelege altceva decât 
ce am vrut să-i comunicăm. 

În general, când acelaşi substantiv este însoţit de doi determinanţi – 
unul reprezentat printr-un adjectiv şi celălalt printr-un grup prepoziţio-
nal (prepoziţie şi substantiv) – este recomandabil ca adjectivul să fie 
aşezat înaintea determinantului prepoziţional, în imediata apropiere a 
substantivului regent – deci rochii albastre cu flori, casa veche de că-
rămidă etc. – pentru că adeseori, mai ales dacă cele două substantive 
sunt de acelaşi gen, adjectivul poate fi înţeles ca determinând determi-
nantul prepoziţional – (rochia poate fi „roşie, de exemplu, cu flori al-
bastre”, o casă nouă poate fi construită din „cărămidă veche”...).  

Un fenomen foarte răspândit în limba română este întrebuinţarea 
incorectă a unei prepoziţii în locul alteia, situaţie caracteristică mai 
ales prepoziţiei pe.  
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De exemplu, în cadrul unei emisiuni TV, prezentatorul, animat de 
faptul că un telespectator insista să ia legătura directă prin intermediul 
telefonului, a anunţat publicul că mai e „încă un telefon pe final de 
emisiune” (corect: încă un telefon la finalul emisiunii), iar, după câ-
teva replici agreabile, l-a rugat, în mod firesc – „rămâneţi pe telefon” 
(corect: rămâneţi la telefon), pentru a i se explica modalitatea de 
ridicare a premiului. 

În opinia noastră, această inadvertenţă se explică prin faptul că au 

fost neglijate posibilităţile combinatorii ale cuvântului de legătură, ca-

re depind atât de natura lui semantică, cât şi de sensul cuvintelor pe 

care le însoţeşte. În aceste condiții, tema abordată de noi este actuală, 

fiind în stare să contribuie la evitarea, consolidarea și actualizarea gre-

șelilor de exprimare, deoarece funcția limbajului este de a ne face în-

țeleși, dar și de a înțelege. Problema este că formulările ambigue sunt 

prezente mereu și gramatica, împreună cu contextul și comunicarea 

emoțională, creează realități multiple.  
Recomandat 

Alexandra GHERASIM, dr., conf. univ. 

 

IPOSTAZE ALE DISCURSULUI CONFESIV  

ÎN GRĂDINA DOMNULUI DE ION DRUȚĂ 

 

Constanța ȚURCAN, masterandă, Facultatea Litere 

 
Creația druțiană se prezintă ca o structură ordonată de norme şi 

convenții general-umane, dar, în aceeaşi măsură, având ca principii 
supraordonatoare o serie de criterii originale, personale şi exclusive de 
implicație majoră în interiorul formelor spirituale proprii ființei 
creatoare. Discursul confesiv prezentat în capitolul „Cântec legat de 
lumină” din lucrarea Grădina Domnului reprezintă o simbioză a 
prozei și a poeziei lirice de factură religioasă, constituind pentru mare-
le scriitor o tendință estetico-stilistică. Creştinismul ortodox a lăsat pu-
ternice urme în spiritualitatea profundă a scriitorului, generând diferite 
stări emoționale, tonalitate și atmosferă pline de viață. 

Exemplul „Perfecțiunea Dumnezeiască, dragul meu/ La fel ca și 
frumusețea, la fel ca și ruga,/ Te luminează, te înalță, iar înălțarea cu 
duhul/ E unul din cele mai mari daruri cerești”denotă legătura indiso-
lubilă a scriitorului cu Dumnezeu, prin intermediul căreia se eviden-
țiază credința purificatoare. 
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Lumina este conturată ca un simbol inițial de cunoaștere și speranță 

„Aprinderea luminii în amurg,/ Sub acoperișul casei tale,/ Era o dati-

nă, un act solemn/ Sfințirea luminii în amurg/ Era o tradiție atât de 

veche,” iar mai târziu ca o latură cosmogonică a despărțirii întunericu-

lui de lumină „Zisa-i Tu, Doamne,/ În ceasul Facerii, Să fie Lumină!/ 

Și Lumină s-a făcut,/ Ea a fost începutul începuturilor, Temelia teme-

liilor/ Însă Tu i-ai zis întunecimii: Piei satană!! Și ea nu a pierit./ Stă 

încolțită pe la margini/ Și roade din rădăcini lumina,/ Știind-o frage-

dă, darnică, trecătoare”, iar la final lumina trezește o generație ador-

mită de griji și nevoi pământești „Pomul înflorit părea o candelă co-

borâtă din cer,/ Un snop de lumină ce se legăna încetinel/Răspândind 

lumină jur împrejur, Și lumina ceea, străbătând cețurile...” Lumina e 

o dovadă clară a liantului dintre scriitură cu cele sfinte, iar tenta religi-

oasă este lesne sesizată anume prin acest simbol ceresc. 

O altă ipostază a discursului confesiv cu Marele creator al lumii o 

reprezintă dialogul despre cele mai mari griji ale omului, pe care auto-

rul le identifică drept un nesfârșit lanț. Prima și marea grijă a omului a 

fost și rămâne pâinea „Pâinea a fost și rămâne/ Marea noastră dure-

re./ Avem pământuri mânoase,/ Dar nu le putem stăpâni pe deplin”.  

A doua grijă a omului după pâine este apa „Ultima rugă a străbu-

nilor noștri era apa/ Îndurăm sete ani la rând/ Și noi, și pământul și 

vita și pomul”. Apa este un element primordial, simbol al vieții, al re-

generării și al purității. Focul reprezintă încă un mare chin al omenirii 

„fără foc în vatră, omul degeră,/ Coboară în somnul cel de veci”, prin 

urmare, această flacără de origine celestă este un simbol al puterii, al 

dăinuirii, dar mai ales al supraviețuirii. 

Discursul confesiv este redat în lucrare nu doar prin comunicare cu 

Dumnezeu și despre Dumnezeu, ci, mai ales, prin indicii textuali ce 

vizează categoria subiectivității–mărci lexico-gramaticale ale persoa-

nei I/a II-a: verbe „am ajuns, visăm, ne pierdem, ne trezim”.  

Marca reflexivității denotă expresivitatea, destăinuirea și sincerit-

tea eului. Pronume şi adjective pronominale la persoana I/a II-a, 

singular/ plural: „Numai că nopțile noastre, Doamne,/Sunt mult prea 

grele, mult prea lungi,/ Și noi pentru a supraviețui...”  

Formule de adresare directă: substantive „Mă vei întreba, Doa-

mne,/ Ce anume v-a doborât?” , „Doamne Dumnezeule...”, „Dar stai 

o clipă, Tată-moșule”, „Auzi-ne, Doamne,/ Apără-ne și ne miluiește”. 
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Adresarea reprezintă o modalitate specifică de raportare a locu-
torului la alocutor în cadrul procesului comunicativ, prin acest mijloc 
eul se eliberează de trăirile interioare. Adresându-se lui Dumnezeu, el 
capătă o putere divină, care îl ajută să înțeleagă mai profund lumea și 
grijile lumești. 

Mărci ale afectivităţii: interjecţii, exclamații, interogații, pauze ex-

presive, marcate frecvent prin puncte de suspensie ori linii de pauză: 

„Ei, de unde! Obârșia! Bătrânul cântă!” reflectă în mod vizibil carac-

terul confesiv al scriiturii. Numai scriitura confesivă stabilește o oare-

care ordine între aceste categorii și face posibilă discuția despre 

,,artificiul sincerității’’. Atât autenticitatea, cât și sinceritatea nu pot fi 

măsurate decât de substanța epică a textului confesiv. 

Confesiunile lui Ion Druță, în ansamblul lor, sunt „niște sugestii de 

sfinţenie”, care atenţionează cititorul că Druță îşi grupează poeziile în 

volume sugestive, prin titlu şi tematică, care îi marchează fiecare 

treaptă a vieţii, cu toate trăirile, sentimentele, pasiunile și emoţiile. 

După cum menționează regretatul academician Mihail Dolgan, 

meritul incontestabil al lui Ion Druţă este că el a știut să introducă şi să 

impună lirismul într-o epocă absolut antilirică, refractară poeticităţii 

de orice fel, dar mai cu seamă a impus caracterul propriilor confesiuni, 

într-o tonalitate care urmează poetica spaţiului mioritic blagian, adică 

spaţiul undulat „deal-vale”, constituită din orânduiri, întorsături și 

logodiri de cuvinte dintre cele mai neprevăzute și mai fascinante.  

Sintetizând cele afirmate, nu putem decât să reiterăm că, esențial-

mente, creația lui Ion Druță rămâne actuală prin eternul uman inclus în 

discursurile sale, cumulând destine în istoria zbuciumată a neamului. 

Referințe: 
1. DRUȚĂ, I. Grădina Domnului. București: Cartier, 2017. 

2. VÂLCU, A. Funcţionarea discursului specializat. Iaşi: Editura „Ştefan 

Lupaşcu”, 2003, p. 61. 

3. DOLGAN, M. Ion Druță, poetul, sau semnificația baladelor lui creștine. 

În: Literatura și arta, 2012, nr.2, p.4. 

4. SIMION, E. Ficțiunea jurnalului intim. Vol.I, p.134. 

Recomandat 

Alexandra GHERASIM, dr., conf. univ. 
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MOTIVAREA SEMNULUI  

ÎN LIMBAJUL MIMICO-GESTUAL 

 

Elena MALANICI, studentă, Facultatea Litere 

 

Originea limbajului mimico-gestual datează încă de la începutul 

erei creștine, atunci când se foloseau pozițiile mâinilor și ale degetelor 

pentru a transmite înțelesul unor cuvinte. Se crede că limbajul sem-

nelor era folosit pentru Biblia în limba latină din secolul X.  

Cu toate acestea, istoria atestată a limbajului datează din secolul 

XVI. Distinsă în acest context a fost activitatea călugărului spaniol Pe-

dro Ponce de Leon, cea a preotului spaniol Juan Pablo Bonet și cea a 

abatelui Charles Michel de l’Épée. Aşa cum putem constata în baza 

literaturii de specialitate [1-3], există două forme de limbaj bazate pe 

gesturi, principial diferite: limbajul dactil și limbajul mimico-gestual. 

În alfabetul dactil, fiecărui semn executat cu ajutorul degetelor îi 

corespunde un singur dactilem. Aceste dactileme nu sunt altceva decât 

transpuneri ale vorbirii sau scrierii în forma gestuală. Comunicarea 

dactilă intermediază trecerea de la nonverbal la verbal în timpul 

procesului demutizării și constituie ulterior un sprijin indispensabil în 

precizarea sensului și completarea exprimării orale sau grafice. 

Alfabetul dactil este diferit de la o țară la alta. 

Dactilemele și limbajul gesticular nu se exclud reciproc, ci se com-

pletează în mod organic. Chiar și la surzi, unele aspecte (numele de 

familie, denumirea unor produse) nu pot fi reproduse decât dactil. 

Limbajul mimico-gestual este alcătuit în principal din semne (realizate 

cu una sau ambele mâini), elemente nonverbale (expresiile faciale, 

mișcări ale buzelor, capului sau umerilor) și regulile de utilizare și 

combinare ale acestora (echivalentul regulilor gramaticale și sintac-

tice). Limbajul mimico-gestual român este un limbaj complex vizual-

spațial, fiind o limbă de sine stătătoare, deplină, formată natural.  

Este diferit de la o țară la alta, nu e universal, deși există destule 

semne gestuale comune. Semnele sunt diferite nu doar la nivel de re-

giuni, ci chiar la nivel de grupuri.  

Comunicarea prin gesturi și mimică este superioară celei verbale 

sub aspectul vitezei și adresabilității, dar este inferioară din punctul de 

vedere al conținutului și preciziei.  
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Literatura de specialitate ne-a relevat că vocabularul unei limbi 

dezvoltate cuprinde sute de mii de unități lexicale, iar cel mai 

dezvoltat limbaj gestual nu depășește 7.000 de unități lexicale.  

Rezultă că limbajul gestual este de 75-100 de ori mai sărac decât 

limbajul verbal. De exemplu, pentru cele 56.568 de cuvinte din 

Dicționarul limbii române moderne (1992), Ion Drăguțoiu a constatat 

că există 2.250 de gesturi corespunzătoare.  
În limbajul gesturilor semnele pot fi aranjate în orice ordine, dar se 

pare că această ordine este dictată de importanța gestului în cadrul 
propoziției. Astfel, elementul important din cadrul propoziției ocupă 

primul loc, iar toate celelalte elemente îl urmează, tot în funcție de 
importanță. Exemplu: Albastra casă este a mea. (Limbajul verbal) – 

Casa + albastru + oraș + mea. (Limbajul gesturilor). 

Pentru prezentarea pronumelui personal se folosește degetul index, 
care se îndreaptă spre sine la persoana I singular și spre persoane 

imaginare, în cazul persoanei II și III singular. Pentru prezentarea per-
soanei I plural, se folosesc degetele index ale ambelor mâini, cu 

pumnii strânși. Pentru a exprima pronumele posesiv, degetele index 
sunt înlocuite de palmele deschise și cu degetele lipite.  

Când se referă la un băiat sau la un bărbat, gesturile sunt executate 
în partea de sus a feței, la femei – în partea de jos a feței. 

Pentru a prezenta profesia unei persoane, se folosesc gesturile com-
puse. De exemplu, contabil= persoană + a socoti; soldat= persoană 

+ armă; baby-sitter= persoană + a îngriji + copil; șofer= persoană 
+ a conduce + mașină. 

Pentru a înțelege conceptele de timp prezent, trecut și viitor în 
LMG, cel care le efectuează va trebui să se gândească la un spațiu din 

fața corpului său ca reprezentare a timpului prezent: Prezent – în fața 
corpului, cu ambele mâini în fața corpului; Trecut – o mișcare înapoi; 

Viitor – o mișcare a mâinii înainte, îndepărtare de corp. În afară de 

aceste timpuri principale, nu putem vorbi în limbajul gesturilor de 
variații ale acestor timpuri ca în limbajul verbal. 

Putem concluziona că problemele motivației și denominației în 
limbă au devenit în ultimul timp obiect de cercetare în diferite dome-

nii lingvistice. În comparație cu limbile naturale, în limbajul mimico-
gestual, semnul este monovalent și nonsemantic. Sub aspectul gra-

dului de corespondență dintre semn și conținutul exprimat se disting 
trei categorii de motivație: absolute, relativă și parțială.  
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Valoarea semantică a semnelor limbii se manifestă prin transpune-
rea în semne a faptelor și fenomenelor din realitatea obiectivă. Legătu-
ra dintre concept și denotatum trebuie privit în raport cu complexul de 
relații din sistemul limbii, dar și cu faptele și fenomenele din realitate. 

Referințe: 
1. Dicționarul limbajului mimico-gestual din Republica Moldova. Chișinău, 

2017. 
2. Florea, B. Limbaj gestural: Comunicare și interpretare. Iași: Lumen, 

2010. 
3. Ghid metodologic pentru învățarea limbajului mimico-gestual în Republi-

ca Moldova. Chișinău, 2016. 
Recomandat 

Elena JUNGHIETU, lector. univ. 

 

CUVINTE FORMATE PRIN PREFIXARE 

ÎN LIMBAJUL PUBLICISTIC 

 
Tatiana ERHAN, studentă, Facultatea Litere 

 
Celebrul lingvist francez A.Meillet afirma că ,,orice vocabular ex-

primă, de fapt, o civilizație”, subliniind astfel legătura strânsă dintre 
istoria lexicului și istoria societății. Importanța vocabularului este și de 
natură stilistică, deoarece lexicul constituie aspectul cel mai specific al 
fiecărui stil funcțional; deosebirile dintre stiluri, ca variante ale limbii 
literare, reducându-se, în primul rând, la diferențele de vocabular și de 
frazeologie [apud 1, p. 53]. Derivarea reprezintă una dintre sursele 
esențiale de reînnoire a cuvintelor limbii române, unde se observă cum 
funcționează legitățile interne ale limbii în diferite etape ale 
societății.Formarea cuvintelor, actualmente, se face vizibilă tot mai 
mult, contribuind la apariția elementelor noi,la constituirea limbajului 
modern. Constatăm că limba noastră, asemeni celorlalte limbi 
romanice, își completează sistemul lexical și își consolidează resursele 
interne de îmbogățire și recurge la un proces de perfecționare perpetuă 
a lor. Este cunoscut că unul dintre principalele izvoare de promovare a 
unor creații lexicale este mass-media. Dacă pentru limba literară a fost 
și rămâne elocvent modelul marilor scriitori, pentru limbajele 
științifice exemplul celebrilor savanți, profesori de performanță, atunci 
pentru vorbitorii de rând pe primul plan sunt materialele presei scrise 
și ale celei vorbite. 
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În articolul de față, am încercat să relevăm unele procedee de for-

mare a cuvintelor în limba română, și anume, cele prin prefixare, refe-

rindu-ne și la extinderea lor prin intermediul mass-mediei. 

În literatura de specialitate, se constată că în limba română sunt 

următoarele căi de îmbogățire a lexicului: a) interne (derivarea; com-

punerea; conversiunea); b) externe (împrumutul; calcul lingvistic). 
Derivarea constă în formarea de cuvinte noi cu ajutorul afixelor – 

sufixe și prefixe lexicale. În cele ce urmează, ne vom ocupa doar de 
derivarea progresivă. Aceasta se manifestă, mai ales, prin prefixare. 

Prefixele sunt afixe adăugate înaintea unei rădăcini și se clasifică 
în: simple, când nu se pot analiza prin unități mici;complexe, când 
structura lor permite analiza lor pe unități mai mici. 

Elementele fără existență independentă care ocupă primul loc într-
un compus și se aseamănă întrucâtva cu prefixele au fost numite de 
lingviști pseudoprefixe sau prefixoide. Prefixoidele se deosebesc de 
prefixe prin faptul că:sunt elemente de compunere cu sens deplin; 
exprimă noțiuni provenind de la substantive, adjective, pronume, nu-
merale, verbe, poziție. Unele prefixoide posedă mai multe sensuri.  

De exemplu: auto- ,,însuși, singur” (autoinstruire, autoevaluare) și 
auto-,,automobil, mașină”(autocamion, autostradă); tele- ,,departe, la 
distanță”(telebusolă – ,,busolă ale cărei indicații sunt transmise la dis-
tanță”, teleghida – ,,a dirija de la distanță” ș.a.), tele- ,,televiziune, te-
levizor”(telejurnal –,,jurnal transmis la televizor”, telegenic, care face 
impresie bună când este transmis prin televiziune”). 

Unele dintre ele sunt întrebuințate ca lexeme independente: condu-
cători auto, tracțiune auto, atelier auto.Vom exemplifica prin câteva 
mostre selectate din presa periodică cu prefixoidul auto-: „Principiul 
de funcționare al acestuia este autoaprinderea amestecului”; „autogu-
vernarea studenților Universității de Stat din Moldova”; „De la 1 ianu-
arie 2019, aceste instituții vor trece și ele la autogestiune financiară; 
„lucrările sale fiind prin excelență autoreferențiale”. 

I. Iordan, referindu-se la prefixoidele de tipul auto-, poli- ș.a., 
accentuează că acestea trebuie incluse împreună cu formațiile ce con-
țin prefixe, dată fiind funcția lor comună cu a acestora: ,,Din punct de 
vedere funcțional însă, ambele categorii (prefixe și prefixoide sau 
false prefixe) sunt perfect identice, căci joacă același rol în vorbire.  

Nici pseudoprefixele de felul lui aero-, radio- etc. n-ar trebui puse 
într-o grupă aparte. Funcția lor nu se deosebește prin nimic de a celor-
lalte, deci nici de a prefixelor” [2, p.214]. 
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Tot mai des, în limbajul publicistic se întâlnesc cuvinte formate cu 

ajutorul prefixoidelor cu valoare de superlativ: extra- , super-, supra-, 

ultra-, hiper-, mega-. Prefixele date fac parte din fondul neologic și 

sunt caracteristice pentru variantele culte ale limbii. Prefixele respecti-

ve se folosesc în stilul științific, în special cu valori concrete (,,afară”, 

,,deasupra”, ,,dincolo de”), în timp ce în stilul publicistic – mai exact 

în limbajul reclamelor, și de aici în limbajul familiar – se folosesc 

aproape exclusiv cu valoarea abstractă de superlativ.  

În baza materialului faptic colectat de noi, putem constata că unele 

dintre cuvintele formate prin prefixare nu au intrat în Dicționarul lim-

bii române, s-ar putea însă ca uzul să fie mai puternic și peste o pe-

rioadă să le găsim și în el. Unele dintre exemplele analizate cu prefixe 

sunt creații mai recente, poate chiar ocazionalisme, la care vorbitorii 

limbii române recurg cu un scop stilistic, dorind să evidențieze proce-

sul ca atare: de modificare, de transformare în societate. 

În concluzie, mass-media este un intermediar între limbajul stan-

dard și cel uzual. Ceea ce apare în uz cu timpul poate să devină normă, 

și invers – ceea ce este normă se utilizează tot mai des în uz, prin 

intermediul limbajului publicistic. Deci limbajul publicistic ar trebui 

să fie un model pentru toți vorbitorii limbii române.  
Referințe: 

1. ANDREI, M., GHIŢĂ, I. Limba română. Bucureşti, 1981. 

2. IORDAN, I. Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor”. Iași, 
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METAFORA CONCEPTUALĂ ÎN DISCURSUL  

POLITIC  DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Valentina ȚURCANU, masterandă, Facultatea Litere 

 
Metafora conceptuală a intrat în atenția lingviștilor abia începând 

cu anii ’70 ai secolului trecut, tezele ei fundamentale fiind expuse de 
lingvistul-teoretician G.Lakoff și filosoful M.Johnson în cartea Metap-
hors we live by – Metaforele cu care trăim [1]. Studierea intensivă a 
metaforei, caracteristică pentru știința contemporană, atinge și sfera 
comunicării politice. Lingviștii și politologii, precum și psihologii, so-
ciologii, specialiștii în teoria comunicării și a relațiilor cu publicul 
conștientizează că „politica este, în mare măsură, o problemă de lim-
bă” [2, p.5]. Se conturează un nou domeniu al lingvisticii aplicative – 
lingvistica politică, ce studiază „spațiul” discursului politic.  

Discursul politic, ca și orice alt discurs instituțional în general, este 
mai puțin liber decât vorbirea cotidiană: fiecare cuvânt din el este stu-
diat în prealabil și cântărit cu atenție. Interpretarea metaforei ca princi-
piu organizațional al sistemului conceptual al omului, care condițione-
ază percepția lui, gândirea și comportamentul, deschide noi orizonturi 
și în analiza discursului politic.  

Studierea metaforelor permite a identifica în text ceea ce este evi-
dent și ce este ascuns, a scoate la iveală intențiile comunicative ale au-
torului, a releva poziția lui socială și „sistemul moral de coordonate”, 
așa încât metaforizarea trebuie privită ca un „procedeu foarte produc-
tiv în limbajul politic actual, îndeplinind principalele funcții ale aces-
tuia: concizie, expresivitate, persuasiune” [3]. 

Pornind de la tipologia propusă de G.Lakoff și M.Johnson, vom 
încerca să analizăm câteva mostre de metafore conceptuale de diferite 
tipuri, atestate în discursurile politicienilor din Republica Moldova 
pentru a înțelege și a evidenția scopul cu care au fost utilizate.  

Dintre metaforele identificate remarcăm următoarele: 
1. STATUL ESTE OM. Personificarea statului permite a elucida 

multe aspecte importante ale funcționării lui. Statelor deseori li se atri-
buie calități umane: ele pot fi pașnice sau agresive, responsabile sau 
iresponsabile, harnice sau leneșe. După cum omul este interesat să fie 
sănătos și puternic, un stat rațional tinde să-și amplifice la maximum 
bogăția și puterea militară.  
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În discursurile politicienilor din Republica Moldova, statul și unită-

țile sale de conducere ce capătă diverse abilități omenești.  

Într-un discurs în care liderul PDM Vlad Plahotniuc enumeră 

consecințele posibilității ca oponenții săi să vină la putere, el afirmă că 

„Modova nu-şi mai poate permite să facă experimente politice îndo-

ielnice”. Astfel Moldova are capacitatea de a-și permite sau nu ceva, 

ceea ce este caracteristic doar ființelor umane, prin această metaforă 

politicianul exprimându-și și empatia pe care o are față de statul său.  

În același discurs, politicianul ne anunță că partidul său „porneşte 

în campanile cu capul sus”. Prin utilizarea acestei expresii, el își însu-

flețește partidul, oferindu-i perspectiva de a intra în campania electo-

rală cu demnitate și siguranță în ceea ce face.  

În alte discursuri, și partidele au fost înzestrate cu însușiri umane, 

cum ar fi că Partidul Liberal-Democrat și cel Liberal ar avea putința 

de „a da o palmă” cuiva: „Palma dată de PLDM şi PL integrării euro-

pene va fi taxată dur de cetăţeni”. În această expresie remarcăm chiar 

două metafore: în prima parte a enunțului este înființat cel care „dă 

palma”, iar în a doua parte – cel care „primește palma”, adică „inte-

grarea europeană”. 

2. POLITICA ESTE SPORT. Pentru a face campania electorală 

mai captivantă, politicienii utilizează diverse modalități de prezentare 

a alegerilor, acestea fiind asemuite unor întreceri sportive, cu adversa-

ri, cu înfrângere și biruință. Astfel, președintele Igor Dodon, într-un 

interviu avut înainte de a se fi început alegerile, declară: „În circum-

stanţele actuale […], am considerat că instituţia prezidenţială trebuie 

să-şi păstreze imparţialitatea, iar Preşedintele republicii să se poziţio-

neze deasupra competiţiei”. Președintele vede alegerile parlamentare 

ca o competiție, o întrecere în care șeful statului nu trebuie să se impli-

ce, pentru ca jocul să fie cinstit. 

3. POLITICA ESTE CONSTRUCȚIE. Metaforele de acest tip cre-

ează imaginea unui mecanism întreg menit să combine diferite ele-

mente într-un singur edificiu. Astfel, la lansarea sa în campania electo-

rală, liderul PL Dorin Chirtoacă declară: „Acum a venit timpul […] să 

construim Unirea pas cu pas”. Politicianul se referă la unirea Republi-

cii Moldova cu România, în metafora respectivă acestea fiind prezen-

tate ca elemente ale unui sistem complex care trebuie să fie din nou 

asamblate. 
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Așadar, putem afirma cu încredere că metafora conceptuală este 

folosită din plin în politica din Republica Moldova, iar politicienii ei 

știu cu desăvârșire cum și unde să folosească metafora pentru a trans-

mite mesajul potrivit. Aceasta ne permite să constatăm că discursurile 

politice din țara noastră reprezintă un teren bogat de cercetare pentru 

studiile orientate spre metafora conceptuală. 

Referințe: 
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University of Chicago Press, 1980. 242 p. 

2. LANDTSHEER, C. Introduction to the study of the political discourse. 

In: O. FELDMAN, C. de LANDTSHEER (eds.). Politically Speaking: A 

Worldwide Examination of Language Used in the Public Sphere. Westpo-

rt, CT, 1998. 

3. TUDORACHE, G.M. Tipologia metaforei în limbajul politic postdecemb-

rist. În: www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V880/pdf. 
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POVEȘTILE ALBASTRE DIN POEZIA IULIEI HASDEU 

 

Iulia IVANOV, studentă, Facultatea Litere 

 

Anul 2019 este unul aniversar pentru Iulia Hasdeu – se împlinesc 

150 de ani de la nașterea poetei și 131 de la moartea ei. În reflecțiile 

sale, tatăl ei, enciclopedistul Bogdan Petriceicu Hasdeu, mărturisea: 

„Singura noastră consolare – consolare omenească – este că fiica noa-

stră dispărută la o vârstă fragedă a lăsat totuși o moștenire literară care 

prin bogăția și diversitatea ei ar fi suficientă să marcheze traseul unei 

vieți îndelungate...”. 

Iulia Hasdeu s-a născut în toamna târzie a anului 1869, în ziua de 

2/14 noiembrie, în casa lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, recunoscut is-

toric, filolog, scriitor și ziarist. Iulia era ultima descendentă a familiei 

Hasdeu, mlădița în care își va pune speranțele tatăl ei.  

Este unica studentă la Facultatea de Filosofie din cadrul Școlii de 

Studii Superioare din Paris. La 20 de ani, Iulia ar fi devenit prima fe-

meie doctor în litere a Facultății din Paris, tema tezei fiind 

„Philosophie populaire des Roumains: logique, psichologie, métaphy-

sique, éthique, théologie”.  

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V880/pdf
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În urma unei ultime hemoptizii, din 17/29 septembrie 1888, înain-
tea celei de-a nouăsprezecea aniversări a zilei sale de naștere, Iulia 
Hasdeu s-a stins din viață.  

Creația Iuliei Hasdeu, deși bogată, după cum susține cercetătoarea 
Crina Decusară-Bocșan, reprezintă totuși o etapă de începuturi, în care 
căutările sunt dominate de note livrești, ecouri ce răzbat din lecturile 
lui Victor Hugo, Chenier, Lamartine [1, p. 10].  

Florentin Popescu mărturisește în prefața cărții Poezii ale Iuliei 

Hasdeu „Poezia poetei românci este insuficient cunoscută azi, în bună 

măsură și din cauză că a fost scrisă aproape în întregime în limba fran-

ceză, iar edițiile ei au fost puține la număr; dar care reprezintă pentru 

cultura română un miracol. (...) Surprinderea lectorului prin poeziile 

Iuliei își are cauze speciale – în primul și-n primul rând legate de 

neașteptata maturitate a viziunii și a scriiturii, dar și de originalitatea 

creației, de acel inefabil care-i conferă scriitoarei un loc de necon-

fundat în contextul liricii românești. Iulia Hasdeu n-a scris mult, deși 

nutrea mari și îndrăznețe planuri literare, însă paginile care au rămas 

posterității, neunitare (deoarece au fost gândite și elaborate în momen-

te diferite și sub impulsuri variate) sunt revelatoare pentru universul 

tematic și de vibrație al poetei. În acest univers se regăsesc deopotrivă 

poeme de de nostalgie față de copilăria pierdută ori de țara natală, des-

crieri de locuri și poeme legate de anotimpuri, mici giuvaieruri de in-

terior, o suită de balade inspirate de evul mediu, poezii de dragoste – 

toate elaborate în imagini și metafore de o prospețime adolescentină 

ce este numai a ei, fiindcă numai al ei este și fiorul care le animă” [2, 

p. 14-15]. 

O poezie care înfățișează lumea de basm este poezia „Poveștile al-

bastre”, comentată din propria-mi viziune. Această poezie, tradusă din 

franceză de Victoria Ana Tăușan, a fost scrisă de tânăra poetă în 

1888.Titlul ne duce cu gândul la copilărie, dar și la romanul lui 

Novalis Heinrich von Oftendigen, al cărui erou principal Heinrich era 

un artist rătăcitor, pornit în căutarea „florii albastre”, care de atunci 

reprezintă simbolul dorului nemărginit. Prin articularea substantivului 

„poveștile” se poate constata introducerea în universul poetic pe care o 

anunță eul liric sau intrarea în lumea feerică a basmului.  

Alegerea culorii albastre pentru determinarea cuvântului „povești-

le” se poate explica prin dubla semnificație a acestei culori: nu numai 

calm și spiritualitate, dar și tristețe și singurătate. 
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În strofa a opta se conturează o atmosferă mai tragică, odată cu 

imaginea „căpcăunilor” și a „căpcăunițelor”, ființe din mitologia 

populară românească cu trup de om și cap de câine, care mâncau 

oamenii (în poezie ei devorează „copilași”). În ciuda diminutivului de 

„căpcăunițe”, această dezmierdare nu le modifică condiția de persona-

je negative. Eul liric mărturisește la final că povestea nu este decât o 

„lume doar de fantezie”, față de copilăreasca poezie, plasând poezia 

pe un piedestal inferior poveștii. În finalul poeziei, care culminează cu 

versurile „Ce-mi pasă dacă râd de mine, / De dragile-mi scorniri fan-

taste”, eul liric este convins că nu are importanță pentru omul de crea-

ție ce gândește lumea, primordial este universul propriilor plăsmuiri.  

În concluzie, opera Iuliei Hasdeu este o capodoperă ce însumează 

erudiția tinerei poete, familiarizată cu mitologia românească și cu cea 

a popoarelor germanice, dar și cu scriitorii francezi din perioada 

Romantismului. Deși scrisă în limba franceză, poezia ei inedită merită 

să fie cunoscută și interpretată din cele mai diverse optici cu instru-

mentarul științific actual. Sensibilitatea eului liric valorifică o trăire 

interioară profundă care insistă la o cunoaștere a lumii artistice. 

Așadar, îndemnul pentru posteritate ar fi ca să-i studiem opera: atât 

poeziile, proza, cugetările, cât și eseurile inedite care constituie un 

dialog intercultural. 

Referințe: 
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INTERTEXTUALITATEA ÎN PUBLICITATEA  

EXTERIOARĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Veronica PUȘCAȘ, masterandă, Facultatea Litere 

 
Publicitatea este omniprezentă în epoca contemporană – o epocă a 

vitezei și a consumului. Dezvoltarea social-economică a impus antre-
prenorii în a prezenta lumii produsul fabricat, cu scopul de a-l vinde și 
de a obține profit. Astăzi nu știm dacă publicitatea s-a dezvoltat dato-
rită evoluției omenirii sau omenirea s-a dezvoltat datorită evoluției 
publicității. Putem doar să presupunem. W. Churchill crede că publici-
tatea alimentează capacitățile de cumpărare ale oamenilor, aceasta sti-
mulează dorința oamenilor de a crește, de a atinge un nivel de viață 
mai înalt, îl provoacă pe om să aspire la o locuință mai bună, la haine 
mai bune, la hrană mai bună, stimulâdu-i „tenacitatea și productivita-
tea individului” [4, p. 7]. Am putea generaliza, afirmând că publicita-
tea este motorul vieții social-economice. 

Publicitatea are rădăcini adânci în istoria umanității și a apărut cu 
mult înaintea mijloacelor mass-media: presa, radioul, televiziunea, 
cinematograful, internetul și a avut diverse forme în decursul anilor, 
modificându-se și diversificându-se sub influența factorilor sociali și 
economici, în decursul istoriei evoluând și calitatea, creativitatea, 
cantitatea mesajelor publicitare. A început să se dezvolte surprinzător 
de rapid de la începutul secolului XX, odată cu dezvoltarea societății 
umane, aflându-se într-o continuă evoluție și astăzi. 

Termenul de „publicitate exterioară”, după cum explică Grigore 
Belostecinic și Nicolae Răilean, făcând referire la literatura de specia-
litate americană în care, pentru acest tip de publicitate se mai 
utilizează și termenul de „publicitate în aer liber” presupune „posterele 
de pe autostradă şi reclamele mari” [1, p. 9]. Pentru a atrage atenția 
publicului, acest tip de publicitate are nevoie, în opinia lui Grigore 
Belostecinic și Nicolae Răilean, „de o idee simplă şi un concept 
creativ foarte puternic” [1, p. 11], din considerentul că aceasta nu-și 
poate alege publicul-țintă, ea fiind privită de toți.  

O strategie de captare a atenției în discursul publicitar este intertex-
tualitatea, căci, în fond, acesta este obiectivul publicității, după cum 
susține și A. Goddard, „obiectivul principal al reclamelor este atins 
dacă nasc întrebări sau discuții, iar cea mai rea soartă a lor este ignora-
rea” [2, p. 106].  
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Intertextualitatea, după cum o definește Ion Plămădeală, este „mo-
dul în care un anume text interacționează cu alte texte” [3, p. 178].  

În Republica Moldova, publicitatea nu are o istorie îndepărtată, 

astăzi surprinzând-o la o etapă de creștere și dezvoltare, probabil din 

acest motiv mesajele publicitare nu fac referire la variantele mai vechi, 

ci la fondul nostru popular, un exemplu elocvent în acest caz ar fi: 

„Ochii doresc, prețul bucură”, text publictar propus de magazinul Dar-

win, care face referire la proverbul românesc: „Ochii sperie, mâinile 

bucură”, un alt exemplu concludent este: „Timpul trece, legenda rămâ-

ne” propus de marca de vinuri spumante Legenda Moldovei.  

În acest caz, intertextualitatea este bivalentă, acest text publicitar 

face o trimitere la proverbul: „Apa trece, pietrele rămân”, dar și o refe-

rire directă la denumirea vinului spumant Legenda Moldovei. 
Atestăm intertextualitatea și la nivel de maxime latinești. 
Astfel, compania de telecomunicații Moldtelecom se adresează 

utilizatorilor săi cu mesajul: „Trăiește emoția”, facând astfel referire la 
expresia latină „Carpe diem – Trăiește clipa”. De multe ori, textul pu-
blicitar, în spațiul nostru basarabean, face referire la autor, drept 
exemplu ne servesc textele publicitare propuse de magazinul de elec-
trocasnice Maximum: „Dragostea la maxim este...”, „Comunicații la 
MAXIMUM!”, aceste texte fac trimitere directă la denumirea magazi-
nului în care poți procura produsele reclamate. 

Limbajul publicitar este în continuă evoluție, cu ajutorul intertextu-
lui autorii de mesaje publicitare fac apel la nivelul cognitiv al poten-
țialului consumator, îi atrage atenția, îl face să se gândească ca mai 
apoi să-l facă să și cumpere. În Republica Moldova publicitatea exteri-
oară este întâlnită cu preponderență în orașele mari – centre sociale și 
economice, unde aceasta are și impactul cel mai mare asupra 
cetățenilor, datorită frecvenței și accesiblității ei.  

Referințe: 
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VALENŢE ALE DISCURSULUI REPETAT 

ÎN TEXTUL POETIC 

 

Maria MUSTEAŢA, masterandă, Facultatea Litere 

 
Discursul a devenit în ultimele decenii ale secolului trecut o 

noțiune-cheie a lingvisticii, aflându-se la granița lingvisticii cu socio-
logia, teoria comunicării și psihologia. Atunci când vorbim despre 
discurs, ne referim la o activitate care are în vedere participarea a cel 
puţin două personaje (virtuale sau concrete, individuale sau colective, 
aflate în coprezenţă sau nu) şi prin care trebuie să înţelegem atât 
producerea, cât şi receptarea şi decodarea de discursuri. 

Termenul discurs repetat a fost introdus în circuitul lingvistic de 
savantul român E. Coşeriu. Cercetătorul afirmă că prin discurs repetat 
înţelegem „Tot ceea ce în vorbirea unei comunităţi se repetă într-o 
formă mai mult sau mai puţin identică sub formă de discurs deja făcut 
sau combinare mai mult sau mai puţin fixă, ca fragment lung sau 
scurt, a ceea ce s-a spus deja” [1, p. 258]. 

În al doilea caz, are loc îmbinarea discursului repetat cu tehnica li-
beră. În urma acestui amestec ia naștere o pictură-colaj: „vorbirea este 
ca un fel de pictură cu colaj simultan, adică, în parte, este tehnică 
actuală şi în parte sunt bucăţi de vorbire deja existente şi duse, ca să 
zicem aşa, de tradiţie, în toate aceste expresii, locuţiuni fixe, în 
proverbe, citate” [2, p. 55]. 

Formele discursului repetat care corespund unor texte întregi (sau 
unor fragmente de texte cu sens complet), precum citatele, proverbele 
sunt considerate de Eugeniu Coşeriu „tradiţii literare e vorba de 
«literatură» în sens larg, adică deopotrivă morală, ideologie, inserate 
în tradiţia lingvistică”, deoarece sunt studiate pe larg de lingvistica 
textului. Putem afirma că citatele celebre (ca şi operele din care pro-
vin) reprezintă bunuri culturale ce aparţin întregii umanităţii.  

Citatele pot fi utilizate ca atare, în formulă originară (citatul exact), 
sau pot fi modificate, se pot face direct pe original, în limba căreia îi 
aparţine formula, sau în traducere, dar într-un context verbal realizat, 
fiind la fel studiate de lingvistica textului.  

O altă autoare care a cercetat discursul repetat este Sofia Dima. 
Cercetătoarea înţelege prin discurs repetat o noţiune mult mai 
cuprinzătoare, care există la toate nivelurile limbii, constituind „în 
fapt, atât baza scriiturii cât şi a lecturii”.  
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El „se află sub forma clişeelor de limbă, a locuţiunilor, a locurilor 
comune, a reprezentărilor stereotipe, a schemelor secvenţiale sau ge-
nerice” şi demonstrează că fenomenul pus în discuţie este complex şi 
divers putând fi repetat şi analizat în domeniul lingvistic, retoric, 
semiotic, ideologic etc. Se mai vorbeşte totodată şi de „mirajul 
formelor pe care acesta le poate îmbrăca, unele fiind concrete, altele 
abstracte şi multe dintre ele schematice” [3, p.99]. 

Teama tratată atrage atenţia, mai ales, în cadrul unui domeniu spe-

cializat al comunicării, cum este jurnalistica, putem observa faptul că 

aceste expresii care ni se par imposibile să fie expresii cu totul 

normale aduc o notă de informativitate. Autorii textelor poetice la fel 

au posibilitatea de a se juca cu textul, de ai da o nouă formă prin 

diversitatea tehnicilor, prin modificările aplicate oricărui tip de discurs 

repetat (fie locuţiune, fie citat), înţelegem că expresia nouă este o 

continuare tocmai la cea veche. 

Discursul repetat este tratat şi în frazeologie, în sensul larg al ter-

menului „de la locuţiuni, proverbe, expresii idiomatice până la fraze 

celebre, titluri de opere literare, de filme, de piese sau opere muzicale, 

sloganuri. Putem menţiona tot ceea ce face parte din enciclopedia unei 

anumite comunităţi de limbă şi cultură, segmente relativ fixe care 

constituie părţi de discurs ce se pot insera în noi discursuri.  

Emiţătorul care recurge la un segment repetat recurge la această 

enciclopedie şi citează un segment din aceasta, atribuindu-i un anumit 

sens. anumite conotaţii (stilistice, sociale, geografice) şi o anumită 

valoare pragmatică. Din perspectiva funcţionalităţii, formele discur-

sului repetat cunosc câteva particularităţi, nu respectă norma generală 

de coerenţă cu cunoaşterea lucrurilor şi cu principiile generale ale 

gândirii şi anumite reguli de construcţii, cuvintele nu sunt comutabile 

,,în domeniul lor specific”, de aici lipsa unei participări la opoziţii 

funcţionale actuale, cunosc corespondent funcţional în unităţi de 

diferite niveluri ale tehnicii libere şi sunt comutabile cu acestea. 

Constatăm că în privinţa utilizării sau modificării enunţurilor apar-

ţinând discursului repetat, modificările în sine nu reprezintă nimic, 

atâta timp cât nu este redat şi contextul care le motivează, care su-

primă o tradiţie este în acord cu tradiţia însăşi.  

În concluzie, putem menţiona că schimbarea contextului unui dis-

curs îi oferă acestuia din urmă noi semnificaţii, care pot fi apropiate 

sau departe de sensul cu care era iniţial.  
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De fiecare dată vom fi în prezenţa unui nou enunţ sau a unui nou 

discurs, pentru că de fiecare dată lucrurile se vor petrece într-un 

context nou şi irepetabil. Astfel repetarea unei fraze, citat sau text mo-

dificat va căpăta o nouă formă, expresia dată acesteia va fi parte a 

discursului repetat. 
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BACOVIANISMUL ȘI BACOVIENII 

 

Viorica ONOFREI, studentă, Facultatea Litere 

 
George Bacovia este o figură emblematică a simbolismului româ-

nesc. Receptat diferit în timpul vieții, poetul va exercita o influență 
covârșitoare asupra generațiilor viitoare, asupra poeților care vor veni 
după el. Poetul nu preia doar motive simboliste, ci le trece prin propria 
filieră. Ion Șiugariu este de părere că ,,materialul comun se transformă 
într-o experiență interioară proprie” [2, p.16].  

Această ,,experiență interioară” săpată adânc în literatura noastră 
poartă numele de ,,bacovianism”. Totuși, motivele și simbolurile tipic 
bacoviene sunt atât de viabile încât Ion Caraion menționează că 
,,bacovianismul exista înainte de Bacovia. El n-a făcut decât să-l des-
copere și să-i dea un nume: propriul său nume” [1, p. 454]. 

Unul dintre primii critici ai operei bacoviene, Eugen Lovinescu, 
identifică în operă o ,,atmosferă bacoviană”. O poezie reprezentativă 
din creația bacovienilor unde este valorificată atare ,,atmosferă” este 
poezia Fiorii serilor de toamnă de I. M. Rașcu, care abundă în motive 
și simboluri bacoviene. Eul liric simte atmosfera unei toamne apăsă-
toare care trezește în sufletul său emoții și sentimente sfășietoare. 

Atestăm o mulțime de simboluri care mențin această atmosferă: 
noaptea („Ce trist sunați în noaptea sumbră!”), toamna („Atât de stra-
niu îngânată cu glasul ploilor de toamnă”), ploaia („Dar toamna a 
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venit s-aducă/Fiorii ei, cu ploiîncete”), goarnele („Ah, goarne înfioră-
toare,/Ce trist sunați în noaptea sumbră!”), simfoniile („Îmi tremură 
prelung, cu note/De simfonii sfâșietoare”). 

George Bacovia a transmis, cu deosebită acuitate, teroarea trecerii 

și incapacitatea omului de a i se opune. În poezia lui Demostene Bo-

tez, observăm o viziune analogă. În Cobe, moartea este ca o pedeapsă 

de la Dumnezeu ,,Te-a osândit nevinovat la moarte,/ Rostind sentința-

i fără dreptde-apel”, iar omul este incapabil să intervină și să schimbe 

ceva, deoarece ,,Nu te salvează nimeni și nimic…”.  

Singurătatea este o condiție esențială a eului liric bacovian.  

Și poezia Noapte pustie de Demostene Botez este dominată de o 

stare apăsătoare a singurătății. Eul liric își simte sufletul pustiit, doar 

pașii săi se pierd în zare ,,Și pașii mei răsună după mine/Ca niște bul-

gări care nu m-ajung,/ Răsună tot în jur așa prelung,/Tot golul-n care 

nimeni nu mai vine/Începe a umbla singurătatea, /În jurul meu ca o 

mulțime mare,/Prin beznă cad furnici ce vor să care/ În mușuroaie 

mari, pustietatea”. În jur predomină o atmosferă de plictis existențial. 

În creația lui Adrian Maniu, atestăm, la fel, tema singurătății și a li-

niștii totale. În poezia Glas de toamnă totul se cufundă în tăcere 

,,Nicio vorbă, nici un glas. Liniște târzie”. Liniștea interioară a eului 

liric corespunde cu tăcerea totală din exterior: ,,Liniște în ogoru unde 

sămânța veghează,/ liniște în sufletu învins,/liniște pe foile ce s-au 

desprins/și in steaua care stă să cază.” 

Poezia lui Bacovia este cufundată într-o lume tragică.  

În poezia Prohod de Demostene Botez, urmărim același peisaj 

sumbru desprins din paginile bacoviene. Sunetul caterincilor pe funda-

lul unui orășel plin de cadavre creează o atmosferă tipică: ,,În orașul 

nostru putrezit în ceață/Undetoată ziua cântă catirinci,/Au murit cinci 

oameni într-o dimineață/Și i-au dus la groapă, morți, pe câte și cinci”. 

Acest moment tragic este acompaniat și de sunetul ploii care acutizea-

ză simțurile:,,Merge-ncet cortegiul funerar prin ploaie,/ Nimenea nu-l 

roagă să mai stea un pic”. 

În Cântecul nemărginit de Adrian Maniu, simțim aceeași stare de 

spirit. Motivul-simbol al mormântului este semnificativ. Lumea este 

privită ca un cimitir cosmic, iar din acest peisaj sumbru izvorăște o su-

ferință fără margini. ,,Întalpa mormântului,/Din noaptea pamântu-

lui,/argint șters, sună smerit, / greierele ostenit.../Sunălin, ca o tăcere-

/Dintr-o veșnică durere...”. 
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George Bacovia manifestă un atașament deosebit față de toamnă, 

mai ales când aceasta este acompaniată de sunetul ploii. Aceste două 

simboluri se îmbină armonios în poezia sa, ceea ce a servit ca sursă de 

inspirație și pentru alți poeți. În opera lui Demostene Botez, toamna 

ploioasă este împletită cu sentimentul așteptării iubitei.  

De exemplu: În poezia Singuratate eul liric contemlează natura, 

gândindu-se la persoana apropiată: ,,Afară plouă ca şi toamna şi-i 

urât,/ Mă uit pe geam ca după tine, şi atât” sau în poezia Spleen de 

duminică: ,,Ce-i fi făcând pe-acolo unde eşti?/Pe-aicea plouă liniştit... 

pustiu...”. 

Motivul târgului reprezintă un topos important în creația bacoviană 

– este prezentat ca un spațiu inconfortabil care intensifică starea de 

tristețe. Demostene Botez, la fel, ne prezintă în Tristeți atavice un 

iarmaroc, un loc semnificativ:,,Tristeți adânci de iarmaroace,/De hăli 

cu cuști și panorama,/ Tristeți de șubrede barace/Cu-ntortocheate 

diagrame”. Eul liric simte acea amărăciune bolnavă care îi inundă su-

fletul, este dominat de remușcări: ,,Tristeți bolnave de flașnete/Cu 

valsuri vechi și anodine,/Tristeți și moaște de regrete/Ce veac v-a 

îngropat în mine?” 

Considerăm că George Bacovia reprezintă pilonul simbolismului 

românesc. Poezia bacoviană a exercitat o influență deosebită asupra 

generațiilor viitoare. Ecoul operei acestuia s-a răspândit în timp și spa-

țiu și continuă să impresioneze nu doar pe cititorii de rând, ci și pe 

mulți maeștri ai condeiului pe care îi influențează, contribuind la 

adăugarea altor nume în lista bacovienilor. 
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VALENȚE ALE IMAGINARULUI  

ÎN LIRICA ANEI BLANDIANA 

 

Lidia CERNICA, masterandă, Facultatea Litere 

 

De-a lungul timpului au fost propuse mai multe definiţii pentru 

imaginar. Hugo Friedrich vorbește despre factorul modernității imagi-

narului poetic, care constă în ,,facultatea de transformare și derealizare 

a realului”, metamorfoză pe care savantul o vede marcată de revenirea 

insistentă a doi termeni: vis și fantezie [3, p. 55].  

Un studiu fundamental în cercetarea poeticii imaginarului este cu 

siguranță cartea antropologului Gilbert Durand Structurile antropolo-

gice ale imaginarului. Savantul susține că semantismul simbolurilor 

constituie „matricea originară de la care purcede orice gândire rațio-

nală împreună cu cortegiul său semiologic” [2, p. 59]. 

Universul poetei Ana Blandiana are o geografie vastă, favorabilă 

investigației critice efectuate cu instrumente moderne. Pornind de la 

sinteza că ,,simbolul literar este oglinda imaginarului”, în explorarea 

universului liric blandian, am apelat la metodologia și terminologia 

imaginarului, identificând și reliefând principalele imagini simbolice. 

Imaginile simbolice dominante ale creației poetei își amplifică 

semnificațiile de la un volum la altul. În opinia cercetătoarei Georgeta 

Adam, simbolurile dominante care configurează imaginarul blandian 

sunt: ,,căutarea sensului, derealizarea realului, elementele cosmice, 

ocularitatea universală a spațiului, aspirația spre puritate, memoria 

ființei, sinonimele și diferențele dintre starea de somn și moarte, 

zborul” [1, p. 110]. Prima plachetă de versuri Persoana întâia plural 

este volumul care cultivă în special o poezie euforică, delicat 

senzorială ,,...îl consider aparținând pre-nașterii mele”.  

Aici se reflectă stările și traseele imaginarului liric: aspirația spre 

puritate, pendularea între vis și reverie, candoarea, jubilația în fața 

miracolului vieții, sentimentul de solidaritate cu universul și toate 

celelalte ficțiuni ale adolescenței. Primul cuvânt din volum este chiar 

candoarea (,,candoarea mi-a-nflorit-o în ochi definitiv”), mai departe 

sunt ploile de soare, cerul care curge fierbând prin timp, sângele care 

colorează zarea de răsărit și din nou cerul care devine sânge, carnea 

,,însângerată de lumină”, răsfirarea ființei în plante, pietre și flori... ”.  
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Obsesia este prezentă încă din poemul Darul din volumul Călcâiul 

vulnerabil, în care vina tragică era cosubstanțială cu harul: ,,Tragic 

mi-e darul, asemeni pedepselor vechi./ Ce strămoși mi-a greșit ca să-i 

port – lauri – vina?/ Tot ce ating se preface-n cuvinte/ Ca-n legenda 

regelui Midas” [2, p. 110]. Tot aici iubirea devine rostire (,,Dragostea 

chiar, de-o ating, se modelează în fraze”), iar ,,cuvintele” fac parte din 

zidirea lumii, sunt nedespărțite de existența ei: ,,Aș vrea să adun vor-

bele toate-ntr-un loc…/ O dată cu ele ar arde și lumea lipită/ Pe partea 

interioară-a cuvintelor, ca-ntr-un album…”. Aici ,,călcâiul vulnerabil” 

trădează aspecte biografice care au marcat existența creatoare a poetei. 

El devine simbol al frăgezimii care domină în continuare universul 

liric blandian. În volumul A treia taină devenirea universală și încer-

carea de a înțelege tainele universului și ale lumii sunt stări permanen-

te ale eului liric. Pradă unei neliniști acute, intratabile, vocea lirică își 

imploră părinții să-i spună ,,taina grozavă” a longevității (Voi știți ce-

va), pentru ca în Legături, eul liric să mărturisească consubstanțialita-

tea cu lumea și infinita lui multiplicare: ,,Totul este eu însumi”.  

Există aici spații în care transparența atinge absolutul. 

Sub sceptrul forței de gravitație a meditației, în volumul următor 

Cincizezi de poeme cuvintele înglobează în destinul lor viață și mai 

ales moartea, dar o moarte care naște mioritic o viață secundă: ,,Să lă-

săm să cadă cuvintele…/ Numai în cele în care moartea s-a copt/ Abia 

îmbrăcând în carnea lor/ Osul sfânt./ Sâmburul gol desfăcut…” (Să 

lăsăm să cadă cuvintele).  

Prin puterea imaginației, specifica Durand, moartea poate fi negată, 

iar imaginarea acesteia ca un repaus, ca somn, înseamnă distrugerea 

ei, eufemizarea ei [2, p.113]. În așa mod procedează Ana Blandiana, 

prin imaginile convergente legate de somn și moarte în volumul 

Somnul din somn. Cititul semnelor universului este un gest frecvent 

întâlnit în poezia poetei [2, p.112]. Luna spre exemplu scrie un mesaj 

enigmatic pe zăpadă pentru a fi descifrat de poetă. De ce? Pentru că 

,,Cu toții credeau/ Că eu știu/ Limba moartă a lunii…”. Pentru acest 

eu vulnerabil, cuvintele-cheie: tăcere, pustiu, pas, glas, carte, sicriu – 

sugerează traseul imaginar al înțelegerii, al constituirii sensului. 

În volumul Ochiul de greier, eul transfigurează elementele 

existențialului, mizând pe ocularitate. O ideogramă simbolică este nă-

vodul, fiind un simbol liric modern preluat de la Rimbaud.  
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La Blandiana, el aduce la suprafața poemului semne, cuvinte dintr-

o memorie originară: ,,Răstignită pe-o pânză de păianjen/ căreia îi ad-

mir murind țesătura,/ Poemul a țesut năvoade-n jur/ Să prindă-n ele 

semne și cuvinte.” Ținem cont de faptul că semnele sunt cele care 

povestesc ceea ce se va întâmpla, iar sensul se constituie odată cu via-

ța, odată cu poemul. 

Imaginarul poetei configurează, la nivelul discursului poetic, ade-

vărate constelații de imagini, prin care se pune în evidență un seman-

tism inconfundabil al imaginarului specific blandian. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЕСЕНИНА 

 

Юрий БАКИЕВЕЦ, мастерант, 

филологический факультет 

 

Изучение тех или иных литературных произведений – это 

действительно интересное и достаточно непростое занятие.  

Каждый автор пишет в своём ключе и пытается привнести 

что-то новое в уже существующую базу литературного наследия 

человечества. Есенин не стал тому исключением.  

Он был и всегда оставался сторонником союза реального, 

естественного и художественновымышленного. Именно по этой 

причине его и считали народным поэтом. Есенин писал о многом, 

но во всём этом многообразии опытному читателю то и дело бро-

салась в глаза автобиографичность, а вместе с ней и историчность 

отражаемого поэтом. Наша задача заключалась в том, чтобы 

показать то, как Есенин в своих произведения изображал ху-

дожественное время и как оно тесно переплеталось с реальными 

историческими событиями.  
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Рассмотрение этого вопроса проводилось на примере поэмы 

«Анна Снегина». В поэме «Анна Снегина» существует два типа 

времени: историческое и природное (сезонное). Оба эти эле-

мента в совокупности составляют своего рода календарь собы-

тий, по которому мы и можем проследить, как и в какое время 

происходят действия этой поэмы.   

Так как историческое время произведения обозначить и опи-

сать будет гораздо проще, начнём именно с него. Историческое 

время в поэме, на первый взгляд, изображается линейно (вполне 

конкретные события происходят в соответствии с исторической 

реальностью) и последовательно охватывает период с 1917 по 

1923 год. В судьбе страны и народа это непростые, переломные 

годы: конец первой мировой, революция, смена власти, граждан-

ская война. Действие поэмы начинается на родине С. Есенина, на 

рязанской земле, в 1917 году и заканчивается там же в 1923 году. 

Это легко определить при помощи простой «арифметики»: в 

первой главе читаем: «…Я встретил 17-й год… // И вот я на 

мельнице…» , а в заключительной пятой главе есть такие строки: 

«Мне мельник прислал письмо: // «Сергуха! За милую душу! // 

Привет тебе братец! Привет! // Ты что-то опять в Криушу // 

Не кажешься целых шесть лет». Итак, 1917 + 6 = 1923. 

Лирическая тема в поэме, связанная с историей любви Сергея 

и Анны, в полной мере, как мы думаем, раскрывается с помощью 

циклического (природного) времени. Смена времен года в 

произведении Есенина всегда манифестируется («в апреле», «все 

лето»), и при этом каждый природный сезон в повествовании поэ-

мы получает развернутую субъектную оценку, как правило име-

ющую мелиоративное значение: «В апреле прозябнуть нетрудно 

// Особенно так в конце… // Был вечер задумчиво чудный // Как 

дружья улыбка в лице»; «Расстались мы с ней на рассвете // С 

загадкой движений и глаз… // Есть что-то прекрасное в лете, // А 

с летом – прекрасное в нас» и т. д. 

Календарь природы – это цикличное исчисление времени, где 

внутри определенного отрезка бытия – года, происходят пов-

торяющиеся изменения – смена сезонов. И каждая перемена в 

действии сюжета поэмы, каждое значимое событие связаны с 

неким моментом перехода в ежегодном состоянии природы.  



162 

С этими моментами связаны и основные «узлы» сюжетного 
действия. Сопоставимые события представлены в сопоставимых 
временах года, что особенно явно прослеживается в лирической 
линии поэмы, где переживания и чувства главных героев – Анны 
и Сергея, соотносятся с определенными временами года.  

Можно выделить следующие аллегории: весна – воспоми-
нания о юности, первые чистые чувства, начало истории любви: 
«Иду я разросшимся садом, // Лицо задевает сирень. // Так мил 
моим вспыхнувшим взглядам // Состарившийся плетень…»; 
лето – роковая страсть, «пожар любви»: «Есть что-то пре-
красное в лете, // А с летом – прекрасное в нас»; осень – угаса-
ние страсти, охлаждение любовного пыла: «…Конечно, до этой 
осени // Я знала б счастливую быль…//Потом бы меня вы бро-
сили, // Как выпитую бутыль». Очевидно, что для полного при-
родного цикла в поэме «не достает» зимы. Возможно, С.Есенин 
намеренно избегает изображения зимнего сезона, поскольку зима 
традиционно ассоциируется с умиранием; в данном случае – со 
смертью любви. Позволим себе предположить, что своеобразным 
символом зимы в поэме является фамилия главной героини – 
Снегина – как образ абсолютной чистоты, что явился для поэта 
«святой мерой, определяющей отношение к жизни и к людям».-
Таким образом, подводя итоги нашего исследования, можно 
сказать, что в календаре «Анны Снегиной» особо дают о себе 
знать две, если можно так выразиться, линии летоисчисления – 
историческое и природное время, определяющие художествен-
ный континуум изображенного мира есенинской поэмы. 

Историческое время связано в произведении с утратами и 
войнами, губительными политическими процессами, словно 
сжимающими в «роковое кольцо» судьбу автобиографического 
героя. Природное время, по которому и стремится выжить в 
этом страшном мире герой поэмы, заключает в себе высшую 
гармонию мироздания, а его круговое движение – вечный и 
мудрый закон всего сущего на земле.  

История любви в поэме находится на пересечении двух этих 
временных линий. И она не исчезает, не умирает, оставаясь 
светлым и спасительным для героев воспоминанием благодаря 
тому, что ей, как и весне, суждено бесконечно повторяться в 
душах Сергея и Анны. В душе самого автора поэмы. 

Рекомендовано 

Владимир НОСОВ, докт., конф.  
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МИФ О ПЕРСЕЕ В МИРОВОМ 

И РУССКОМ ИСКУССТВЕ 

 

Василий ГАНЧЕВ, мастерант, филологический факультет 

 

Магистерская работа посвящена изучению взаимосвязи между 

мифом о Персее в его оригинальном варианте и литературных, 

художественных и иконописных произведениях более позднего 

периода. Миф о Персее представляет собой одно из основных 

произведений, которое послужило буквально матрицей для мно-

гих европейских творцов. Русские произведения искусства в 

области литературы, живописи не стали исключением, и во 

многих работах русских писателей и художников просматрива-

ются фрагменты этого мифа. Вот эту связь мы и пытаемся иссле-

довать для того, чтобы проиллюстрировать определенные законы 

действия в мировом искусстве, одним из которых является «блу-

ждающий сюжет». 

Теоретическая значимость работы заключается в выделении 

значимости античной культуры и акцентрировании взаимосвязи с 

более поздними работами в области искусства.  

Отдельная глава работы посвящена исследованию таких ико-

нописных работ, как образ святого Георгия Победоносца, эволю-

ции образа и проведению параллелей с образом древнегреческого 

героя. В каждой культуре в определенный исторический отрезок 

времени, в том числе в христианской культуре, художники созда-

вали такие образы, которые смогли бы оказать сильное духовное 

воздействие на обывателей. Образ выступал как активный фак-

тор, который формировал определенную культуру.  

Образ героя-защитника особенно востребован в период смены 

различных эпох. Эпос любой европейской страны (и не только) 

содержит мотивы змееборства и поединков с драконами.  

Геракл уничтожает Лернейскую гидру, Персей – морское чу-

довище и Медузу Горгону, Святой Георгий побеждает змеепо-

добное чудовище, дракона убивают немецкий Зигфрид и сканди-

навский Сигурд. Не исключаем из упоминания и былинных 

богатырей русской старины, которые сражались с огнедышащим 

Змеем-Горынычем. 
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Святой Георгий послужил тем значимым художественным 

персонажем, к которому обратились художники-иконописцы. 

Многие элементы из мифа о Персее можно обнаружить на раз-

личных иконах, начиная с примитивных художников-самоучек до 

более известных фигур. К примеру, трансформация морского чу-

довища, убиенного Персеем, в самых «древних» иконописях изо-

бражалась в виде дракона, а затем – черта, кита, собаки, волка и в 

сравнении с одним из самых рапространенных образов – со зми-

ем. Также есть работы, в которых поединок Персея/Георгия прев-

ращался в упрощенное убийство скота или прыжка вверх (крыла-

тые сандалии). Множество вариантов сюжета уничтожения мор-

ского чудовища Персеем, а затем «Чуда Георгия о змие», под-

тверждает приверженность образа защитника или великого вои-

на, воссоздаваемого заново художниками.  

Исследователи указывают еще и на то, что наиболее популяр-

ным образ Георгия Победоносца становится в период Нового вре-

мени, что, скорее всего, это связано с формированием националь-

ного самосознания стран Европы и славянского мира. Националь-

ная самоидентификация, завоеванная в кровопролитных войнах 

средневековья, требовала художественной репрезентации образа 

национального героя. Образ Святого Георгия отвечал запросам 

освободившихся или стремящихся к освобождению новых 

национальных государств.  

Немаловажен и аспект образа всадника у Святого Георгия.  

В мифе о Персее говорится о любимце муз, крылатом коне 

Пегасе. Иногда Пегас сопоставляется с эпитетом ливийского бога 

грозы – «сияющий», учитывая тот момент, что Пегас несет мол-

нию Зевса. По одной из версий, Пегас рождён горгоной Медузой 

от Посейдона. Мол, конь выпрыгнул из туловища Медузы вместе 

со своим братом воином Хрисаором, после того как Персей отру-

бил ей голову. По другой версии его породила попавшая на зем-

лю кровь Медузы. Изображения же Георгия в образе всадника 

появляются в X-XI вв. на его родине в Каппадокии, но миниатю-

ры, где изображена победа над драконом, известны с IX века (по 

псалтырю Лобкова). В большинстве же случаев на иконах изоб-

ражают сокращённую композицию: конный воин поражает ко-

пьём змия, а с небес его благословляет Христос или его рука. 
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Иногда над головой Георгия изображают ангела с венцом в ру-

ках. Город же на иконах обычно изображают в виде башни.  

На русских иконах, изображающих этот сюжет, Георгий пора-

жает дракона копьем не в глаз, как в западной живописи, а в пас-

ть. Это одна из отличительных черт между ними.  

Исследователи и культурологи отмечают, что функция защит-

ника человека, таким образом, соединилась с функцией устрои-

тельной: Всадник-воин, наделенный верховной силой от божеств 

еще по мифологическим представлениям, с приходом христиан-

ства, стал в образе Святого Георгия не только защитником, но и 

устроителем семьи, дома – Отечества, родной земли, государст-

венности.  
Рекомендовано 

В.Д. ЧЕРНЕЛЁВ, докт., конф. 

 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЕЛЕРИЗМОВ  

КАК ОСОБОГО ВИДА ФОЛЬКЛОРА 

 

Анастасия ГОНЧАРУК, мастерант, филологический факультет 

 

Произведения афористических (малых) жанров, или паремии, 

охватывают всю совокупность образных устойчивых народных 

изречений: пословиц, поговорок, загадок, поверий, примет, по-

желаний, готовых ответов, присловий и т.д. Именно паремии сос-

тавляют одну из ценнейших составных частей фольклора.  

Они с древнейших времен играли и продолжают играть важ-

ную роль в духовной жизни народа, ибо имеют большое познава-

тельное, идейно-воспитательное и эстетическое значение.  

В них нашли художественное воплощение богатый жизнен-

ный опыт и мировоззрение народа, его нравственные идеалы и 

нормы гуманистической морали. Паремии – это жемчужины на-

ционального языка, свидетельствующие о его богатстве и кра-

соте. Именно к ним восходят истоки художественного слова. 

Паремиология всегда была актуальной областью филологии.  

А в настоящее время, когда резко возрос интерес к народному 

духовному наследию и национальным языкам, она приобретает 

еще большую значимость. Для российской фольклористики ак-

туальность этой темы определяется ее малоизученностью.  
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Цель работы заключается в том, чтобы исследовать историю 

происхождения велеризмов как особого вида фольклора.  

Теоретическая значимость работы заключается в возмож-

ности использования ее результатов для дальнейшего плодотвор-

ного изучения велеризмов. Работа позволяет углубить на основе 

полученных выводов представление о вышеупомянутых паре-

миях: о самом термине, различных существующих классифика-

циях, истории происхождения, а также распространения велериз-

мов во всем мире. Результаты магистерской работы послужат 

стимулом повышения общетеоретического уровня современных 

исследований в фольклористике, в частности – в паремиологии, 

и, что немаловажно, расширят подход к изучению велеризмов, а 

это, в свою очередь, станет основой для выдвижения оригиналь-

ных, научно аргументированных гипотез.  

Практическая ценность работы определяется возможностью 

использования полученных результатов в практике преподавания 

русского фольклора, культурологии, лингвокультурологии, в том 

числе в иноязычной аудитории. Материалы и выводы проведен-

ного исследования могут быть востребованы при составлении па-

ремиологических сборников и специальной лингвокультурологи-

ческой литературы о русских и зарубежных велеризмах.  

Кроме того, представленный труд пополнит академическую и 

прагматическую базы паремиологии новыми сведениями, воспо-

лнит пробелы в теории, а также предоставит материалы для даль-

нейшей разработки проблемы или компаративных исследований.  

Научная новизна данного исследования определяется тем, что 

в работе впервые прослеживается история происхождения веле-

ризмов (начиная со времен шумеров), а также тем, что впервые 

дается список языков (с примерами), в которых имеют место W. 

Велеризмы сейчас как никогда актуальны, и не только у нас, 

но и за рубежом. Почти в любой газете можно найти несколько 

примеров, находящихся в одной «компании» с анекдотами, что в 

корне неверно, т.к. W и анекдоты суть разные вещи.  

Также зарубежные паремиологи не выделяют виды велериз-

мов, а рассматривают их «одним потоком» (при этом допуская, 

что W может состоять, например, из двух компонентов, где пря-

мая речь обязательна). 



167 

Резюмируя, можно сказать следующее: во-первых, велеризм 

как паремийный вид рожден в глубокой древности, местом его 

возникновения предположительно является Шумер (Древняя 

Месопотамия); во-вторых, в современном фольклоре выделяют 3 

вида, или типа W: 2 из них условно различают как фольклорные 

(FW) и литературные (LW), а 3-й – квазивелеризм (QW) – 

отличается от них усеченной структурой; в-третьих, В.Д. Черне-

лёвым был выделен еще один тип W – бивелеризм (BW), являю-

щийся, по сути, полупаремией-полуанекдотом. Деление велериз-

мов может осуществляться с разных точек зрения, учитывая раз-

личные критерии, как-то: говорящее лицо (спикер: человек, жи-

вотное и проч. характер высказывания (тема: афористична, сен-

тенциозна) и др. W либо шутят, иронизируют и развлекают, либо, 

напротив, поучают, высмеивают и бичуют пороки людей. Таким 

образом, становится очевидным, что W – отнюдь не изобретение 

сегодняшнего дня. Мы находим примеры вышеназванных паре-

мий уже в Шумере, и это, в свою очередь, означает, что данный 

тип высказываний, известный еще в начале III тысячелетия до 

н.э., не только не утратил своей актуальности, а, наоборот, стал 

частью культурного наследия многих народов (афроамериканцев, 

англичан, американцев, немцев, ирландцев, шотландцев, поляков, 

русских, украинцев и некоторых других), впитав и сохранив в 

себе национальные черты и колорит эпохи. 
Рекомендовано 

В.Д. ЧЕРНЕЛЁВ, докт., конф. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ 

ПАДЕЖНЫХ ФОРМ 

 

Елена БAРСУКОВА, студентка, филологический факультет 

 
Оба языка, русский и английский, имеют богатую историю. 

Современный английский язык восходит к лондонскому диалек-
ту, на котором творил Шекспир, а в основу русского литератур-
ного языка, на котором творил Пушкин, лег московский говор. 

Оба относятся к индоевропейской семье, но к разным группам. 
Русский – к славянской группе, английский – к романо-герман-
ской. Вильгельм фон Гумбольдт выделил два типа языка: синте-
тический и аналитический. Русский язык относится к синтети-
ческим языкам. В них грамматические значения (род, число, па-
деж, лицо и т.д.) выражаются самим словом, чаще – его оконча-
нием. Например: красивый – красивые (по окончанию прилагате-
льного узнаём число, род, падеж). 

Аналитические языки, к которым относится английский, это 
тот тип языков, в которых грамматическое отношение выражено 
порядком слов, а не словоизменением. То есть, в этом случае 
грамматические значения чаще всего «берутся извне» – выра-
жаются при помощи вспомогательных слов: глаголов-связок, 
предлогов и пр.Например: He is handsome (он красивый) – They 
are handsome (они красивые) (прилагательное не меняется, а 
значение числа выражает глагол-связка).  

По другой классификации – английский язык беcфлективный, 
т.е. не имеющий окончаний, в отличие от русского языка, в кото-
ром есть падежные окончания у многих частей речи, и именно 
поэтому мы называем его флективным. Основное отличие анг-
лийских имен существительных состоит в том, что они не имеют 
склонения, то есть не имеют падежных окончаний.  

Это произошло вследствие того, что в среднеанглийский пери-
од произошло выравнивание окончаний. А следовательно, исчез-
ли некоторые грамматические категории существительного. Оно 
изменяется только по числам, а не по падежам. Нет и грамма-
тического выражения категории рода. Она у него скрытая, поско-
льку обнаруживается по смыслу предложения и затрагивает 
только одушевленные существительные. Например: John Brown 
is a teacher. He is a good teacher.  
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В русском языке каждое слово имеет множество словоформ, 

кроме неизменяемых, т.к. они в основном заимствованные. 

Например, прилагательное «сильный» имеет более 20-ти форм (6 

падежей, 3 рода, мн.число, степени сравнения), а существитель-

ное «стол» – 12 форм. В английском языке случаев словоизмене-

ния гораздо меньше – причину мы объяснили выше. Даже такого 

понятия, как «окончание», там нет.  

Имеются словоизменительные суффиксы, которых всего пять: 

-s (-es), -er, -est, -ed, -ing. Правда, некоторые исследователи назы-

вают их окончаниями, что на наш взгляд неоправданно. 

В русском языке имя существительное изменяется по шести 

падежам: именительный, родительный, дательный, винительный, 

творительный, предложный. Падеж выражается при помощи 

окончаний и предлогов.  

Падеж – это категория, показывающая «взаимоотношения» 

между объектами. Он дает понять, выполняет объект действие 

или оно направлено на него. И если направлено, то какое именно: 

нет кого? дать кому? вижу кого? Падеж указывает на синтакси-

ческую и семантическую роль в предложении. Именительный па-

деж указывает на то, что или кто выполняет действие. Косвенные 

падежи – на что или кого это действие направлено; за 

исключением пассивных конструкций с творительным падежом. 

Например: здание возводится строителями. 

В английском языке все иначе. Есть только два падежа: общий 

(Common Case) и притяжательный (Possesive Case). 

 Общий падеж имеют все существительные; это форма, в кото-

рой оно дается в словаре: cup, horse, bag. Притяжательный отве-

чает на вопрос «чей?» и образуется у одушевленных существи-

тельных словоизменительным суффиксом‘s. Если же слово во мн. 

числе оканчивается на -s, то совокупность падежа и числа обозна-

чается постпозитивным апострофом. Например: student – stu-

dent’s book (студент – книга студента; students – students’ book 

(студенты – книга студентов). Неодушевленные существитель-

ные притяжательного падежа не имеют, за исключением: а) обоз-

начения времени, части дня, времени года, расстояния и стои-

мости (the night’s shadows, five dollar’s worth); б) обозначения 

сообщества людей (the nation’s wealth); в) названия звезд и планет 
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(the sun’s rays) и пр. Косвенных падежей в английском языке 

существительные не имеют, в отличие от русского, но их можно 

образовать с помощью предлогов, что как раз указывает на 

аналитическую природу первого.  
Рассмотрев русскую категорию падежа и изучив особенности 

данной категории в английском языке, мы пришли к выводу, что 
категория падежа в русском разительно отличается от таковой в 
английском. В русском языке существует 6 падежей, каждый из 
которых имеет определенную функцию. Английская категория 
падежа совершенно другая ввиду морфологических особенностей 
самого языка. Тут номинатив – это общий падеж, словарная фор-
ма существительного, а значения в притяжательном выражены 
предлогами и суффиксами. В свою очередь, средством выраже-
ния значений падежа в русском языке является окончание, реже 
предлог. Эти особенности следует учитывать при переводе, а так-
же сопоставительных исследованиях текстов на русском, и, соот-
ветственно, английском языках. 

Рекомендовано 
Н.Ф. ДОНЦУ, докт., конф. 

 
КОМПОЗИЦИЯ РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА 

«ОТЦЫ И ДЕТИ» 
 

Алла КЭЛКЭЙ, студентка, филологический факультет 
 

Композиция – это расположение текстового материала таким 
образом, при котором достигается наибольшее смысловое и эмо-
циональное воздействие на читателя. О композиции романа 
«Отцы и дети» можно говорить много. Мы поговорим об основ-
ных элементах, на которые опирался Тургенев при создании про-
изведения: о приеме антитезы, о художественном портрете ге-
роев, о пейзаже и о хронотопе романа.  

Прием антитезы используется Тургеневым не только в тексте 
романа, но и в самом названии, подразумевая столкновение двух 
поколений – старшего и младшего. В семье Базарова живут по 
давно устоявшимся традициям, там ничего не меняется. Из-за 
этого главный герой не может находиться там долгое время, 
родители ему неинтересны, хотя Евгений и считает их хорошими 
и добрыми людьми. 
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В доме Кирсановых отец пытается понять сына, хочет, чтобы 

у них были одинаковые интересы и увлечения. Но в то же время 

Николай Петрович не может во всем следовать идеям Аркадия, 

так как это противоречит его отношению к жизни. А значит, и в 

той, и в другой семье существует проблема «отцов» и «детей».  

Ярче всего противостояние «детей»«отцам» изображается 

Тургеневым в сцене спора Павла Петровича и Базарова.  

Кирсанов считает, что у крестьян есть свои исконно русские 

традиции, которые будут сломлены крестьянской реформой.  

Он выступает за крестьянские общины. Базаров считает 

крестьян глупыми и невежественными, а вся их непросве-

щенность – из-за традиций и религии. Конфликт между Павлом 

Петровичем и Базаровым завязывается практически сразу после 

их знакомства. Портретная их характеристика свидетельствует о 

том, что это совершенно разные люди.  
При описании внешности Базарова и Павла Петровича Турге-

нев использует детализированный портрет. И внешний облик Ба-
зарова, и его манеры поведения обнаруживают в нем подлинного 
революционера-демократа. Перед нами человек «высокого роста 
в длинном балахоне с кистями», лицо его «длинное и худое, с 
широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 
большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами пе-
сочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало 
самоуверенность и ум». Базаров не считается с правилами, при-
нятыми в дворянских семьях; он ведет себя просто, раскованно и 
так, как ему удобно. Портрет Павла Петровича Кирсанова гово-
рит о совершенно другом человеке, противоположном Базарову, 
об аристократизме: «Весь облик Аркадьева дяди, изящный и по-
родистый, сохранил юношескую стойкость и то стремление 
вверх, прочь от земли, которое большею частью исчезает после 
двадцатых годов.» Во время встречи с Аркадием, Павел Петро-
вич, «совершив предварительное европейское «shakehands»… три 
раза по-русски поцеловался с ним.» Так Тургенев подчеркивает 
не только англиканство Кирсанова, но и приверженность дворян-
ским взглядам. В экспозиции романа начальный пейзаж, 
изображающий бедность и нищету, предопределяет тему всего 
произведения, приводит к мысли о необходимости изменения тех 
порядков и устоев, которые привели к такому запустению: «Нет, 
– подумал Аркадий, – небогатый край этот, не поражает он ни 
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довольством, ни трудолюбием; нельзя, нельзя ему так остаться, 
преобразования необходимы… но как их исполнить, как 
приступить?..» Для пространственно-временной организации ро-
мана «Отцы и дети» Тургенев использовал хронотоп «пути-до-
роги». Главные герои постоянно находятся в пути: сначала приез-
жают в Марьино, после решают заехать в губернский город, за-
тем посещают усадьбу Анны Одинцовой, дальше едут в гости к 
старикам Базаровым. Хронотоп «пути-дороги» позволяет просле-
дить, какие события происходят в жизни героев, с какими людь-
ми они встречаются, как ведут себя в различных ситуациях, как 
меняются и совершенствуются.  

Немаловажной частью хронотопа являются два круга 
жизненных испытаний Базарова. Автор дважды проводит героя 
по кругу Марьино-Никольское-дом Базаровых. В начале романа 
Базаров – самоуверенный нигилист. Выбранная им жизненная 
теория основана на отрицании доброго прошлого, идеалов и 
ценностей «отцов», любви, искусства. Во второй же части романа 
Базаров меняется, попадая в ту же обстановку, в схожие ситуа-
ции, к тем же людям. Теперь он страдает, сомневается, мучитель-
но переживает любовную драму. Время в романе достаточно ог-
раничено. Начинается повествование 20 мая 1859 года и заверша-
ется зимой 1860. Применяя точные даты, Тургенев формирует 
конкретное представление об исторической обстановке: обна-
жение кризиса крепостнической системы, обострение борьбы 
между лагерями революционеров-демократов и либералов. 

Указание на время событий в романе подготавливает столкно-
вение Кирсанова и Базарова. 

Композиция романа отличается структурированностью и со-

размерностью; все элементы композиции романа были направ-

лены Тургеневым на раскрытие его замысла.  
Рекомендовано 

Ирина РЕМИЗОВА, преподаватель 
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ЛИБЕРИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Ксения РАНЕЦКАЯ, филологический факультет 

 

Есть в Москве под Кремлём-городом тайник,  

и в том тайнике есть две палаты,  

полны наставлены сундуками до стропу… 

 

Рукописи в златых переплётах, щедро усыпанные каменьями, 

свитки, принадлежавшие римским императорам, египетские па-

пирусы, легендарное собрание книг и документов.  

Это то, что включает в себя таинственная Либерия – библите-

ка Ивана Грозного. При жизни царя её почти никто не видел, а те, 

кому это удалось, могли бы лишиться дара речи.  

Вот уже четыре столетия прошло с тех пор, как многие иссле-

дователи находятся в поисках Либерии. Она могла быть спрятана 

царем, могла сгореть во время пожаров или Смуты. Но великая 

ценность её не даёт покоя тем, кто хочет понять, где царь всея 

Руси черпал ту недюжинную мудрость и получил необыкновен-

ный дар слова. А также и тем, кто оценивает библиотеку стои-

мостью весьма высокою. Так существует Либерия на самом деле, 

или это всего лишь известный миф русской средневековой 

истории? 

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ 

Предание гласит о том, что древние рукописи были привезены 

бабушкой Ивана Грозного Софьей Палеолог в качестве придано-

го. До замужества с Иваном III она проживала в Ватикане под по-

кровительством Папы Римского Павла II. Убоявшись пожаров, 

великая княгиня повелела спрятать книги и свитки.  

При великом Московском князе Василии III был произведен 

перевод всех манускриптов на русский язык. Сделал это Максим 

Грек (1470-1556) – известный публицист и переводчик того вре-

мени, вызвав большое удовлетворение Василия III. 

ПОИСКИ ЛИБЕРИИ 

Российскими властями официальные поиски Либерии впервые 

были проведены в 1724 году по указанию Сената.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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Копали дважды в пяти местах, но результатов никаких не бы-
ло. Интерес к Либерии пробудился вновь лишь в конце XIX века. 
С начала XX века поисками активно занимался знаменитый 
исследователь подземных сооружений России И. Я. Стеллецкий. 
Он провёл безуспешные разыскания в Москве, Коломенском, 
Александрове, Вологде и многих других местах. 

Повторные раскопки состоялись в 1933-1934 годах с разреше-
ния комендатуры Кремля. В 1935 году по непонятным причинам 
они были приостановлены, хотя в ходе раскопок был обнаружен 
белокаменный ход под Кремлём. Поиски возобновились в 1995 
году по инициативе коммерсанта Германа Стерлигова. Состоя-
лось несколько экспедиций. В 1999 году поиски вновь прек-
ратились. 

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ 
Некоторые специалисты считают неслучайным то, что би-

блиотека всегда ускользает от человеческого взора. Оператор 
биолокаций Сергей Бахрак несколько раз пытался найти это тай-
ное место, но при каждой новой попытке используемое обо-
рудование указывало на совершенно другое место расположения. 
Это скорее всего объясняется влиянием людей с экстрасенсорны-
ми способностями, заклятием или магическими ритуалами, что 
было актуально для сбережения сокровищ в те времена.  

Современный историк Георгий Сидоров считает, что Иван 
Грозный был тем человеком, который понимал, что уничтожается 
весь его род, что идёт замена династий, а библиотеку он хранил 
для будущего своей страны. Либерия, по его мнению, включает в 
себя не только те книги, что были привезены из Ватикана, но и 
книги из Псковской библиотеки, из Новгородской, книги из Риги, 
Астрахани, Казани и других регионов, поскольку царь собирал их 
после разорений и различных бедствий. Библиотека может быть 
найдена через 20-30 лет, и произойдет суд над всем библейским 
проектом, что потребует кардинальных изменений в науке.  

Таким образом, утверждается то, что Либерия Грозного вклю-
чает те книги, которых нет больше нигде, но которые будут очень 
много значить для человечества. 

ВЕРСИЯ МЕТРОСТРОИТЕЛЕЙ  

Одна из последних версий свидетельствует о том, что библио-

теку нашли метростроевцы, когда прокладывали один из тонне-

лей в центре Москвы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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После этого события в 1950 году в различных библиотеках 

стали обнаруживать ранее не известные для истории фолианты, 

книги, рукописи, которые датировались 15-16 веками.  

На данный момент в библиотеках находятся по крайней мере 

78 книг, которые принадлежали царю Ивану Грозному. Таким об-

разом, можно отметить, что значительная часть книг Либерии не 

сокрыта, но нашла своё место. А если же говорить о древних еги-

петских папирусах или греческом пергаменте, нельзя утверждать, 

что они уже найдены и хранятся у кого-то.  

Мы допускаем вероятность того, что их еще не видели совре-

менники, поскольку многочисленные подземелья Московского 

Кремля до сих пор остаются не изученными. 
Рекомендовано 

В. Д. ЧЕРНЕЛЕВ, докт., конф. 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 

ИНТЕРНЕТА НА РАБОТУ СТУДЕНТОВ 

 

Кима НАЙДИНА, Инна РАЗУМНАЯ, студентки,  

филологический факультет 

Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время ин-

формационные технологии играют немалую роль в жизни каждо-

го из нас. Рассмотрев теорию и узнав из Интернет-источников, 

что такое глобальная сеть, мы решили провести опрос среди мо-

лодежи.Среди студентов 2-го курса было проведено социологи-

ческое исследование по теме «Роль Интернета в жизни студента». 

В опросе участвовало 36 респондентов. При анализе ответов 

студентов мы выявили несколько примечательных особенностей: 

каждый студент проводит в сети Интернет, в социальных сетях, в 

среднем от 5 до 10 часов в сутки. При этом, основное время пре-

провождение – общение, развлечение, и лишь 28% времени испо-

льзуется на подготовку к занятиям, то есть в образовательных 

целях. Мы предполагаем, что это может быть связано с тем, что у 

этих студентов или не всегда есть возможность воспользоваться 

образовательными ресурсами сети, или ими мало используются 

дополнительные источники для обучения, то есть достаточно 

того материала, который дает им преподаватель на занятии. 



176 

Анализ отечественных и зарубежных исследований в области 

изучения влияния Интернета на студентов, их деятельность и ус-

пешность, позволяет выделить основные направления этого вли-

яния. 

I.  Постепенно изменяется набор профессиональных интел-

лектуальных компетенций, необходимых для развития: понима-

ние сути информации, навыки ее поиска, обработки и анализа 

стали более важными, чем факты, цифры, законы, формулы, по-

кольку их можно сравнительно легко найти в Интернете. Вместе 

с тем, усвоение учебной информации часто подменяется поиском 

ответов на любые вопросы, предназначенные для активизации 

мыслительной деятельности. 
II.  Интернет влияет на мозг человека и его деятельность – 

модифицируются когнитивные процессы. Переключение с одной 
задачи на другую при использовании Интернет-ресурсов, в том 
числе образовательного назначения, значительно повышает ког-
нитивную нагрузку, но мешает осмыслению и запоминанию ин-
формации, снижает способность к сосредоточенной продуктив-
ной мыслительной деятельности. Видоизменяются и структурные 
характеристики отдельных познавательных структур. Для прео-
доления ряда когнитивных проблем предпринимаются попытки 
разработать модули тренировки когнитивных функций при 
онлайн-обучении.  

III.  Использование студентами Интернет-ресурсов меняет роль 
преподавателя (он становится консультантом и координатором) и 
тип его коммуникаций со студентами (добавляется виртуальное 
общение). Причем изменяются среда обучения, контроль в про-
цессе выполнения студентами заданий, характер самих заданий. 
Учащуеся, познакомившись с другим стилем обучения, предявля-
ют более высокие требования к образованию. Отмечается также 
изменение стилевых характеристик процесса обучения, включая 
стили процесса получения знаний учащимися и стили пре-
подавания. 

IV.  Изменяется структура использования студентами актив-

ного времени, что связано с погружением молодежи в виртуаль-
ное пространство. Исследователи указывают, что время присутст-

вия студентов в Интернете за 2010-2013 гг. увеличилось в 1,69 
раза, за 2004 -2013 гг. – в 2,85 раза, а сейчас и того больше. 
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Отмечено наметившееся расслоение пользователей-студентов 

по интересам, часто совсем не связанным с учебным процессом. 

V.  Растет аудитория образовательных онлайн-курсов.  

Однако регистрация на них не гарантирует их окончания. Ана-

лиз результатов обучения на массовых онлайн-курсах показал, 

что всего 6,7% от начального числа слушателей доходят до их 

завершения, что может объясняться снижением степени вовлече-

ния в процесс обучения и большей зависимостью от отвлекаю-

щих жизненных факторов, чем при очном обучении.  

Итак, стремительное совершенствование сетевых технологий, 

рост объема информации, необходимость ее переработки для 

адаптации к быстро меняющейся жизни породили потребность и 

возможность своевременного доступа к различным информа-

ционных ресурсам: образовательным, новостным, коммуникацио-

нным и т.п. Это все оказывает влияние на поведение, ритм жизни, 

стиль общения, мыслительные процессы молодых людей. Сту-

денческая аудитория, как наиболее восприимчивая, постоянно 

обновляемая группа потребителей информационных и виртуаль-

ных услуг, является социально значимой при изучении направ-

ления влияния Интернета на пользователей.  

Суммируя основные результаты, мы можем сказать, что поло-

жительные последствия от внедрения любого прогрессивного ин-

струмента всегда сопровождаются отрицательными.  

Значит, и использование Интернета студентами положитель-

но в плане увеличения количества информации и облегчения дос-

тупа к ней, но отрицательно в плане самостоятельности осмысле-

ния и изложения, а также в плане применения творческого подхо-

да. Не стоит забывать еще и о том, что именно Интернет приво-

дит к клиповому мышлению среди молодых людей, что плачевно 

сказывается на дальнейшей работоспособности.  
Рекомендовано 

Н.Ф. ДОНЦУ, докт., конф. 
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