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Științe socio-umanistice 



FINE TUNING ANALYSIS OF LOCAL PRACTICES ON ENTREPRENEURSHIP 

AND DIGITAL EDUCATION 

Nelli Amarfii-Railean, dr. conf. univ. 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Rezumat. Secolul tehnologiilor informaționale aduce un nou set de provocări și presiuni asupra învățământul 

superior din Republica Moldova. Aceste provocări, în contextul revoluției industriale 4.0, cer integrarea 

eficientă a tehnologiilor informaționale în sistemele de învățare, abordarea realistă a cerințelor angajatorilor și 

dezvoltarea abilităților antreprenoriale și digitale la studenți. Studiul în cauză, reprezintă rezultatul unei 

cercetări ample în domeniul analizei gradului de percepere și satisfacție a celor trei actori principali : 

angajatorii, studenții și profesorii, privind gradul de corespundere a abilităților dobândite în domeniul 

tehnologiilor informaționale și antreprenorialului de către absolvenți.  Studiul a fost realizat în baza datelor 

empirice ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul proiectului: Reinforce entrepreneurial and 

digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA (No. 

585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP). 

Cuvinte cheie: învățământ superior, tehnologii informaționale, abilități antreprenoriale, abilități digitale. 

Abstract. The century of information technologies brings new challenges and pressures on the higher 

education system in the Republic of Moldova. These challenges, in the context of the Industrial Revolution 

4.0, require the efficient integration of information technologies into learning systems, the realistic approach 

to employers' needs, and the development of entrepreneurial and digital skills for students. This study is the 

result of extensive research in the fine tuning analysis of the perception and satisfaction of the three main 

actors: employers, students and teachers, regarding the level of the satisfaction concerning the acquired digital 

and entrepreneurial by the graduates. The study was conducted on the basis of the empirical data of the Alecu 

Russo Balti State University, within the project: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and 

teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova (No. 585353-EPP-1- EPPKA2-2017-

1-E-CBHE-JP). 

Key words: higher education, information technologies, entrepreneurial skills, digital skills. 

 

Introduction 

The education system has constantly balanced between two functions. On the one hand, 

education must ensure continuity, is a matter of assuring the transmission of what is known. 

On the other hand, it must encourage creativity and change, that is to say, the propelling 

towards the unknown. Both functions refer equally to knowledge and attitudes, to 

understanding and behavior. 

The century of information technologies brings a new set of challenges and pressures 

for which higher education institutions, in their current form, are not prepared. These 

challenges, in the context of the Industrial Revolution 4.0, have put education systems around 

the world under enormous pressure to demand the effective integration of information 

technologies into learning systems, a realistic approach to employers' needs, and the 

development of entrepreneurial and digital skills for students.  

The specific objective of the higher education system is to provide high quality 

educational services aimed at developing students’ intellectual capacities, entrepreneurship 



spirit and specialty competencies of with the purpose of achieving economic and social 

progress.  

The purpose of the study is to analyse the local organisations needs to improve 

entrepreneurial and digital skills of USARB graduates. We interviewed 78 entities from the 

Northern part of Moldova from the different areas of activity (manufacturing, retail, service, 

industry, other). The profiles of the interviewed companies are as follows: a local enterprises 

(SME), professional associations, civil society organisation, and governmental entities.  

Employer opinions 

      The employers from the Moldovan companies appreciated the importance of the 

following characteristics for staff at their company from the qualification “Not at all 

important” – 1 point to “Very important”-5 points. The results are presented in the chart 

below: 

 

Chart no.1. The importance the personal characteristics for staff in the 

enterprise/company? 

With the highest grate (3.97) was appreciated “The management of one's own career 

development, better able to solve problems.” Also the personal characteristics such as: “Better 

knowledge of what one wants and reaching” and “Openness to and curiosity about new 

challenges” received 3.71 points. Less appreciated is the “Awareness of one's own strengths 

and weaknesses”. 

For the question to appreciate the importance of the young HE graduates’ skills the 

companies give the highest grate to communication skills- 4.71; Sector specific skills and 

knowledge – 4,68; Team work -4,58; Critical thinking – 4,52. 
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Chart no.2. The importance of the young HE graduates’ skills 

Also Moldovan companies appreciated the importance of young HE graduates’ attitudes 

related to the job such as: Tenacity -  4,52 points; Hardworking and Positive attitude towards 

working tasks – 4,48 points; and for the Sense of initiative - 4.32 points. 

 

Chart no.3. The importance of the young HE graduates’ attitudes related to the job 

Considering their past experience as employer, the companies were asked to mark their 

satisfaction level related to the young HE graduates’ skills (to see the chart no.4).  

The employees have estimated the degree of their satisfaction regarding the HE 

graduates. It is noticeable that such skills as Communication, Ability to adapt and act in new 

situations, team work, and digital/computer skills got the highest ranking position among the 

respondent\s answers.  Employers argued that they are not completely pleased with the degree 

of skilfulness of graduates concerning Leadership, decision making skills and innovative and 

entrepreneurial skills. From the respondents\ feedback we can conclude that the training 
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programmes and the university curricula as a whole is not well-adapted to the needs of 

entrepreneurs as related to the previously mentioned skills. It would be opportune to update 

the existing curricula to these stringent requirements.  

 

Chart no.4. Company satisfaction related to young HE graduates’ skills 

 

Chart no.5. Employers’ satisfaction level related to young HE graduates’ attitudes 

concerning the job in the enterprise  
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 This chart describes one of the most interesting questions addressed to employers in 

terms of the relevance of graduates’ skills compared to desired competence expected by 

company managers. It should be outlined that the managers have almost the same view 

concerning the abilities a graduate should have. They are not completely satisfied with the 

graduates’ skills and abilities, and their expectations being higher. Employers go for more 

hardworking staff, people who possess a strong sense of initiative, tolerance and ambiguity. 

A special attention is given to perseverance, as a fundamental prerequisite for a god 

employee.      

 

Chart no.6. Employers’ opinion towards the hiring criteria of young graduates 

Employers do not value at a big extent the grades obtained by young graduates, also 

their experience abroad and traineeships. On the other hand, the employers pay attention to 

personality (soft skills), the knowledge of foreign languages of the employee and their field 

of study. 

In conclusion we can affirm that the questioned employers are generally satisfied with 

the level of training of young HE graduates, but they are expecting more personal abilities, 

initiative, tenacity and practical knowledge from their employees.  

Critical to Satisfaction per entrepreneurship and digital needs of direct target groups 

 Students from master programme 

USARB’s students from B&A master programme consider very necessary to develop 

along with entrepreneurial the digital skills. According to the students’ survey, 9 students out 

of 20 consider very important to know how to use the searching engine in their research. 12 

students out of 20 consider very important to compare, contrast, and integrate information 

from different sources. The digital skills in data processing and information are considered 

important and university’s curriculum needs to develop these skills. 
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USARB’s students possess digital skills in communication. The capacity to edit 

information, to communicate it through email, presentation in slides, post in social networks, 

blog is considered very important.  

Also students consider important to know how to use at their jobs software packages 

and web-based collaborative services. Students always try to explore new ways and original 

formats for content creation and they know about copyrights and license rules for intellectual 

property products. 

 Teachers and other academic staff from MD HEIs 

Teachers also consider good digital skills an asset. Many of them are using digital 

instruments to teach in the classes or out of classes, for students’ homework, students’ projects 

and evaluation.  

The application of information technologies has become a priority for the professors of 

economic disciplines. They now have to respond to the training requirements of specialists 

for a highly digitized world. They have to face the new challenges. Additionally, it should be 

noted that the development of information and communication technologies and the 

advantages of using them is a reality of the current world, in which the HEI, through its 

specialists and academics, must manifest openness, assimilation, adaptability and efficiency 

in relation to its direct beneficiaries. Academics from the economic field prioritize modern 

technologies that facilitate the access to information and the rapid and complex relationship 

with the most diverse media today. 

 Indirect TG/stakeholders: local businesses, professional associations, civil society 

organizations, governmental entities. 

For the local business, professional associations, governmental entities it is very 

important to receive highly qualified specialist. Lately, employers are increasingly looking 

for graduates with IT skills to solve management, marketing or accounting problems. 14 of 

the 28 surveyed mentions IT skills as important for future employees, regardless of the 

company’s field of activity and its ownership. 

Findings and further recommendations 

The research conducted with the help of surveys on the three categories of beneficiary 

of economic training services allowed us to analyse the quality of the master program and the 

efficiency of the economic discipline teaching methods at USARB. At the same time, the 

research in question allowed us to overlap employers’ expectations with those of graduates 

and the vision of teachers on the university entrepreneurship strategy. 

The results of the surveys show a good situation on multiple chapters and assessed 

issues, the result of the permanent interaction of the teachers with the students and employers 

in the region. Most of the skills created for graduate students correspond to the skills required 

by employers. Many of the questioned teachers are business owners or part-time employees 



in companies that motivate them to constantly improve and respond to labour market 

demands. 

At the same time, some results have demonstrated a lower degree of digitization of study 

programs, a low level of internationalization of economic education and the need to develop 

soft skills in students: innovation, creativity, hardworking, etc. 

Conclusions 

In conclusion, we can mention that the purpose and objectives of the surveys were 

carried out. The next stage of research will transform employers’ skills requirements into 

skills and learning objectives with a focus on digitizing education process at USARB. 

This type of research is important and relevant for our institution, as it provides a 

documented estimated basis real for the introduction of digital courses and educational 

programs, for the implementation of new technologies in economic education. Curricular 

content teaching and learning strategies, through educational software, require in advance a 

detailed study and a good knowledge of educational reality, provided in this research. Based 

on the results of the present research, we would like to point out some directions that are 

considered as future ways of integrating technology into didactic activity, as creating, 

modernizing and promoting a new methodology for economic curricula at USARB based on 

the use of ICT, as well as the dissemination of educational tools for initial and in-service 

training involving the use of modern technologies. Modern computer tools significantly 

increase the attractiveness of the educational process, mainly with reference to the economic 

field, which is the driven mechanism for the all the processes in the economy.  

Along with the digital required competence, the respondents outlined the main skills a 

graduate should have in order to be competitive on the labour market and to achieve success 

in his/her entrepreneurial career. The research thoroughly outlines the main skills a graduate 

should possess, the qualities for a good entrepreneur and the employers’ expectations towards 

competent professionals.     
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CONTRIBUȚIA LUI A.T. LAURIAN  

LA TRECEREA LIMBII ROMÂNE LA ALFABETUL LATIN 

Nina Aurora Bălan, Universitatea din Craiova 

Rezumat. A.T. Laurian (1810-1881) a fost un filosof, matematician, geograf, istoric şi lingvist român. Idealul 

de limbă perfectă domină concepţia lui Laurian privitoare la cultivarea limbii române. După el o limbă se 

apropie de perfecţiune dacă îşi îndeplineşte funcţiile de cunoaştere şi de transmitere a mesajului cu maxim 

randament. Proprietăţile unei astfel de limbi sunt bogăţia, perfectibilitatea, adecvarea la idee şi economicitatea. 

Abstract. A.T. Laurian (1810-1881) was a Romanian philosopher, mathematician, geographer, historian and 

linguist.The ideal of a perfect language dominates A. T. Laurian's conception on the cultivation of Romanian 

language. According to him, a language approaches perfection if it fulfills its functions of knowledge and 

message transmision with maximum efficiency. The properties of such a language are richeness, perfection, 

suitabsility and economy. 

 

Toţi intelectualii secolului trecut care erau preocupaţi de crearea limbii române de 

cultură porneau de la constatarea că limba epocii era săracă şi neexersată în cultură. 

Divergenţa de păreri se iveşte îndată ce se preconizează sau se aplică o anumită formulă de 

remediere a situaţiei date. Istoria lingvisticii consemnează două curente principale în teoria 

formării limbii literare: cel purist de diferite nuanţe (latinismul, italienismul, şcoala fonetică 

sau purismul românesc) şi cel numit istoric-popular. Diferenţa între cele două curente este 

dată de felul cum concep ele progresul. Pentru reprezentanţii curentelor puriste progresul 

înseamnă perfecţionare, idee iluministă transpusă şi în domeniul cultivării limbii, concepută 

ca proces raţional, artificial, de erudiţie care urma să ducă pe de o parte la reconstruirea 

formelor primare, nealterate în stare să se constituie în dovezi ale nobilei descendenţe şi pe 

de altă parte să ducă la regularitate logică. Adepţii curentului istoric – popular concep 

progresul în formulă romantică drept evoluţie naturală, fără reforme, ceea ce în cazul limbii 

însemna păstrarea formelor tradiţionale ale exprimării literare şi îmbogăţirea limbii pe de o 

parte prin explorarea sursei populare, pe de altă parte prin împrumutul moderat în 

conformitate cu necesităţile impuse de noile descoperiri ale civilizaţiei.  

Era de aşteptat ca Laurian, filosof care atribuia o importanţă maximă raţiunii şi rol 

modest ficţiunii, matematician, geograf, istoric, lingvist care se ocupa de realitatea obiectivă 

şi „de la care se cere adevărul” (Discurs la deschiderea cursului de filosofie, Bucureşti, 1842, 

apud Teiuşan; Netea, 1970, p. 278.) – în contrast cu poetul de la care „se cere numai frumosul, 

să fie şi el tot deşert” să fi fost preocupat de posibilităţile şi căile perfecţionării limbii ca 

instrument al cunoaşterii ştiinţifice.  

Idealul de limbă perfectă domină concepţia lui Laurian privitoare la cultivarea limbii 

române. După el o limbă se apropie de perfecţiune dacă îşi îndeplineşte funcţiile de cunoaştere 

şi de transmitere a mesajului cu maxim randament. Proprietăţile unei astfel de limbi sunt 

bogăţia, perfectibilitatea, adecvarea la idee şi economicitatea. Iată-le şi în formularea lui 

Laurian: „... o limbă e cu atâta mai perfectă cu cât poate desemna ideile mai acurat şi cu cât 

le poate comunica altora mai precis şi mai perfect”. Pentru aceea se cere: 



1. Ca limba să fie copioasă şi perfectibilă, adecă să aibă termini pentru toate simţimintele, 

reprezentăţiunile şi faptele noastre, vorbele să se poată deriva, compune şi combina după 

cum cere înţălesul şi să nu împedece progresul şi perfecţionarea intelectuală prin 

inflesibilitatea lor.  

2. Să fie caracteristică, adecă să desemneze acurat fiecare cuget; să aibă termini generali şi 

speţiali şi să nu împedice mintea în distinţiunile necesare încurcând-o prin vorbe 

neterminate.  

3. Să fie simplă şi lesne, adecă semnele ei să se poată spune şi înţălege fără dificultate, 

conformaţiunea şi construcţiunea să aibă legi cât mai puţine va fi cu putinţă” (apud 

Dumitrașcu, 2002, p. 95). 

În concepţia multora, inclusiv Laurian, dintre limbile naturale latina se apropie de 

perfecţiunea logică, etalând şi bogăţia vocabularului şi un sistem derivaţional suplu. 

După Laurian limba română perfectă trebuie să corespundă acestui grup de cerinţe 

logico – lingvistice şi pe lângă acestea – sau, poate, în primul rând – să-şi etaleze originea 

latină pură.  

Ritmul nu prea rapid în care s-a desfăşurat trecerea la alfabetul latin în paginile 

Magazinului a fost determinat de dezideratul redactorilor ca revista să aibă reală audienţă pe 

tot teritoriul românesc.  

„Fără îndoială, preocupările de ortografiere de la Magazin, inclusiv cele legate de 

tehnica tipografică, i se datoresc lui Laurian, chiar şi când Bălcescu se afla încă în ţară.” 

(Teiuşan Popescu; Netea, 1970, p. 60 ). Avea pentru asta priceperea necesară şi îi plăcea 

„manipularea corecturei tipariului şi îmblarea pe la tipografie.” (Maiorescu, 1973, p. 346).  

Chiar dacă un cercetător modern al periodicelor secolului trecut, Ovidiu Papadima, nu 

acordă nici o importanţă acestor preocupări de ortografiere, se cuvine recunoscut că aceste 

eforturi ale organizatorului Laurian au constituit un pas către adaptarea scrierii latine. 

Magazinul istoric pentru Dacia avea să cuprindă şase mari rubrici intitulate:  

1. Cronicul românesc, în care urmau să fie publicate cronici şi anale scrise în limba română;  

2. Diplomaticul românesc, destinat actelor oficiale, hrisoavelor, anaforalelor, tratatelor şi 

convenţiilor;  

3. Memorialul dacian consacrat documentelor despre Dacia culese din vechii autori greci, 

latini, bizantini, traduse în limba română;  

4. Inscriptoriul dacian în care aveau să se reproducă inscripţiile antice şi medievale aflate pe 

teritoriul Daciei, descrieri de monumente arhitectonice, morminte, etc.;  

5. Disertatoriul istoric care trebuia să cuprindă cronologia domnilor români, studii critice, 

disertaţii, descrieri geografice şi etnografice;  

6. Buletinul bibliografic (lista scrierilor istorice noi referitoare la Dacia, recenzii şi note 

critice).  

Primul număr al Magazinului avea să apară la 1 iulie 1845. 



Magazinul istoric pentru Dacia urmărea nu numai să cultive interesul şi dragostea 

românilor pentru trecutul lor, ci totodată – aşa cum se arătase în prospect – să iniţieze o vastă 

acţiune pentru strângerea documentelor naţionale spre a lărgi astfel bazele ştiinţifice ale 

istoriografiei româneşti, obiectiv pe care – prin Arhiva Românească şi prin publicarea 

Letopiseţelor Ţării Moldovei – îl urmărea în Moldova şi Mihail Kogălniceanu, iar în 

Transilvania prin Foaia pentru minte, inimă şi literatură, George Bariţiu.  

Laurian a publicat în Magazinul şi un considerabil număr de documente istorice şi 

inscripţii epigrafice extrase fie din diferiţi istorici străini, fie din arhivele româneşti sau străine 

cercetate. Sub titlul Acte diplomatice el publică astfel în primul număr al Magazinului, în 

originalul latin şi în traducere românească – precedate de o introducere – „cele cinci acte de 

alianţă încheiate în anii 1389-1411 între Mircea cel Bătrân şi Vladislav, regele Poloniei, aflate 

în cronica poloneză a Dogiei.” (Magazinul istoric, I, 1848, p. 327-342). 

Lui Laurian nu-i revine numai meritul redactării şi imprimării Magazinului, ci totodată 

şi pe al difuzării lui pe întreg teritoriul românesc, şi îndeosebi în Ardeal, Banat, Crişana şi 

Maramureş. Pentru această acţiune, sprijinit în mod permanent de George Bariţiu, el s-a servit, 

pe lângă librării de profesie, de un mare număr de colectanţi care au asigurat revistei de la 

Bucureşti nu numai o largă răspândire, ci totodată şi sumele necesare susţinerii lui. 

La începutul secolului XIX, România nu a intrat în curentul lingvistic dezvoltat sub 

influenţa concepţiilor care elaboraseră metoda comparativă. În vremea aceea erau dominante 

la noi ideile şcolii latiniste, care considerau că „română este o latină coruptă” (Graur; Wald, 

1977, p. 123), şi deci trebuie luate măsuri pentru a o repara, adică pentru a o apropia din nou 

de latină. Sub influenţa acestor idei, s-a pornit la înlocuirea cuvintelor de origine slavă, 

maghiară cu cuvinte construite special din elemente de origine latină. Astfel, de exemplu, în 

loc de chibrit, s-a propus de părete frecătoriu, pentru că adesea chibriturile erau aprinse prin 

frecarea lor de perete, iar în loc de cravată s-a încercat compusul de gît legău. Cei mai 

cunoscuţi campioni ai relatinizării limbii au fost August Treboniu Laurian şi Ioan Massim, 

care, în dicţionarul academic redactat de ei în 1871, au exclus cuvintele de origine nelatină, 

înlocuindu-le cu cuvinte latineşti sau inventate.  

Altfel de prejudicii se aduceau limbii române prin folosirea unei scrieri etimologice 

fără nici o justificare practică. În alte limbi, când au început să fie scrise, s-a stabilit un sistem 

de litere care reproduceau exact pronunţarea. Cu timpul, pronunţarea a evoluat, iar scrierea a 

rămas cea veche. Ortografia etimologică prezintă dezavantaje, în primul rând pentru că 

îngreunează învăţarea scrisului şi a cititului. Dar ea nu poate fi schimbată brusc şi radical, 

întâi pentru că nu se poate rupe dintr-o dată cu tradiţia, al doilea pentru că scrierea tradiţională, 

nefiind legată de o anumită pronunţare actuală, acoperă diferenţele produse în ultimele secole: 

toţi scriu la fel, şi fiecare citeşte în conformitate cu pronunţarea regiunii lui.  

În România, astfel de argumente în favoarea unei scrieri diferite de pronunţare nu 

existau. Totuşi, pentru a apropia limba română de originea ei latină, se cerea să se scrie 

cuvintele aşa cum se presupunea că s-ar fi pronunţat cu o mie de ani înainte, când nu exista 



scriere românească. De exemplu, se propunea tierra pentru ţară, iar sunetul î era scris în cinci 

feluri, după vocala latină din care provenea în fiecare cuvânt în parte: mână, vênt, rîu, rônd, 

gût. 

Unul din domeniile în care cele mai multe eforturi au fost orientate către realizarea 

unor impunătoare opere colective este istoria limbii române: tratatul de Istorie a limbii 

române, care, elaborat de un larg colectiv de cercetători de la Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi 

cuprinzând cinci volume: (I Lima latină, II Româna comună, III Dacoromâna comună, IV 

Limba română în secolele XVI-XVIII, V Limba română în secolele XIX-XX), reprezintă un 

vast proiect în ansamblul activităţii lingvistice româneşti. Având ca redactor responsabil pe 

academicianul Alexandru Rosetti, tratatul a fost gândit ca o largă privire sintetică asupra 

evoluţiei limbii române de la origini până astăzi, examinând variantele şi complexele ei 

probleme în lumina celor mai recente rezultate ştiinţifice, completând lacunele, aducând fapte 

şi date noi.  

Concepţia de bază a lucrării constă în considerarea istoriei limbii române ca o 

succesiune de stări de limbă, reprezentând fapte demarcate în interiorul unui proces continuu: 

scopul cercetării îl constituie descrierea sistemului limbii române în diferite epoci punând în 

evidenţă atât continuităţile, cât şi discontinuităţile.  

Din cele cinci volume proiectate, au apărut primele două (1965, 1969). Volumul I 

(redactor responsabil: Alexandru Graur) urmăreşte dezvoltarea limbii latine din cele mai 

vechi timpuri până în secolul al V-lea, când are loc căderea Romei şi se formează Imperiul 

roman de răsărit. Descrierea prezintă faptele limbii latine în perspectivă indo-europeană, 

scoţând în evidenţă tendinţele de evoluţie care se manifestă în diverse domenii.  

Cel de al II-lea volum (redactor responsabil: Ion Coteanu) a avut sarcina delicată de a 

reconstrui o fază din evoluţia complicată de la latină la română, cuprinsă între secolul al V-

lea şi epoca de dislocare a dialectelor. Elaborarea acestui volum, care cuprinde două părţi 

principale (Latina dunăreană şi Româna comună), se bazează, din lipsă de atestări 

documentare, pe examinarea şi compararea datelor oferite de evoluţia anterioară şi ulterioară 

a latinei şi a idiomelor romanice pentru prima etapă, pe comparaţia dintre dacoromână şi 

aromână, în primul rând, precum şi pe confruntarea cu istroromâna şi meglenoromâna, pentru 

româna comună. Tabloul astfel obţinut este completat printr-un al treilea capitol (Influenţe), 

unde, în afară de elementul autohton, care ocupă un loc important, se discută influenţa veche 

greacă, influenţa germanică şi presupusa influenţă avară, precum şi influenţa slavă, la 

începuturile ei în această perioadă. În acest volum, ca şi în celelalte, de altfel, se pune accentul 

pe dinamica internă a sistemului. 

Această vastă epopee a limbii române îşi trage rădăcinile din două fundamentale lucrări 

de ansamblu: Histoire de la langue roumaine a lui Ovidiu Densusianu şi Istoria limbii române 

a lui Alexandru Rosetti – aceasta din urmă apărută în deceniul din urmă în mai multe ediţii 

(ultima, Istoria limbii române de la origini până în secolul al XVII-lea, în 1968) mereu 



îmbogăţite şi completate prin utilizarea celor mai recente informaţii, dar şi din numeroase 

lucrări, volume sau articole, abordând probleme mai restrânse.  

În perioada pe care o avem în vedere au apărut o serie întreagă de studii consacrate 

cercetării limbii latine din Peninsula Balcanică (H. Mihăescu, Limba latină în provinciile 

dunărene ale Imperiului roman 1960 şi S. Stati, Limba latină în inscripţiile din Dacia şi 

Scythia Minor, 1961; cercetări asupra lexicului României orientale au fost realizate de 

capitolele de lexic latin din volumele I şi II ale tratatului de Istorie a limbii române mai sus 

menţionate.  

„Au apărut studii privind influenţa greacă: H. Mihăescu, Influenţa grecească asupra 

limbii române până în secolul al XV-lea, 1966, Dimitrie Marmeliuc, LR 1959, 6, V. Arvinte, 

AUI 1966, 1, se ocupă de împrumuturile din greaca bizantină” (Iordan, 1978, p. 137). 

Problema elementelor germane în limba română este abordată de Vasile Arvinte, 

Ştefan Binder şi Alexandra Roceric – Alexandrescu, ultimii doi având în vedere răspândirea 

în graiuri a cuvintelor de origine germană. 

O privire de ansamblu asupra direcţiilor de dezvoltare a limbii române, de la latină 

până azi, oferă Alexandru Graur în Evoluţia limbii române.  

Multe cercetări au fost consacrate textelor vechi, unele reprezentând chiar lucrări 

preliminare la tratatul de Istoria limbii române. În această categorie se încadrează, de 

exemplu, Andrei Avram, Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte 

româneşti.  

În domeniul foneticii şi fonologiei, se înregistrează prezenţa unor vechi probleme în 

jurul cărora se desfăşoară o dispută susţinută. Aşa sunt, de exemplu, problema lui u final, a 

cărui amuţire timpurie este afirmată şi susţinută de Alexandru Rosetti şi contestată de Emil 

Petrovici.  

O prezentare de ansamblu oferă Introducere în fonetica istorică a limbii române, 1970, 

Marius Sala are în vedere perioada anterioară secolului al XI-lea, insistând asupra perspectivei 

romanice a faptelor în prezentarea cărora recurge la elemente de analiză structurală. Lucrarea 

se încheie cu o descriere a sistemului fonologic din româna comună. Autorul subliniază 

premisele latine ale evoluţiei foneticii şi fonologiei româneşti. Emil Petrovici, într-o lucrare 

mai veche (Influenţa slavă asupra sistemului fonemelor limbii române, 1956), explică multe 

particularităţi ale foneticii româneşti prin contactul cu slava. 

Printre sursele de studiere a istoriei limbii române trebuie menţionate, de asemenea, 

numeroasele colecţii de documente, publicate în ultimele decenii şi care, chiar dacă nu au fost 

totdeauna reproduse cu grija filologică necesară, pot fi utilizate cu folos cel puţin în cercetarea 

unor aspecte ale istoriei limbii române.  

Interesul pentru textele vechi a condus la (re)publicarea unor lucrări de paleografie 

(Emil Vîrtosu, Paleografie româno-chirilică, 1968; Damian P. Bogdan, Compendiu al 

paleografiei româno-slave, 1969). 



„Heliade, cu un an înaintea Tentamenului, îşi enunţase public planul de a înlocui 

definitiv alfabetul chirilic.” (Vârtosu, 1968, p. 222). Laurian va fi unul dintre cei care au 

conlucrat la transpunerea în practică a acestui plan.  

În cele ce urmează voi descrie două aspecte ale preocupărilor sale legate de scrierea limbii 

române:  

a) înlocuirea literelor chirilice cu cele latine și b) elaborarea ortografiei româno-latine. 

Evident în activitatea publicistică Laurian nu putea urma calea radicală a 

Tentamenului. În prima perioadă petrecută la Bucureşti, în calitate de coredactor al 

Magazinului istoric pentru Dacia, a practicat alfabetul de tranziţie. Variantele acestuia de la 

an la an se vor deplasa în direcţia latină, proces ce se poate surprinde pe baza scrierii practicate 

de Laurian în paginile amintitei publicaţii.  

Varianta folosită în 1845 (tom. I, p. 15-82) are în componenţă următoarele semne 

(unele cu semn diacritic) ale alfabetului latin: a, d, e, é = probabil [ea] conform indicației din 

Dicţionarul LM (I, 1134) dar sigur şi ea (în finală de cuvânt), i, ĭ (în finală de cuvânt), m, n, 

o, ό =  probabil [oa] cum mai târziu în Dicţionarul LM se dă indicaţia „ό cu apropiere de oa”, 

(II, 454), s, t, z. 

În anul 1846 li se adaugă f, ia, î şi semnele mixte шt în loc de щ prezent în varianta 

precedentă (tom. II, p. 65-128) şi în acelaşi an, dar în tomul următor, b, g, l, j, r, t şi grupul st 

= [ƒt].  

Primul fascicol din tomul al IV-lea, care apare în 1847, completează lista semnelor 

latine cu u şi ŭ iar prin fascicolul următor se încheie procesul de înlocuire a alfabetului chirilic 

cu cel latin. Apărând şi ultimele litere latine pentru slovele până acum neînlocuite ъ, к, ч, x, 

п, ш şi в, respectiv apar grafemele ă, c, ce-ci, che-chi, p, si şi v.  

„Autorii monografiei consacrate lui A.T. Laurian s-au înşelat afirmând că revista se 

imprimase cu slove chirilice” (Teiuşan; Netea, 1970, p. 62). 

Aşadar, Magazinul a parcurs un drum asemănător cu publicaţiile lui Ion Heliade 

Rădulescu, probând eficacitatea metodei formulate teoretic şi demonstrată practic pentru 

prima dată de cel ce în multe privinţe a determinat cursul spiritualităţii româneşti din secolul 

al XIX-lea. 

Ritmul nu prea rapid în care s-a desfăşurat trecerea la alfabetul latin în paginile 

Magazinului a fost determinat de dezideratul redactorilor ca revista să aibă reală audienţă pe 

tot teritoriul românesc. De aici decurge necesitatea moderaţiei în materie de ortografie, fără 

să se fi renunţat la progres. Iată principiile enunţate în primul număr al Magazinului: „Una 

din vederile Magazinului istoric fiind de a răspândi cunoştinţa istoriei românilor în toate 

provinţiile Daciei, pentru articole originale redacţia ca întrebuinţa o limbă şi o ortografie mai 

progresivă, dar moderată, şi care să fie cât se va putea mai bine primit de către deosebitele 

dialecte româneşti, luând de la fiecare dialect, sau mai bine provinţialism, aceea ce i se va 

părea bun şi raţional. Spre acest sfârşit, cât şi pentru ortografie s-a primit în parte cea adoptată 

de Gazeta Transilvaniei.” (Dumitraşcu, 2002, p. 64) 



Tipărirea Magazinului cu alfabet latin, începând cu a doua jumătate a tomului al IV-lea, 

în 1847, este reflexul activităţii lui Laurian în cadrul Asociaţiei literare (1845-1848). 

Asociaţia, formată din intelectuali progresişti, hotărâse în noiembrie 1847 adaptarea scrierii 

latine pentru tipăriturile sale, dar, deşi s-a elaborat şi votat o ortografie româno-latină, 

aplicarea acesteia nu o dovedeşte decât registrul de procese verbale ale şedinţelor, membrii 

semnând în acesta cu litere latine. Este semnificativ faptul că Laurian a luat parte chiar la 

elaborarea acestei ortografii. Aşadar, Magazinul din 1847 se poate considera realizarea 

hotărârii Asociaţiei. 

 Aceeaşi înnoire în forma grafică o va înfăptui Laurian şi în cadrul publicaţiei Universu 

a cărei conducere o preia de la I. Genilie la începutul anului următor. 

În tipăriturile îngrijite sau semnate de Laurian după această dată slovele chirilice îşi 

fac apariţia datorită atmosferei mai puţin inovatoare a Iaşului de la mijlocul secolului al XIX-

lea. În 1853-1854 Laurian editează Hronica lui Gheorghe Şincai respectând scrierea 

manuscrisului, iar în ediţiile ieşene ale manualelor sale recurge la alfabetul de tranziţie.  

„În aceşti ani numele lui, alături de cel al lui Ion Heliade Rădulescu şi Constantin A. 

Rosetti, simbolizează ideea generalizării alfabetului latin.” (Idem, p. 68, 71, 81) 

Concomitent cu trecerea la alfabetul latin se iveşte problema ortografiei româno-latine. 

Puriştilor latinişti şi italienizaţi li s-a părut că principiul ortografic fonetic este incompatibil 

cu scrierea româno-latină. La această concluzie teoretică au ajuns determinaţi şi de faptul că 

sistemele de scriere elaborate până la ei erau bazate pe principiul etimologic.  

Laurian recunoştea capacitatea pe care o are scrierea cu literele latine bazată pe 

principiul etimologic de a juca un rol de factor unificator de limbă chiar pe plan european, 

cuprinzând, evident pentru el, numai limbile neolatine. 

Problema principiului etimologic a fost mult discutată în filologia românească în 

perioada trecerii efective de la alfabetul chirilic la cel latin, în perioada în care se căuta să se 

adopte literele latine cu ortografia cea mai simplă şi tot de o dată mai conformă cu natura 

limbii. 

Argumentaţia pentru scrierea etimologică s-a îmbogăţit şi nuanţat în acest interval, 

datorită în special lui Timotei Cipariu, care reprezintă şi ultimul cuvânt de autoritate asupra 

concepţiei etimologice, iar mai târziu datorită discuţiilor care au avut loc în cadrul tinerei 

Societăţi Academice Române. 

În practica lui Laurian scrierea româno-latină a cunoscut numeroase variante. Cel mai 

etimologic sistem este cel din Tentamen. Descrierea şi justificarea lui le găsim în capitolul 

intitulat De scribendi ratione. Principiul aplicat este enunţat în felul următor: „cuvintele în 

general trebuie să fie scrise în acelaşi fel cum se scriu în latină, respectând regulile deduse din 

geniul limbii şi cele câteva modificări care decurg din Analogie şi Etimologie.” (Idem, p. 85) 

Flora Şuteu, prin studiul consacrat influenţei scrierii asupra ortoepiei, demonstrează că 

etimologismul este răspunzător de crearea modelului pedant de urmat în normarea tuturor 

cuvintelor – adică de evoluţia modelului eufonic al limbii române. Concluzia finală a 



cercetătoarei este că „Cipariu şi eroica şi demna lui generaţie prin promovarea pronunţării 

ideale apropiate de latină au contribuit în măsură hotărâtoare la fixarea sistemului fonetic 

actual al variantei noastre literare (Flora Şuteu, 1976, p. 89). 
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LES REVOIS MYTHOLOGIQUES ET RELIGIEUX DES CHIMÈRES  

DE GÉRARD DE NERVAL 

Cristina Loredana Bloju, Universitatea din Pitești 

Abstract. The travel concept, in fact, and the relationships that a trip can trigger, departs from the principle of 

the world diversity, of man and of art itself. The romantic writers used real or imaginary travel experience that 

they have taken previously, but bringing new variants thereof or discovering new spaces opened to 

explorations. Switching from reality to the imaginary space, from the correctness of the designed itinerary to 

the affective one, it appears frequently in the work of the same writer.  The man of dreams and the man of 

reality became two complementary aspects: when the man leaves the reality, he enters into the imaginary 

world, but the return to the reality gains the same form of evasion or travel. The distinction between the two 

worlds is given by the spatial elements, the finite opposing to the infinite. What amazes in the opera of Gérard 

de Nerval is this mixture of religions, characters, places, and of literature and artwork, this assembly sometimes 

heterogeneous that indisputably leads to a result quite happy: a work of extraordinary depth. The poet Nerval 

makes use of mythology to repay to the world its poetic mystery, seeking to reveal its original meaning. The 

permanent return of the gods and this continuing resuscitation of the old beliefs leads to a genuine nervalian 

syncretism that constitutes the basis of all his literary creation. Almost every page, every line merges between 

mythologies, between Greco-Roman beliefs, Judeo-Christian beliefs, Egyptian beliefs and his own mythology 

implemented inside his internal system. 



Nerval recours à la mythologie pour restituer au monde son mystère poétique, tout en 

cherchant à révéler son sens originel. Le permanent retour des dieux et des reviviscences des 

anciennes croyances conduit à un syncrétisme nervalien qui se trouve à la base de toute son 

œuvre. Presque chaque page réalise une fusion entre les mythologies et les croyances gréco-

romaines, judéo-chrétiennes, égyptiennes et ses propres mythologies personnelles, 

transposées. À propos des Chimères de Nerval, Jean – Luc Steinnetz affirme : 

 « Son syncrétisme de ce temps ne correspondait pas – quoi qu’il en put paraître – à un 

principe de confusion, mais tendait à construire un système intuitivement significatif des 

anomalies de sa vie, des douleurs qui l’avaient brisé, des erreurs qu’il avait perpétuées ». (in 

Giraudo, 1997 : 31) 

On pourrait commencer à partir du titre même du recueil des Chimères qui conjugue 

trois significations essentielles. Selon Dumas, qui présentait Nerval en 1853 comme « un 

guide entraînant dans le pays des chimères et des hallucinations » (Nerval, 1995 : 66), c’est 

un doux euphémisme pour désigner la folie. (Comme l’a précisé également Jean – Nicolas 

Illouz, Alexandre Dumas a essayé de rendre publique « la folie » de Nerval, en publiant dans 

le journal Le Mousquetaire le sonnet El Desdichado. Et non pas pour faire l’éloge de la 

maîtrise poétique nervalienne, mais pour soutenir en quelque sorte sa référence à une 

imagination apparemment vagabonde). Nerval utilise ce terme au sens courant de rêve, 

d‘hallucination, d’illusion. Cet ensemble de douze sonnets vient clore le recueil Les Filles du 

feu, dédié à Alexandre Dumas. Les sept nouvelles ouvrent donc la voie aux douze sonnets en 

alexandrins. 

Mais tout d’abord, la chimère appartient à la mythologie. Selon l’interprétation de Paul 

Diel, c’est un animal fabuleux, mi-chèvre, mi-lion, à la queue de serpent, qui souffle des 

flammes (cette flamme de la chimère est en accord avec le feu de ses nouvelles). En 

héraldique, la chimère c’est une figure imaginaire. (Philibert, 2002 : 48) Or El Desdichado 

laisse une partie importante à cette science symbolique du blason, champ d’expression 

artistique et système cohérent d’identification non seulement des personnes, mais aussi en 

partie des lignées. Nous y  retrouvons la quête douloureuse d’identité qui tourmente Nerval.  

« Suis-je Amour ou Phoebus ?...Lusignan ou Byron ? 

  Mon front est encore rouge du baiser de la Reine ; 

  J’ai rêvé dans la Grotte où nage la Syrène… » (Gérard de Nerval, 1995 : 37) 

Enfin, dans le langage courant, la chimère désigne une douce folie, une idée 

extravagante, un pur produit de l’imagination, une vaine imagination, avec une connotation 

négative. (Robert, 2003 : 425) Nerval pourrait désigner ainsi les troubles de la personnalité 

dont il souffre, en même temps que son rattachement volontaire à une lignée chevaleresque 

d’un autre temps, redonnant ainsi un sens laudatif à sa quête d’une étoile impossible à trouver.  

« Dans cette étoile sont ceux qui m’attendent. Ils sont antérieurs à la révélation que tu 

as annoncée. Laisse-moi les rejoindre, car celle que j’aime leur appartient, et c’est là que 

nous devons nous retrouver ! ». (Nerval, 1995 : 281) 



Associée aux volcans, la chimère renvoie à la fois au monde souterrain des enfers où 

s’est réfugiée la race préadamite réprimée par Jéhovah, au paganisme ancien, qui est appelé 

à renaître de ses cendres. Chimère psychique et chimère mythologique ressentent la flamme 

du même feu : un feu central qui anime le cosmos et qui a constitué, pour Nerval, le point de 

départ de son voyage spirituel. 

« Je me sentais emporté sans souffrance par un courant de métal fondu, et mille fleuves 

pareils, dont les teinte indiquaient les différences chimiques, sillonnaient le sein de la terre 

comme les vaisseaux et les veines qui serpentent parmi les lobes du cerveau. Tous coulaient, 

circulaient et vibraient ainsi, et j’eus le sentiment que ces courants étaient composés d’âmes 

vivantes, à l’état moléculaire, que la rapidité de ce voyage m’empêchait seule de distinguer. 

(…) il devenait clair pour moi que les aïeux prenaient la forme de certains animaux pour 

nous visiter sur la terre…». (Nerval, 1995: 285) 

 Le poète fait appel, en même temps, aux sept filles du feu et au retour des dieux, pour 

désigner finalement sa création. Celle-ci est la chimère, un monstre hybride, composite, qui 

devient ainsi dans cette troisième acception « l’emblème de cet art d’assemblage qu’est la 

poésie » (Pillu, 2001 : 17), tentant de surmonter des antinomies essentielles (division du moi, 

du passé et du présent, du mythe et de l’histoire, du paganisme et du christianisme).  

 Le recueil retrace finalement un chemin où se conjuguent chimères psychiques, 

mythologiques et poétiques. Les six premiers sonnets évoquent l’Antiquité païenne, par un 

retour aux origines (mythiques et religieuses) et font appel à la médiation d’une figure 

féminine : El Desdichado et Artémis illustrent la relation du poète avec la morte aimée ; 

Myrtho et Delfica présentent le locuteur masculin qui s’adresse à un personnage féminin ; 

Horus et Antéros mettent en évidence l‘union mère-fils. La deuxième partie du recueil, d’où 

le « je » disparaît, témoigne sa conversion à la religion chrétienne, une vision décevante du 

monde moderne en opposition avec l’état idéal ancien, où la mort de Dieu laisse une profonde 

nostalgie. Il se clôt pourtant annonçant le retour des dieux par un acte de foi pythagoricienne : 

un « pur esprit » (Nerval, 1995: 43) anime l’univers. 

On s’este décidé de surprendre dans notre démarche les dimensions mythologique et 

religieux de deux poèmes du recueil déjà mentionné, les plus connus, de notre point de vue, 

de la création poétique nervalienne : El Desdichado et Le Christ aux Oliviers.  

El Desdichado  

El Desdichado devient le poème liminaire du recueil nervalien, l’un des plus connus 

et des plus commentés. Il pose le problème de l’identité et de la destinée du poète à travers de 

nombreuses références de type mythique. La dépossession et son tourment profond sont déjà 

suggérés par le titre : El Desdichado, traduit traditionnellement par « Le Déshérité » et qui 

signifie en espagnol « Le Malheureux ». L’expression vient du roman de Walter Scott, 

Ivanhoé (1819), où cette devise orne le bouclier d’un mystérieux chevalier masqué, 

compagnon de Richard Coeur de Lion, constamment vêtu de noir. Dépossédé de son château 



par Jean Sans Terre, celui-ci se présente sans armoiries dans un tournoi où son bouclier portait 

le mot espagnol « Desdichado » – qui n’est autre, en définitive, que le héros lui-même. 

Dans la préface des Filles du Feu, dédiée à Alexandre Dumas, Nerval affirmait : 

« Ainsi, moi, le brillant comédien naguère, le prince ignoré, l’amant mystérieux, le 

déshérité, le banni de liesse, le beau ténébreux, adoré des marquises comme des présidentes, 

moi, le favori bien indigne de Mme de Bouvillon, je n’ai pas été mieux traité que par ce pauvre 

Ragotin… !». (Nerval, 1995 : 68) Nous retrouvons dans ces lignes presque toutes les 

qualifications du premier quatrain du poème.   

Ce titre, dans son ambivalence, éclaire le sonnet : l’identité devient l’objet d’énigme 

et de nostalgie. De même, Nerval a pu y voir une similitude avec sa propre situation familiale : 

le pouvoir seigneurial des Labrunie a été aboli par l’Ancien Régime. Comme le mystérieux 

chevalier de Scott, il se voit lui aussi privé de ses racines nobiliaires qui l’apparentent à Biron 

et à Lusignan. Mais il voit surtout dans ce chevalier errant un frère dont il partage le désespoir. 

Le chevalier, tout comme Nerval, perdant sa terre a perdu aussi son identité, perte 

matérialisée dans le poème nervalien par les nombreuses questions qui portent sur sa possible 

identité.  

L’univers médiéval permet au poète de transfigurer sa souffrance intime en 

satisfaisant sa sensibilité romantique. « Le ténébreux » c’est le surnom que l’on donne au 

héros d’un roman de chevalerie espagnol, Amadis de Gaule (1508), que la reine du Danemark 

avait repoussé. 

Une condensation du passé et du présent permet au JE poétique de se superposer à un 

ensemble de figures mythiques que l’on retrouve dans la mythologie de l’Antiquité (Amour, 

Phébus et finalement Orphée), dans les légendes françaises d’inspiration médiévale (le Prince 

d’Aquitaine, Lusignan et Biron) ou dans un Moyen Age d’inspiration romantique (El 

Desdichado). Ils composent un véritable répertoire de noms propres. Au vers 9, décisif dans 

le déroulement du poème, le sujet oscille entre quatre identités : « Suis-je Amour ou 

Phoebus ?...Lusignan ou Biron ?». (Nerval, 1995 : 37)  

Ces noms propres renvoient à des couples d’amants mythiques malheureux, soumis à 

un secret, à  un interdit. Nerval s’identifie tout d’abord au dieu Amour (ou Cupidon, chez les 

Romans). Il est le fils de Vénus. Dans la mythologie grecque il aime Psyché (amour 

pleinement analysé dans les pages des Métamorphoses d’Apulée), mais il ne peut pas la 

retrouver chaque nuit qu’à condition qu’elle ne le regarde jamais. Il naît directement du Chaos 

primitif et incarne ainsi allégoriquement l’une des forces primordiales, l’un des moteurs de 

notre monde : l'amour passionnel. Il est également le dieu du désir sexuel, qui rapproche les 

êtres et pousse la vie à se perpétuer. Dans le noir le plus obscur, le mari rejoint Psyché dans 

le lit nuptial et lui vole sa virginité. Ainsi chaque nuit son époux la rejoint, mais jamais elle 

ne voit son visage. Le  mari toutefois ordonne à sa femme de ne jamais voir ou de chercher à 

voir son visage sous peine de grands malheurs. Les deux sœurs aînées, ayant appris la 

disparition de leur cadette, décident de venir sur le rocher fatal afin de pleurer la perte de 



Psyché. Celle-ci ayant appris leur visite par son mari, reçoit de lui l’autorisation de les inviter 

et de les faire venir en son palais avec l’aide de Zéphyr. Les deux sœurs voyant leur cadette 

heureuse et comblée de richesses sont devenues jalouses et ont décidé de lui nuire par tous 

les moyens possibles et imaginables. Le temps passe, l’époux nocturne apprend à son épouse 

qu’elle attend un heureux événement, celui-ci lui rappelle aussi son serment de ne jamais 

chercher à voir son visage et surtout de se méfier de ses deux sœurs qui ourdissent quelque 

plan malhonnête.  

À leur seconde visite, les sœurs réussissent à convaincre Psyché que le mari nocturne 

n’est autre qu’un monstre hideux désirant dévorer celle-ci lorsque l’enfant qu’elle porte 

viendra au monde. Elles incitent donc Psyché à regarder et à  tuer son époux. Le soir venu, le 

mari une fois endormi, Psyché se prépara donc à accomplir l’horrible tâche suggérée par ses 

sœurs. Mais sous sa lampe, au lieu de voir un horrible monstre, elle trouve les plus beaux 

traits sur le visage de l’homme qui dormait à côté d’elle. Son mari n’était autre que Cupidon 

- Amour en chair et en os, son arc et ses flèches posés au pied du lit nuptial. Psyché, ravie au 

plus haut point d’être l’épouse du plus beau de tous les êtres immortels, ne peut s’empêcher 

de regarder longuement, de toucher, de baiser l’adolescent aux cheveux blonds et bouclés. 

Mais, une goutte d’huile brûlante de la lampe coule sur l’épaule d’Amour. Celui-ci se réveille 

et découvre que Psyché a trahi son serment de ne jamais chercher à voir son visage. 

Cupidon - Amour, blessé spirituellement, mais aussi physiquement, s’enfuit vers le 

palais de sa mère, en laissant Psyché seule. La seule solution venant à l’esprit de Psyché est 

le suicide, elle se jette donc dans le fleuve le plus proche, mais le fleuve complaisant repose 

celle-ci sur le rivage sans dommage. Vénus apprenant la méconduite de son fils, et surtout le 

nom de la coupable, sa plus grande ennemie en beauté, prive Eros de ses ailes, de son arc et 

de ses flèches et le consigne dans sa chambre jusqu’à un nouvel ordre. Psyché, seule, enceinte, 

parcourt donc le monde à la recherche de son époux adoré. Après maintes recherches et 

surtout après s’être vengé de ses sœurs, elle finit donc par arriver chez Vénus. La déesse de 

la Beauté lui impose plusieurs épreuves insurmontables, y compris une descente aux Enfers 

(descentes qui revient à plusieurs reprises chez Nerval et qui équivaut à une initiation), mais 

chaque fois qu’elle est en difficulté,  celle-ci se fait aider par les multiples amis du jeune dieu. 

Durant ce temps, les ailes de Cupidon - Amour ont repoussé et sa brûlure s’est cicatrisée. 

Cupidon - Amour s’évade donc et retrouve son épouse - qu’il n’a pas cessé d’aimer - juste à 

temps pour la tirer d’un dernier mauvais pas. (http://chaifmvalentin.ique-

bec.com/cupidon.htm) 

L’autre identité nervalienne se retrouve dans Phoebus, nom grec latinisé d’Apollon. 

C’est le dieu de la clarté solaire, de la beauté, de la raison, des arts (plus précisément de la 

musique et de la poésie) et en même temps, le dieu de la divination, consulté à Delphes, où il 

rendait ses oracles à la Pythie. Il est également connu comme Phœbus ou Phébus, « le 

brillant ». Il est amoureux de la nymphe Daphné, mais il ne pourra jamais la posséder. La 

nymphe Daphné est la fille du fleuve Ladon et de la Terre. Poursuivie par les ardeurs 



d’Apollon, elle s’enfuit. Au moment où elle risque d’être rejointe par le dieu, elle invoque 

l’aide de son père qui la métamorphose en laurier. Apollon affligé en fera son arbre sacré. 

(Chevalier et Gheerbant, 1997) 

Le « prince d’Aquitaine à la Tour abolie » évoque les puissances féodales désormais 

anéanties. Nerval pensait descendre par son père d’une ancienne famille d’un châtelain de 

Périgord, apparentée à  l’empereur allemand Othon, à Biron et à  Lusignan.  Lusignan est en 

même temps l’époux de la fée Mélusine et le patronyme d’une famille noble d’origine 

chevaleresque qui régna sur Jérusalem. Tous les deux, Biron et Lusignan, souffrent à cause 

d’un amour non partagé. Lusignan, époux de la fée Mélusine (abréviation de la Mère de 

Lusignan) dans la légende médiévale, ne peut voir sa femme le jour où, pour expier sa faute, 

elle est métamorphosée en serpent. Biron, compagnon d’Henri IV, fut vainement amoureux 

de sa reine. (Agard, Boireau, et Darcos, 1986 : 192) 

À part ces figures légendaires, le poète est encore renvoyé à la contradiction et à 

l’incertitude : Phoebus désigne-t-il ici le dieu du soleil, Apollon. Ou bien il fait référence à 

Gaston Phoebus, comte de Foix auquel Nerval s’est parfois identifié ? Le comte régnait au 

XIIIe siècle sur le domaine pyrénéen et il a laissé dans son Livre de la Chasse un témoignage 

essentiel sur la vénerie au Moyen Âge? De même, Biron est-il cet amiral décapité sous Henri 

IV ou bien Lord Byron ? À l'époque, Byron incarne le mythe vivant du beau ténébreux, aux 

yeux noirs, au front pâle, figure envoûtante et troublante de Satan adolescent à l'entrée de qui 

chacun, dans les salons, se pâme. Ce sont surtout des identités contradictoires que met en scène 

le poème. Deux divinités mythologiques (Amour et Phoebus) face à deux mortels (Lusignan 

et Biron).  

L’identité se définit donc par comparaison avec des modèles mythiques et historiques 

et par rapport à certains épisodes d’une existence passée : le baiser de la reine, le séjour dans 

la grotte et la descente aux enfers. La majuscule utilisée pour la « Reine » (Nerval, 1995 : 37) 

nous indique qu’il s’agit probablement d’un symbole. La note d’un manuscrit des Chimères 

apporte l’explication : Nerval fait appel à la « Reine Candace », nom générique des reines 

d’Ethiopie. Cette reine est donc la mythique Reine de Saba (dont on retrouve l’histoire dans 

Voyage en Orient). Nerval avait d’ailleurs composé pour Jenny Colon un opéra intitulé Reine 

de Saba. La Sainte et la Fée décrivent dans l’imaginaire de Nerval l’ambivalence féminine : 

la Sainte pourrait renvoyer à l’image maternelle et à un éternel féminin idéalisé, tandis que la 

Fée reprendrait les traits du personnage légendaire de Mélusine et de l’amour passion, l’amour 

vécu comme une souffrance.  

La femme, évoquée métaphoriquement par le motif de « l’Etoile » (Nerval, 1995 : 37) 

- (Etoile de Vénus, étoile double de l’espérance et de l’amour) et de la « fleur » (Nerval, 1995 : 

37) - (sans doute l’ancolie, de couleur mauve et violette, symbole de la tristesse et emblème 

de la folie)  réapparaît donc à travers ces quatre substantifs précédés de l’article de notoriété : 

« la Reine » et « la Syrène », « la Sainte » et « la fée » qui mêlent l’univers social, religieux 

et le monde du merveilleux.  



Ces figures féminines sont liées à un paysage. Un lieu d’élévation et d’ouverture, 

promesse de bonheur, avec le « Pausilippe » (Nerval, 1995 : 37) - (étymologiquement : « qui 

fait cesser le chagrin » - Pillu, 2001 : 55) et la mer d’Italie. Le Pausilippe est une colline qui 

offre une vue magnifique sur le Vésuve et la baie de Naples. Ce paysage napolitain est pour 

Nerval un lieu privilégié à cause du bonheur qu’il lui a procuré. Mais il abrite aussi « la grotte 

du Pausilippe » au débouché de laquelle se trouve le tombeau présumé de Virgile. Cette 

mention annonce sans doute la descente d’Orphée aux enfers telle que Virgile l’a décrite dans 

le Livre IV des Géorgiques.  

 En même temps, le choix lexical  la « treille où le Pampre  à la rose s’allie » renvoie 

au décor bucolique de la poésie de Virgile, en rappelant métaphoriquement dans l’alliance 

végétale de la fleur et du fruit le lieu évanoui et le temps révolu de l’union amoureuse. 

Si les figures féminines peuvent être rattachées aux légendes précédentes (le « baiser 

de la Reine » (Nerval, 1995 : 37)  à Biron, la « Syrène » et la « fée » à Lusignan), elles 

ramènent surtout à l’activité poétique : l’étoile comme allégorie de l’idéal poétique, le baiser 

de la reine comme signe d’élection et le chant de la sirène comme appel à l’inspiration. Au 

centre de ces récits légendaires et mythologiques se place une donnée constante : l’aventure 

amoureuse est marquée par l’interdit et la transgression. Lusignan surprend sa femme 

Mélusine laquelle se transforme en sirène, Orphée, aux Enfers, se retourne vers Eurydice et 

la perd. D’ailleurs, ce que Nerval se propose de transmettre par toutes ces réincarnations 

successives à travers son poème, c’est qu’il est déshérité de son amour tout comme ses 

illustres ancêtres.  

Le deuil et la souffrance causés par l’échec amoureux semblent sublimés par la victoire 

poétique du nouvel Orphée. Comme le personnage mythique, « deux fois vainqueur » (Nerval, 

1995 : 37), il « traverse l’Achéron » (Nerval, 1995 : 37), fleuve entourant l’enfer dans la 

mythologie antique. On peut y voir une allusion biographique aux crises mentales de 1841 et 

1851-1853, que Nerval désignait lui-même comme une descente par laquelle « le monde des 

Esprits s’ouvre pour nous ». (Nerval, 1995 : 37) Orphée, permanent modèle du poète, passe 

de la vie à la mort (pour rejoindre sa femme, la nouvelle Eurydice, dans « la nuit du 

Tombeau »)- (Nerval, 1995 : 37) et de la mort à la vie, résurrection suggérée par l’adjectif 

« vainqueur ». (Nerval, 1995 : 37) Il rétablit ainsi par le chant de sa lyre l’harmonie menacée. 

S’il clôt le poème, c’est parce qu’il incarne la possibilité de renaître de ses propres cendres et 

de ses malheurs par l’amour. Toute cette liste d’hommes amoureux, mais en permanence 

déçus ou souffrants s’appuie finalement sur le mythe d’Orphée, comme  image vivante de la 

survie après la mort de l’âme. 

Le Christ aux Oliviers  

 Le Christ aux Oliviers constitue une série de cinq poèmes, mais elle opère une triple 

rupture par rapport aux autres Chimères:  



- le titre n’est plus constitué d’un nom propre, ni d’un surnom qui renverrait à l’antiquité 

païenne (Myrtho, Horus, Antéros, Delfica, Artémis), mais il évoque un célèbre épisode 

biblique (celui de l’arrestation de Christ), souvent représenté à l’époque romantique ; 

- le texte est le premier poème de cette série à être précédé d’une épigraphe (une citation 

du poète allemand Jean-Paul Richter : « Dieu est mort ! le ciel est vide…/ Pleurez ! 

Enfants, vous n’avez plus de père ! ») (Nerval, 1995 : 40) ; 

- il ne s’agit plus d’un sonnet indépendant, mais d’un groupement de cinq sonnets, dans 

un poème unique, sonnets qui présentent une continuité narrative ; 

 Ce cycle poétique s’inspire précisément du récit biblique dans ses différents épisodes : 

la veillée du Christ au Jardin de Gethsémani, l’angoisse devant la mort, le sommeil des trois 

disciples (Pierre, Jean et Jacob), la trahison de Judas à Solyme (ancien nom de Jérusalem), la 

condamnation par Pilate et la mise à mort. Cependant de nombreuses différences par rapport 

au récit biblique peuvent être remarquées et le rapprochement final avec des mythes du 

paganisme antique conduit à une désacralisation de l’épisode. Ainsi, la nouvelle qu’annonce 

le Christ n’est plus la Bonne Nouvelle, celle d’une vie éternelle, mais au contraire celle de la 

mort de Dieu : « Savez-vous la nouvelle ? (…) Dieu n’est pas ! Dieu n’est plus ! » (Nerval, 

1995 : 40). Le rôle des italiques est de rappeler l’étymologie du mot Evangile, qui signifie en 

grec « bonne nouvelle ». D’où l’ironie et le paradoxe de cette inversion de situation. 

Au sonnet III, on assiste à un même détournement du récit : le Christ évoque le combat 

épique de Dieu et de Satan et envisage la victoire du Mal – « Aurais-tu succombé sous un 

dernier effort /De cet ange des nuits ……». (Nerval, 1995 : 41) Dans le quatrième sonnet ce 

n’est plus Judas avare qui agit à son aise, mais c’est le Christ qui insiste auprès de Judas pour 

qu’il accomplisse sa trahison : « Hâte-toi de me vendre et finis ce marché ». (Nerval, 1995 : 

42) Mais la transfiguration du personnage Judas du poème de Nerval consiste dans le fait qu’il 

résiste à la tentation. C’est Pilate qui fait arrêter Jésus par « pitié » (Nerval, 1995 : 42) et 

n’intervient que « par hasard » (Nerval, 1995 : 41) dans le récit de la Passion. Cette version 

détournée, celle de l’exécution sur sa demande altère beaucoup le sens chrétien de l’épisode. 

Le cinquième sonnet évoque bien l’ébranlement de l’univers au moment de l’agonie 

du Christ, en accord avec la tradition évangélique. Mais Nerval introduit aussi un étrange 

syncrétisme assez bizarre en associant le sacrifice chrétien à un culte païen (« L’augure 

interrogeait le flanc de la victime ») - (Nerval, 1995 : 42) et en situant le Christ dans une 

lignée mythique. Il assimile Jésus aux grandes victimes mythologiques châtiées par leur 

démesure. Suivant le modèle d’Icare (le mythe icarien abonde dans sa création, partout étant 

décelable l’échec du vol icarien – dans Aurélia  aussi) et de Phaéton, puni pour sa très haute 

ambition ; d’Atys, dieu oriental qui tue sa bien aimée croyant voir un monstre et qui cherche 

à se suicider, le Christ invoque lui-même son châtiment. 

Au sonnet III, le poème réintroduit l’idée chrétienne de résurrection par le biais de la 

parole mythique (« As-tu pouvoir de vivre et de vaincre la mort ?») - (Nerval, 1995 : 42). Au 

châtiment d’Atys du sonnet V succède l’image d’un salut : la déesse Cybèle ressuscite son 



amant selon un mouvement harmonieux que souligne la paronomase « Ce bel…Cybèle » 

(Nerval, 1995 : 42). « La déesse recueille le corps souffrant dans une pietà inattendue ». 

(Pillu, 2001 : 91) 

 Pourtant ce cycle s’organise en trois moments distincts. Les trois premiers sonnets 

évoquent la nuit qui précède l’arrestation et la mise à mort du Christ, la veillée dans le jardin 

Gethsémani avec les apôtres ; le sonnet liminaire illustre la solitude du Seigneur abandonné 

par ses disciples « perdus dans le sommeil » (Nerval, 1995 : 91) et les deux autres présentent 

le discours de Christ qui, face au silence des hommes et du Ciel, nie l’existence de Dieu - le 

Christ interroge anxieusement le Ciel, passant à l’invocation plus conforme aux Evangiles : 

« Ô mon père ! » (Nerval, 1995 : 42) Le quatrième sonnet évoque l’appel lancé à la trahison 

de Judas, puis la comparution de Jésus devant Ponce Pilate pour son jugement et sa 

condamnation à mort. Sa crucifixion est sous-entendue par l’ellipse qui surgit entre le dernier 

vers de ce sonnet et le premier vers du sonnet suivant.   

Le dernier poème place l’action après la mort du Christ dont il élude le récit. La mise 

à mort de Christ est suggérée par le mot « fou » (Nerval, 1995 : 41) du début et par les 

désignations « Le Seigneur…Il » (Nerval, 1995 : 41), par la synecdoque « flanc de la victime, 

sang » (Nerval, 1995 : 41). L’Empereur César inquiété par le bouleversement du monde qui 

suit l’agonie de Jésus interroge vainement l’oracle de Jupiter - Ammon (divinité mixte, 

égyptienne et romaine). Il se clôt, par un commentaire assez énigmatique du poète, sur le 

silence de l’oracle. Celui-ci ne s’expliquerait pas par la mort de Dieu, annoncée dès le début, 

mais postule, au contraire, l’existence d’un Dieu créateur, caché, lointain, qui refuse de révéler 

aux hommes le mystère du sacrifice de Christ.  

Mais il s’avère être difficile de concilier la déclaration initiale du poème, celle que 

Dieu n’existe pas, avec la dernière affirmation d’un Dieu vivant, qui existe et qui agit puisqu’il 

est le Dieu créateur de la Genèse : « Celui qui donne l’âme aux enfants du limon ». (Nerval, 

1995 : 42) Selon la tradition, ces enfants descendent d’Adonaï, principe du Bien et s’opposent 

aux fils du feu qui descendent de Caïn – interrogation qui tourmente fréquemment Nerval. 

Le thème de la mort de Dieu c’est un motif constant chez de nombreux poètes du XIXe 

siècle, conscients de traverser une époque étrange, de scepticisme et d’épuisement des 

croyances qui laisse le monde dépouillé de significations pour l’homme. Les hésitations 

nervaliennes concernant le titre du poème sont significatives : Nerval range tout d’abord ces 

cinq sonnets dans la section Mysticisme des Petits Châteaux de Bohême, ensuite il les inclut 

dans Les Chimères. Ce poème rend ainsi compte des inconstances religieuses de Nerval après 

la crise de 1841 et au retour du voyage en Orient. La perte de la croyance collective et 

individuelle crée ici la vision d’un monde dévitalisé, une vision pessimiste d’un monde sans 

Dieu, dépourvu d’ordre et de signification, privé de chaleur et de lumière. 

Nerval s’identifie plusieurs fois à ce Christ Sauveur qui pourrait apporter le salut au 

monde parce que « la vie de poète est celle de tous », comme l’affirme lui-même. (Nerval, 

1995 : 11) La voix qui résonne en lui doit parler pour plusieurs et rechercher la communication 



avec autrui. On ne peut pas ignorer, dans ces sonnets mêmes, la présence de cette figure 

christique du poète. Nerval rejoint ici un motif romantique : le « sublime » est ici du côté de 

la souffrance, de la solitude et de la folie. Il s’agit d’une solitude face aux hommes, mais 

également face au cosmos. Médiateur entre les hommes et Dieu, entre la terre et le ciel, entre 

le social et le spirituel, le Christ n’est ici renvoyé qu’au silence. D’où apparaît la souffrance 

profonde qui mène à la folie. Dans un moment privé du sens que donne la foi, le Christ tout 

comme le poète, en quête de croyance, est désigné par sa déraison : « Ce fou, cet insensé ». 

(Nerval, 1995 : 42)  

Mais la folie devient finalement un signe d’élection. Elle est née ici de l’angoisse 

vertigineuse qui s’empare de la conscience menacée par le néant. On parle d’une double chute 

dans le cas de ce sonnet : celle spectaculaire du Christ dans l’univers (le mythe d’Icare 

tombant des cieux illustre encore mieux ce motif de la chute) et l’agrandissement du temps et 

de l’espace. Ce tableau renvoie à une quête intérieure, à une descente aux enfers du poète à la 

recherche d’une divinité.  

Au temps historique de la perte, de la chute succède le temps mythique du retour 

annoncé à la fin. Mais le Dieu créateur n’offre aucun indice qui pourrait démêler ce mystère 

d’une renaissance. Le poème de Nerval se clôt comme « Le Mont des Oliviers » de Vigny 

(avec qui il offre bine des similitudes) sur le « silence éternel de la Divinité ». (Pillu, 2001 : 

94) En l’absence de tout oracle religieux, c’est à la parole poétique de ranimer le monde en 

revivifiant les images, les mythes et les allégories des croyances anciennes. 

Narrateur profond, complexe et raffiné, Gérard de Nerval a réussi à mettre en évidence 

des paysages, des mouvements spatiaux et temporels pénétrés de ses convictions, de ses 

croyances et des éléments littéraires, mythologiques ou artistiques chers à l’âme nervalienne. 

Il crée un langage poétique où se confondent histoire, mythe et sa propre personne. 
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DIMENSIUNI PROGRAMATICE ȘI INSTITUȚIONALE DE EDUCARE ȘI 

FORMARE PROFESIONALĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 

Maria Diacon, Catedra Științe sociale, UST 

Rezumat. Investiția eficientă în capitalul uman prin sisteme de educație și formare reprezintă o componentă 

esențială a strategiei Europei pentru a asigura niveluri înalte de creștere economică durabilă, bazată pe 

cunoaștere și de ocupare a forței de muncă, ceea ce, de fapt, reprezintă esența Strategiei de la Lisabona din 

2010, promovând în același timp împlinirea pe plan personal, coeziunea social și cetățenia activă.  

Abstract. Effective investment in human capital through education and training systems is an essential 

component of Europe's strategy to ensure high levels of sustainable growth based on knowledge and 

employment, which is, in fact, the essence of the Strategy Lisbon in 2010, while promoting personal 

fulfillment, social cohesion and active citizenship. 

 

Educaţia şi formarea profesională reprezintă domenii esenţiale pentru Uniunea 

Europeană, argument edificat din necesitatea spaţiului european de a se distinge printr-o 

societate cu competenţe formate în spiritul noilor provocări prezente şi viitoare. Instituţiile 

europene acordă o atenţie deosebită acestui domeniu de activitate, implicând activ toate 

statele membre, iar acestea, la rândul lor, devin responsabile de organizarea şi conţinutul 

sistemelor de educare şi formare, însă nu sunt negate nici avantajele cooperării la nivel 

comunitar. Educația și formarea profesională joacă un rol crucial în soluționarea multor 

provocări socioeconomice, demografice, de mediu și tehnologice cu care se confruntă Europa 

și cetățenii săi în prezent și în anii ce vor urma. Acţiunea politicii educaţionale şi de formare 

profesională este concepută pe domenii separate, care derive din nivelurile procesului de 

învăţământ. Astfel, prevederile ei pot fi valorificate de la etapa şcolară spre învăţământul 

superior, prin eduacţia şi formarea profesională şi educaţia pentru adulţi, finalizând cu 

cooperarea internaţională prin dialogul politic şi promovarea multilingvismului.  

În domeniul politicii educaţionale la nivelul etapei şcolare Comisia Europeană 

colaborează cu țările Uniunii Europene pentru dezvoltarea sistemelor de educație școlară. 

Fiecare țară răspunde de organizarea și conținutul sistemelor sale de educație și formare, însă 

există avantaje în a colabora pe probleme de interes comun. În acest sens, Comisia Europeană 

sprijină eforturile depuse la nivel național prin două mijloace principale: în primul rând 

colaborează îndeaproape cu factorii de decizie de la nivel național pentru a-i ajuta să dezvolte 

politicile și sistemele de educație școlară. În acest sens, colectează și furnizează informații și 

analize și încurajează schimbul de bune practici în materie de politică prin grupuri de lucru 

tematice. În al doilea rând, Prin programul Erasmus+ investește anual milioane de euro în 
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proiecte care promovează schimburile între școli şi educația personalului prin stagieri. [1, p. 

164]  

Miniștrii educației din statele membre ale Uniunii Europene au identificat domeniile 

prioritare care necesită să fie transformate în puncte de reper pentru agenda întâlnirilor la 

nivel European. Astfel, potrivit priorităţilor, toți elevii trebuie să obțină competențele de care 

au nevoie, inclusiv la citire și matematică. În acest scop urmează a fi modernizate programele 

școlare, materialele didactice și sistemele de evaluare a elevilor. Potrivit politicii 

educaţionale, fiecare elev trebuie să beneficieze de un învățământ de înaltă calitate, inclusiv 

copiii migranți, iar educația preșcolară trebuie să fie accesibilă unui număr mai mare de copii. 

De asemenea, este necesar să se acorde un sprijin mai consistent elevilor cu nevoi speciale 

pentru o mai bună integrare a acestora în școlile cu regim normal și trebuie redusă rata 

abandonului școlar  

Ceea ce ţine de cadrele didactice, acestea trebuie să beneficieze de un sprijin sporit prin 

proceduri eficiente de selecție și recrutare și prin programe de formare profesională. Comisia 

Europeană realizează, de asemenea, studii periodice de evaluare a situației din Europa în 

scopul monitorizării progreselor înregistrate. În 2012, instituția a prezentat inițiativa 

„Regândirea educației”, cu scopul de a încuraja țările Uniunii Europene să se asigure că tinerii 

dobândesc competențele cerute pe piața muncii. Pachetul a inclus documente de analiză 

privind sprijinul acordat profesiilor didactice și evaluarea competențelor-cheie în educația și 

formarea inițială [2]. 

Următorul segment al prevederilor politicii educaţionale derivă din domeniul 

învăţământului superior. Statele membre răspund de propriile sisteme de educație și formare 

și fiecare universitate își organizează propria programă. Totuși, pentru că toate statele membre 

ale Uniunii Europene trebuie să facă față acelorași provocări în materie de învățământ 

superior, avantajele unei cooperări între acestea sunt evidente. Învățământul superior și 

legăturile acestuia cu cercetarea și inovarea joacă un rol fundamental în progresul societății, 

precum și în formarea unui capital uman cu înaltă calificare și a unor cetățeni participativi de 

care Europa are nevoie pentru a genera locuri de muncă, prosperitate și creștere economică. 

Instituțiile de învățământ superior sunt, prin urmare, parteneri cruciali în realizarea strategiei 

Uniunii Europene de stimulare și menținere a creșterii economice. Strategia Europa 2020 are 

un obiectiv ambițios – ca până în 2020, 40% din tinerii europeni să aibă o diplomă de studii 

superioare. Pentru realizarea acestui obiectiv Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu 

responsabili naționali pentru a-i ajuta la elaborarea politicilor în domeniul învățământului 

superior conform Strategiei pentru educație și formare 2020. Agenda de modernizare a 

învățământului superior din Uniune Europeană stabilește cinci priorități-cheie: creșterea 

numărului de absolvenți de învățământ superior; îmbunătățirea calității și a eficienței 

sistemelor de educație și formare profesională; promovarea mobilității studenților, a 

personalului și a cooperării transfrontaliere; consolidarea „triunghiului cunoașterii”, adică a 
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raporturilor dintre mediul academic și de cercetare și inovare; crearea unor mecanisme 

eficiente de guvernanță și de finanțare pentru învățământul superior. 

Pentru a se asigura că aceste obiective sunt îndeplinite, Comisia Europeană elaborează 

și promovează instrumente menite să încurajeze mobilitatea (de exemplu Sistemul european 

de credite transferabile și Suplimentul la Diplomă), să favorizeze recunoașterea 

competențelor și calificărilor și să amelioreze calitatea informațiilor privind învățământul 

superior din Europa. De asemenea, Comisia sprijină Procesul de la Bologna, care urmărește 

să promoveze reformarea învățământului superior în vederea creării unui Spațiu european al 

Învățământului Superior și schimbul de bune practici între diferite țări prin intermediul 

grupului de lucru pentru învățământul superior, creat în cadrul Strategiei pentru educație și 

formare 2020. Nu în ultimul rând, pe lângă gestionarea programului Erasmus+, care le oferă 

studenților multiple posibilități, Comisia sprijină și cooperarea internațională în materie de 

învățământ superior cu țări din afara Uniunii Europene [3]. 

Formarea adulților reprezintă o componentă vitală a politicilor Comisiei Europene în 

domeniul învățării pe tot parcursul vieții. Este esențială pentru stimularea capacității de 

inserție profesională și a competitivității, pentru promovarea incluziunii sociale, a cetățeniei 

active și a dezvoltării personale. Provocarea constă în a oferi posibilități de învățare pentru 

toți adulții, pe tot parcursul vieții acestora, în special pentru categoriile sociale defavorizate, 

care au cea mai mare nevoie de ele. Formarea adulților cuprinde învățarea formală, non-

formală și informală pentru dezvoltarea competențelor de bază, obținerea de noi calificări, 

perfecționare sau reconversie profesională, pentru dezvoltare personală sau doar de plăcere. 

Cererea în domeniul formării adulților este în creștere, iar Comisia se angajează să colaboreze 

cu toate țările Uniunii Europene pentru a crea sisteme flexibile, cu metode de predare de înaltă 

calitate și în care autoritățile locale, angajatorii, partenerii sociali, societatea civilă și 

instituțiile culturale să se implice total. 

Planul european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților adoptat în 2011 a definit 

modul în care ar trebui să evolueze educația și formarea adulților în Europa până în 2020. Iată 

care sunt prioritățile acestuia pentru perioada 2015-2020: 

- Guvernanță: asigurarea coerenței între învățarea în rândul adulților și alte domenii de 

politică; îmbunătățirea coordonării, a eficienței și a relevanței în funcție de nevoile 

societății, ale economiei și ale mediului; sporirea, după caz, atât a investițiilor private, cât 

și a celor publice. 

- Oferta și valorificarea ofertei: creșterea semnificativă a ofertei de posibilități de învățare 

de înaltă calitate în rândul adulților, în special privind alfabetizarea, competențele numerice 

și competențele digitale și sporirea numărului celor care valorifică această ofertă, prin 

strategii eficiente de informare, orientare și motivare vizând grupurile care au cel mai mult 

nevoie de învățare.  

- Flexibilitate și acces: îmbunătățirea accesului prin creșterea disponibilității posibilităților 

de învățare la locul de muncă și utilizarea eficientă a TIC; implementarea unor proceduri 
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de identificare și evaluare a aptitudinilor adulților slab calificați și furnizarea unui număr 

suficient de oportunități care să le dea a doua șansă celor cu calificări inferioare, astfel încât 

să le permită să obțină o calificare recunoscută.  

- Calitate: îmbunătățirea procesului de asigurare a calității, inclusiv în ceea ce privește 

monitorizarea și evaluarea impactului; îmbunătățirea educației inițiale și continue a 

formatorilor care lucrează cu adulți și colectarea datelor necesare privind nevoia de oferte 

de învățare mai bine concepute și orientate. 

Menționăm în context că în perioada 2014-2015, un grup de lucru pentru educația 

adulților a elaborat orientări de politică, pe baza bunelor practici înregistrate în toată Europa. 

Acestea vizează consolidarea eficacității politicilor în domeniul educației și formării adulților 

și a ofertei în domeniu, o mai bună utilizare a mijloacelor de comunicare digitale pentru 

învățarea în rândul adulților, ridicarea nivelului de alfabetizare și dezvoltarea competențelor 

numerice și informatice ale adulților slab calificați Platforma electronică pentru învățarea în 

rândul adulților în Europa (EPALE) este un spațiu on-line multilingv, care permite schimbul, 

prezentarea și promovarea de bune practici privind educația adulților. Toți cei implicați în 

organizarea și furnizarea serviciilor de educație pentru adulți pot accesa o platformă on-line 

de educație a adulților, în scopul difuzării informațiilor în legătură cu cele mai recente evoluții 

și posibilitatea învățării în comun. EPALE include și o bibliotecă de resurse, un calendar al 

cursurilor și evenimentelor de interes pentru educația practicienilor, precum și un instrument 

de căutare a partenerilor şi grupuri de colaborare. [4] 

Acţiunile instituţiilor europene cu atribuţii în domeniul educaţiei, dar în special ale 

Comisiei Europene în parteneriat cu guvernele statelor member sunt canalizate spre 

îmbunătățirea calităţii formării profesionale, cu referire la educația inițială şi dezvoltarea 

continua, eficientizarea pregătirea cadrelor didactice, a formatorilor și a altor profesioniști din 

acest sector, precum şi adaptarea cursurilor de formare şi specializare la piața muncii. Aceste 

iniţiative urmează a fi realizate prin următoarele acţiuni:  

- Inițiativa „Învățarea la locul de muncă în Europa”. Lipsa de experiență la locul de muncă 

precum și aptitudinile sau competențele legate de el reprezintă unul dintre factorii care 

contribuie la „decalajul abilităților” în Uniunea Europeană la ora actuală. În timp ce 5,6 

milioane din tinerii din spaţiului comunitar suportă consecințele șomajului, 36% din totalul 

angajatorilor se confruntă cu necesitatea recrutării tinerilor care să demonstreze abilităţile 

necesare la angajare. Necesitatea de a identifica, adapta și adopta practici prin care să se 

reducă acest decalaj a devenit o necesitate cu titlu de urgenţă. O parte a soluției poate fi găsită 

în sistemele de înaltă calitate de educație și formare profesională, în care participarea activă 

a angajatorilor, precum şi prezenţa elementului puternic de învățare la locul de muncă 

facilitează tranziția tinerilor de la statutul de neangajat la cel de angajat prin furnizarea de 

cunoștințe, aptitudini și competențe de care au nevoie pentru un prim pas de succes pe piața 

forței de muncă. Țările cu sisteme puternice și atractive în domeniul educaţiei şi formării 

vocaţionale, și în special a celor cu sisteme de ucenicie bine stabilite, tind în general să 



funcționeze mai bine şi să înregistrează rezultate mai bune în ceea ce privește ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor. 

- Alianțele pentru competențe sectoriale, o inițiativă menită să promoveze cooperarea 

europeană în anumite sectoare economice. Această viziune cu astect de catalizator poate 

constitui o resursă fundamentală pentru inovarea socială și răspunsuri la provocările societale 

majore, cum sunt schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, schimbările demografice sau 

diversitatea culturală. De exemplu, în parteneriat cu sectorul educației și formării 

profesionale, sectoarele culturale și creative pot contribui la dezvoltarea unui mix de 

competențe în jurul creativității și spiritului antreprenorial, al gândirii critice, al asumării de 

riscuri și al angajamentului, de care Uniunea Europeană are nevoie pentru a rămâne 

competitivă în societatea bazată pe cunoaștere. 

- Platformele de formare a competențelor, cum ar fi WorldSkills Europe care reprezintă o 

asociație membră non-profit, promotoarea excelenței în domeniul aptitudinilor și a dezvoltării 

competențelor. Organizaţia urmăreşte conștientizarea importanței formării profesionale înaltă 

calitate pentru Uniunea Europeană. Ea conectează membri, parteneri internaționali din 

industrie, agenții guvernamentale și instituțiile de învățământ pe o platformă europeană de 

promovare a excelenței în educație și formare profesională și încurajează standarde de clasă 

mondială pentru obţinerea abilităților și competențelor necesare la nivel european. Mai mult 

decât atât, aceasta oferă un mijloc unic de schimb și comparare a standardelor de competență 

de clasă europeană în sectorul meseriilor industriale și sectoarele serviciilor economiei 

mondiale. 

- Îmbunătățirea sistemelor naționale cu ajutorul Cadrului european de referință pentru 

asigurarea calității în educație și formare profesională (EQUARF), care este un instrument 

important de susținere a statelor membre în promovarea și monitorizarea îmbunătățirii 

continue a sistemelor de educație și formare profesională, pe baza unor referințe convenite de 

comun acord. Cadrul ar trebui să contribuie nu numai la îmbunătățirea calității educaţiei şi 

formării profesionale, dar și la consolidarea încrederii reciproce între sistemele naţionale 

participante la acest acord și să faciliteze acceptarea și recunoașterea calificărilor și a 

competențelor dobândite în diferite țări și sisteme educaționale. Cu ajutorul acestui cadru, 

țările Uniunii Europene își pot îmbunătăți sistemele de asigurare a calității cu participarea 

tuturor părților interesate. 

- Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă. Prin această iniţiativă, Comisia 

Europeană doreşte să ajute Uniunea Europeană să îşi atingă obiectivul în materie de ocupare 

a forţei de muncă stabilit pentru 2020: acela ca 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 

şi 64 de ani să deţină un loc de muncă stabil. Lansată în 2010, iniţiativa a face parte din 

strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, care va 

fi pusă în practică cel puţin în următorii 10 ani. De asemenea, Agenda contribuie la 

îndeplinirea altor obiective ale Uniunii Europene cum ar fi reducerea ratei abandonului şcolar 

sub nivelul de 10% şi obţinerea unui rezultat de 40% de tineri cu studii superioare sau tehnice, 

http://archive.worldskills.org/2011london/indexl
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_ro
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/eqavet_ro
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm


precum şi reducerea numărului de persoane ameninţate de sărăcie şi excluziune socială cu cel 

puţin 20 de milioane [3].  

Pentru realizarea acestor obiective, Agenda este prevăzută cu o serie de măsuri concrete, 

care vor contribui la impulsionarea reformelor destinate ameliorării flexibilităţii şi securităţii 

pe piaţa muncii, dotarea cetăţenilor cu competenţele de care au nevoie pentru a fi competitivi 

pe piaţa muncii, ameliorarea calităţii locurilor de muncă şi asigurarea unor condiţii de muncă 

mai bune ameliorarea condiţiilor pentru crearea de locuri de muncă. Toate aceste motivaţii 

reies din faptul că în prezent, în Europa sunt 23 de milioane de şomeri, adică 10% din 

populaţia activă. Pentru a asigura durabilitatea sistemului comunitar de protecţie socială, 

numărul lucrătorilor trebuie să crească.  

- Tineretul în mișcare reprezintă un pachet cuprinzător de inițiative de politică privind 

educația și ocuparea forței de muncă pentru tinerii din Europa. Lansat în 2010, face parte din 

strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Are ca 

scop îmbunătățirea condiţiilor de educație și angajare, pentru a reduce rata în creştere a 

șomajului în rândul tinerilor și a avansa rata de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu 

obiectivul declarat mai sus – asigurarea cu locuri de muncă pentru 75% din populația aptă de 

muncă a Uniunii Europene, cuprinsă în segmentul de vârstă 20-64 de ani. Realizarea acestor 

obiective declarate poate fi posibil prin coordonarea politicii de identificare și de stimulare a 

acțiunilor la nivel național și european, promovarea acțiunilor specifice destinate tinerilor - 

cum ar fi „Primul tău loc de muncă EURES” pentru mobilitatea pe piața forței de muncă în 

cadrul Uniunii Europene, precum și un sprijin sporit pentru tinerii antreprenori prin 

intermediul instrumentului european de microfinanțare.  

De ce este necesar ca autorităţile comunitare să se orienteze asupra tinerilor? Deoarece 

peste 5 milioane de tineri (sub 25 de ani) au fost șomeri în zona Uniunea Europeană-28 în al 

doilea trimestru al anului 2014. Aceasta reprezintă o rată a șomajului de 21,7% (23,2% în 

Zona euro). 7,5 milioane de tineri europeni între 15 și 24 de ani nu sunt încadraţi nici în 

muncă, nici în educație sau formare profesională. Astfel, „Tineretul în mişcare” este o 

inițiativă a Uniunii Europene menită să îi ajute pe tineri să dobândească cunoștințele, 

competențele și experiența necesară pentru a-și găsi un prim loc de muncă. 

- Toolkit, un instrument destinat integrării Sistemului european de credite pentru educație și 

formare profesională în programele de mobilitate noi sau existente. Prin această iniţiativă sunt 

propuse principiile politicii educaționale și strategiile de dezvoltare a formării profesionale 

inițiale prin rețeaua de unități școlare a învățământului profesional și tehnic, precum și 

principiile de corelare a pregătirii profesionale și de specialitate din învățământul 

preuniversitar și universitar. Este asigurată coordonarea știintifică a proiectelor de inovare și 

de dezvoltare a învățământului profesional și tehnic.  

Cooperarea internaţională prin dialogul politic şi promovarea multilingvismului 

reprezintă o altă dimensiune a politicii educaţionale a Uniunii Europene. Comisia Europeană 

este foarte interesată să promoveze învățarea limbilor străine și diversitatea lingvistică în 

http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_ro
http://www.ecvet-toolkit.eu/site/ecvettoolkit
http://ec.europa.eu/languages/policy/learning-languages/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/index_ro.htm


întreaga Europă în vederea îmbunătățirii competențelor lingvistice de bază. În acest sens, 

autoritatea executive a Uniunii Europene colaborează cu guvernele naționale pentru a realiza 

un obiectiv ambițios: cetățenii să poată comunica în alte două limbi, pe lângă limba lor 

maternă. Acest „obiectiv de la Barcelona” a fost convenit în 2002 de șefii de stat și de guvern 

din Uniunea Europeană. Comunicarea din 2008 „Multilingvismul: un avantaj pentru Europa 

și un angajament comun” prezintă activitățile Comisiei din acest domeniu, propunându-şi 

următoarele activităţi:  

- să ajute țările Uniunii Europene să conceapă noi instrumente educaționale pentru ca 

absolvenții să aibă competențe lingvistice mai bune; 

-  să colecteze date pentru a monitoriza progresele în materie de predare și învățare a limbilor 

străine și pentru a încuraja învățarea mai multor limbi străine, astfel încât cetățenii să aibă 

șanse mai bune de angajare și să poată circula mai ușor în Uniunea Europeană;  

- să recompenseze inovarea în materie de predare și învățare a limbilor străine [5]. 

Întregul proiect european se bazează pe aspirația Uniunii Europene de a fi unită în 

diversitate, aspirație ilustrată de coexistența armonioasă a numeroaselor limbi din Europa. 

Limbile pot crea punți de legătură între oameni, oferindu-ne acces la alte țări și culturi și 

permițându-ne să ne înțelegem mai bine. Cunoașterea limbilor străine joacă un rol din ce în 

ce mai important în sporirea șanselor de angajare ale tinerilor și în asigurarea competențelor 

necesare pentru a lucra în străinătate. Acestea sunt și un factor de competitivitate. Din cauza 

competențelor lingvistice slabe, multe companii pierd contracte, iar lucrătorii care ar dori să 

caute un loc de muncă în alte țări sunt dezavantajați. Cu toate acestea, la terminarea studiilor, 

mulți europeni nu cunosc bine o a doua limbă, acesta fiind un motiv suficient pentru a spori 

eficiența predării și învățării limbilor străine.  
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POEZIA EMINESCIANĂ PRIN GRILĂ MODERNISTĂ 

Aura Dogaru, Universitatea din Craiova 

Rezumat. Prin acest demers ne propunem să evidențiem existența ecourilor moderniste determinate de estetica 

urâtului în lirica eminesciană. Ne vom orienta asupra modului în care Mihai Eminescu conturează efemeritatea 

ființei, inferioritatea contemporaneității, demonia umană, prezentul liricii românești, al lumii întregi și iubirea 

prin intermediul termenilor ce aparțin câmpului lexical specific esteticii urâtului. Aspectele pe care le voi 

nuanța vor fi exemplificate cu versuri din poeme precum: Iar fața ta e străvezie, Epigonii, În van căta-veți..., 

Kamadeva, Demonism, Despărțire, O, stingă-se a vieții..., Junii corupți, Lumea îmi părea o cifră..., Venere și 

Madonă, Când te-am văzut, Verena.... Pe parcursul lucrării vom urmări poezia eminesciană dintr-un alt unghi, 

acela al modernismului generat de estetica urâtului, și nu demantelarea puternicului profil romantic al poetului. 

 

Elemente de estetica urâtului în poezia lui Mihai Eminescu 

Așa cum Harold Bloom îl așază în centrul Canonului occidental pe Shakespeare, așa 

este așezat în centrul poeziei românești creatorul Luceafărului de către G. Călinescu în Istoria 

literaturii române de la origini până în prezent.  

Romantismul românesc și Mihai Eminescu par într-o relație de interdependență, 

exegeza având un rol decisiv. 

Poetul însuși se revendică de la poeticile romantismului în Eu nu cred nici în Iehova : 

Nu mă-ncântați nici cu clasici.  

Nici cu stil curat și antic –  

Toate-mi sunt de o potrivă,  

Eu rămân ce-am fost: - romantic. 

Totuși, nu putem eluda notele moderniste din poeziile eminesciene. Lectura sau 

relectura unui text poate propune o receptare nouă. Asfel, avem posibilitatea de a evidenția și 

notele moderniste din lirica eminesciană. 

Nicolae Manolescu semnalează proximitatea dintre romantism și modernitate în 

Despre poezie: „Romantismul constituie un preludiu al modernității și este, dintre toate 

mișcările literare, cea mai apropiată de noiˮ [1], mai mult, putem extinde această idee până la 

nivelul modernismului.  

Situarea poetului în sfera modernismului poate fi determinată de elemenete specifice 

esteticii urâtului recurente în opera sa. 

Vera Călin distinge existența în spațiul romantismului a notelor pe care le ranforsează 

modernismul: Otrăvurile din Florile răului fuseseră îndelung distilate de romantici.[2] 

Această afirmație ne poate trimite la și la estetica urâtului în poezia eminesciană. 

În poeme precum Iar fața ta e străvezie pot fi reperate constituente ale esteticii urâtului. 

Poezia conține referințe despre trecerea ireversibilă a timpului de care nu este nimeni cruțat. 

Pământul poate fi considerat un dușman al omului, find un „colaboratorˮ al morții: Pământ 

nesimțitor și rece / De ce iluziile sfărmi?. Cruzimea este caracteristică pământului, el 

așternând în calea omului, fără milă, efemeritatea care va înlănțui totdeauna omenirea: De ce 



ne-arați că adorarăm / Un vas de lut, un sac de viermi?.  Acest sac de viermi ne trimite 

inconturnabil în direcția esteticii urâtului.  

„Cazulˮ poeziei Iar fața ta e străvezie nu este unul singular, elemente caracteristice 

esteticii urâtului fiind recurente și în alte texte poetice eminesciene. 

Dacă Epigonii pune în opoziție trecutul poeziei românești cu prezentul, poemul În van 

căta-veți... propune o antiteză între prezent și trecut la nivel universal. Figurile antice, numele 

ce se confundă cu arta așezată pe treptele superioare în panteonul universal nu au urmași 

demni de ele: Și unde-i Roma, doamnă a lumii-ntregi, / Și unde-s astăzi vechii și marii 

caesari?. Prezentul se constituie ca o lume creionată de estetica urâtului: Toate trecură: / 

Viermele vremilor roade-n noi. Încercarea de apropiere axiologică de Antichitate este 

imposibil de realizat: În van căta-veți ramuri de laur azi, / În van căta-veți mândre simțiri în 

piept. Nici reprezentanții divinului pe pământ nu mai pot oferi actualului speranța 

soteriologică, papii fiind văzuți ca figuri inerte, prăfuite:  

Chiar papii mândri cu trei coroane-n cap, 

Păstori de nații cu strâmbă cârjă-n mâni, 

    Pulbere-s astăzi. 

Pulbere sunt chiar vii fiind. 

Și în poemul Epigonii, ce conturează un tablou encomiastic trecutului liricii românești, 

poezia tânără și creatorii săi sunt „mustrațiˮ, fără a omite propria-i persoană: În noi totul e 

spoială, totu-i lustru, fără bază.  

Eminescu nu iscă din bube, mucegaiuri și noroi frumuseți și prețuri noi asemenea lui 

Arghezi, ci caracterizează condiția umană efemeră și superficialitatea contemporaneității sale,  

estetica urâtului fiind recuzita inerentă, și nu o miză literară în sine. 

Poezia Kamadeva ne propune imaginea unui act creator generat de venin, zeul indic 

trimițând săgeți înveninate în pieptul eului liric: El păstrează, ca săgeți, / Numai flori 

înveninate. Astfel, se poate explica abisalitatea versurilor: Și de-atunci în orice noapte / Plâng 

pe patul meu deștept.... 

Caducitatea umană este surprinsă în textele poetice eminesciene și prin intermediul 

esteticii urâtului, aceasta fiind un mijloc prin care este definită existența umană, aspectul fiind 

prezent și în poezia Demonism. 

Incipitul poemului se constituie ca o schiță sumbră a lumii, aceasta fiind văzută 

asemenea unui sicriu. Firește, nici viața nu poate avea un destin mai fericit, lipsindu-i 

libertatea: 

O raclă mare-i lumea. Stele-s cuie  

Bătute-n ea și soarele-i fereastra  

La temnița vieții. 

Lumea siderală pare idealizată, dar nu împărtășește cu universul terestru frumusețea, 

doar iluzii de frumos: Și pe pământ ajung țăndări duioase / Din cântecul frumos - dar numai 

țăndări… 



Tot cu ajutorul esteticii urâtului oamenii sunt creionați asemenea viermilor ce se 

hrănesc dintr-un trup stins de mii de ani din care ne-am ridicat cu toții: Noi viermuim în mase 

în cadavrul / Cel negru de vechime și uscat. Dintr-un trup inert se pot naște doar entități 

caracteziate prin deșertăciune. Omul se naște din pământ și se îndreaptă iminent spre pământ, 

spațiu ce îi oferă sfârșitul previzibil, supus putreziciunii. Această caracteristică a omului este 

nuanțată și în poezia Despărțire: Și când se va întoarce pământul în pământ. 

Astfel, pământul este reprezentat bipolar în poezia eminesciană: ca spațiu integrator al 

trupurilor inerte și ca materie din care a fost creat omul, conform tradiției biblice. 

Portretul ființei umane, prin estetica urâtului, are altă „condițiune materialăˮ 

(T.Maiorescu, O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867) față de cel creat în 

poemul Luceafărul de către Demiurg: Ei doar au stele cu noroc / Și prigoniri de soarte, dar 

esența „condițiunii idealeˮ(T.Maiorescu) este similară: Certându-ne-ntre noi, ființi ciudate, / 

Grețoase în deșertăciunea lor. Nimicnicia umană își are sursele chiar în bazele pe care se 

clădește omenirea: Viața noastră e o ironie, / Minciuna-i rădăcina ei. 

Elementele ce aprțin esteticii urâtului reflectă anumite nivele existențiale – suferința 

este cauzată de aspectele negative pe care le posedă fiecare om, dar, mai ales, de 

conștientizarea ineluctabilei efemerități:  

Și din viața noastră, -ntemeiată 

Pe rău, și pe nedrept, și pe minciună 

Și din știința morții – a renturnării 

În corpul mort din care am ieșit,  

Se naște veșnica nefericire. 

Finalul poemului ne prezintă inferioritatea sufletească și intelectuală a omenirii creată 

de Dumnezeu cu scopul de a se răzbuna pe sursa deșertăciunii: Pământ rebel, iată copiii tăi! 

Întregul poem  Demonism conține elemente ce pot fi circumscrise în sfera esteticii 

urâtului, iar în ultima definiție a omului și a sursei din care emană, aceasta atinge apogeul: 

Din carnea-i putrezită, din noroi 

S-au născut viermii negrului cadavru: 

Oamenii.  

Cu alte cuvinte, estetica urâtului ajută la nuanțarea existenței umane, duritatea 

cuvintelor fiind similară vieții în sine. 

Fără îndoială, versurile anticipează poetica lui Tudor Arghezi. Ioana Em. Petrescu punctează 

existența unor note baudelaireiene și eminesciene ale poeziei argheziene: „Comentariile 

timpurii pe marginea poeziei lui Arghezi au identificat într-însa coexistența unei componente 

baudelaireiene și a unei componente eminesciene, descifrabilă, aceasta din urmă, în special 

în erotica elegiacă a Cuvintelor potriviteˮ[3]. 

 Efemeritatea umană este frecvent întâlnită în poezia eminesciană, veninul ei fiind 

amplificat de rațiune, de conștientizarea sa: O, Demiurg, solie când nu mi-ai scris în stele, / 



De ce mi-ai dat știința nimicniciei mele?, acest aspect este surprins în poezia O, stingă-se a 

vieții.... 

 În poemul menționat sunt reliefate și dimensiunile antagonice ale ființei umane: De 

ce de pe vedere-mi tu vălul ai rărit, / Să văd cum că în suflet nu am decât urât?. 

Și poemul Junii corupți încorporează elemente ce aparțin esteticii urâtului. Poezia pune 

în opoziție lumea prezentă cu trecutul ilustru, sugerat prin evocarea lui Caesar și Traian. 

Eul liric se adresează direct junilor corupți, aruncând asupra lor blestemul mizantropic: 

La voi cobor acuma, voi suflete-amăgite, 

Și ca să vă ard fierea, o spirite-amețite, 

        Blestemul îl invoc; 

Blestemul mizantropic cu vânăta lui gheară, 

Ca să vă scriu pe frunte, ca vita ce se-nfiară 

        Cu fierul ars în foc. 

Realitatea dureroasă a cuvintelor nu va fi ascultată, dar, mai ales, nu va fi înțeleasă de 

către lumea actuală. Astfel, portretul moral al prezentului este creionat prin termeni ce aprțin 

câmpului lexical al esteticii urâtului: 

În preajma minții voastre ucisă de orgie 

Și putredă de spasmuri, și arsă de beție, 

       Și seacă de amor. 

Altfel spus, în textul poetic este prezentă o antiteză între geniu și oamenii comuni. 

Blestemul este continuat tot prin intermediul esteticii urâtului, modalitate ce definește, 

totodată, precaritatea ființei umane:  

O,fiarbă-vă mânia în vinele stocite,  

În ochii stinși de moarte, pe frunți învinețite 

      De sânge putrezit. 

Omul contemporan nu depășește granițele firescului, nici nu încearcă, cufundându-se 

în negativ. Eul liric pare conștient de zădărnicia sfaturilor sale. Totuși, îi atacă pe junii corupți 

cu arme din recuzita esteticii urâtului. 

Universul prezent este lipsit de aspecte pozitive, el nu se poate constitui ca model: 

      O, oameni morți de vii! 

Să vă admir curajul în vinure vărsate, 

În sticle sfărâmate, hurii nerușinate 

      Ce chiuie-n orgii? 

Oamenii care au capacitatea de a se ridica din lumea comună nu pot lumina puternic 

în întunericul vast creat de semenii lor. Prin estetica urâtului eul liric își continuă procesul de 

emendare:  

Și singur stau și caut ca uliul care cată 

În inima junimii de viața-i dezbrăcată 

Un stârv spre-a-l sfâșia. 



Cu alte cuvinte, poemul eminescian schițează un tablou întunecat al timpului prezent, 

utilizând elemente caracteristice esteticii urâtului, aceasta reprezentând modalitatea prin care 

este reliefată specificitatea existenței umane. 

Numeroase texte poetice eminesciene mesmerizează iubirea. Sentimentul are caracter 

soteriologic pentru ființa umană. Deși iubirea din versurile eminesciene are un final tragic, 

inițial pare o formă generatoare de fericire. 

Caracterul taumaturgic al iubirii este nuanțat și în poezia Lumea îmi părea o cifră.... 

Viața lipsită de dragoste este compusă din elemente de estetica urâtului: Și-ntr-o lume de 

cadavre căutam un suflet viu.  

Nici femeia nu scapă umbrelor esteticii urâtului din universul poetic eminescian. 

Portretului feminin angelic din Atât de fragedă... i se opune esența din care a fost creată 

femeia în poemul Venere și Madonă: Eu făcut-am zeitate dintr-o palidă femeie, / Cu inima 

stearpă, rece și cu suflet de venin!. Altfel spus, femeia fetișizată în lirica lui Eminescu poate 

veni din spații demonice. 

În textul poetic Când te-am văzut, Verena... eul liric consideră iubirea un sentiment 

malefic și încearcă să nu îi cadă pradă, aceasta putându-i cauza o durere adâncă. Modalitatea 

prin care este alungată figura feminină o reprezintă demantelarea frumuseții și înlocuirea cu 

un profil hidos alcătuit din elemente ce aparțin esteticii urâtului: 

La rodul gurii tale gândirile-mi sunt sterpe, 

De cărnurile albe eu fălcile-ți dezbrac. 

Și pielea de deasupra și buzele le tai. 

Hidoasa căpățină de păru-i despoiată, 

Din sânge și din flegmă, scârbos e închegată. 

Respingerea iubirii atinge apogeul prin imaginea femeii-cadavru: Păreai a fi-nceputul 

frumos al unui leș, sentimentul fiind astfel imposibil. 

Astfel, estetica urâtului din poemul Când te-am văzut, Verena... se constituie ca o 

măsură de precauție împotriva suferinței ce poate emana din iubire. 

Poetul nu are conștiința valorificării unei estetici a urâtului, el utilizează cuvinte ce 

aparțin câmpului său lexical pentru a evidenția caducitatea ființei, inferioritatea 

contemporaneității și demonia umană. 

Elemente ce se pot revendica de la estetica urâtului conțin și psalmii lui Dosoftei, 

mitropolitul utilizându-le involuntar, fără îndoială, în secolul al XVII-lea. Despre o scriitură 

involuntară, dar fericită a lui Dosoftei vorbește și Eugen Negrici:  

„Dar adesea, străduindu-se să echilibreze mașinăria prozodică, tot răsucind cuvintele 

pentru a le încadra exact, Dosoftei atinge din întâmplare pedala norocoasă a limbajuluiˮ[4]. 

Dacă Arghezi își intitulează volumul de vresuri Flori de mucigai în maniera lui Charles 

Baudelaire (Florile răului) și creează prin estetica urâtului poezia, Eminescu reliefează 

deșertăciunea umană. 



Altfel spus, așa cum Ion Negoițescu consideră filosofia eminesciană ca nefiind 

specifică poematizării, ci fiind poetizată: „Filosofia lui Eminescu nu este de fapt o filosofie a 

poematizării, ci o filosofie poetizată, de unde și caracterul ei discursiv, retoric și uneori 

didacticˮ[5], putem  diferenția estetica urâtului eminesciană de cea argheziană. Arghezi își 

conturează poezia cu elemente ce se revendică de la estetica urâtului, în mod conștient, iar 

Eminescu definește nimicnicia ființei umane. 

Cu alte cuvinte, între cei doi poeți există similitudini doar la nivel lexical, nu și ideatic. 

Pentru Baudelaire poezia este o entitate, notă surprinsă de Matei Călinescu: „Lui 

Baudelaire poezia îi apare (chiar dacă nu folosește acești termeni) ca un act existențial, ca o 

decizie existențialăˮ [5]. Cuvintele lui Matei Călinescu ne conduc spre o apropiere a lui 

Arghezi de Charles Baudelaire, nu a lui Eminescu.  

Într-o istorie a receptării lui Mihai Eminescu observăm polarizarea discuțiilor la un 

mod vehement, din păcate. Pe de o parte, scriitorul a ieșit din literatură, intrând în sfera 

mitologiei – la imaginea aceasta a contribuit masiv G. Călinescu, numindu-l poetul național. 

Pe de altă parte, sesizăm o tendință de contestare a poetului.  

Această polarizare este punctată de Ion Negoițescu, privindu-l pe poetul Eminescu. 

Criticul îl vede un tot ce conține două componente – comunul și genialul: „Fața lui Eminescu 

e dublă: privește o dată spre noaptea comună, a vegherii, a naturii și a umanității, iar altă dată 

spre noaptea fără început a visului, a vârstelor eterne și a geniilor romantice.ˮ[5] 

Matei Călinescu observă puterea poetului de a sparge granițele romantismului, 

influențând poezia modernă, deși demersul său poate fi considerat falacios, chiar imposibil: 

„A vorbi despre Eminescu ca despre un adversar al romantismului poate să pară o tentativă 

de paradoxˮ[6]. Totuși, autorul evidențiază modernismul eminescian referindu-se la 

muzicalitatea versurilor.  

În cazul receptării operei eminescine, exhaustivitatea nu poate fi pusă în discuție. 

Complexitatea poetului ne dirijează într-o direcție pe care o așterne extrem de clar și de just 

Mircea Scarlat în Istoria poeziei românești: „Elogiat sau negat el s-a dovedit, până astăzi, 

reperul fundamental în poezia noastră, toți autorii care au scris după moartea lui avându-l, 

într-un fel, în vedere.ˮ[6]. 

Proteismul este una dintre caracteristicile principale ale poeziei eminesciene, 

permițând o libertate interpretativă, o continuă emendare a părerilor noastre, dacă, firește, este 

probată cu argumente veridice.  

Concluzii 

Demersul nostru a urmărit evidențierea deschiderii, prin elemente de estetica urâtului, 

spre modernismul care-i era contemporan, în Europa.  

Am observat cum Eminescu schițează condiția efemeră, demonia ființei umane și 

inferioritatea contemporaneității sale, utilizând termeni ce aparțin esteticii urâtului. Poetul nu 

creează cu ajutorul esteticii urâtului poezie, ci găsește o modalitate prin care poate defini 



realitatea crudă a ființei umane. Aceste aspecte au fost susținute cu versuri din poeme 

eminesciene. 

Cu alte cuvinte, grila de receptare pe care am propus-o nuanțează o estetică a urâtului 

de fond și de formă. 
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METAFORA VEGETALĂ ÎN DREPTUL SUCCESIUNILOR 

Alina Gioroceanu, Universitatea din Craiova 

Rezumat. După cum au observat cercetătorii, limbajul figurativ este extrem de important în discursul juridic. 

În domeniul metaforei, teoria revoluționară a lui Lakoff și Johnson cu privire la metafora conceptuală este 

privită ca un punct crucial în dezvoltarea contemporană a teoriilor actuale. Consider că un studiu adecvat 

trebuie să fie legat de unele coordonate indicate de Kövecses (2010) 1) setarea fizică imediată; 2) ceea ce știm 

despre entitățile majore care participă la discurs; 3) contextul cultural imediat; 4) stabilirea socială imediată; 

5) contextul lingvistic imediat, într-o anumită perioadă de timp în care se naște și se folosește o anumită 

metaforă. Scopul acestei lucrări este de a aplica această teorie în textul legii moștenirii. 

Abstract. As researchers observed, figurative language is extremely important in legal discourse. Within the 

field of metaphor, the revolutionary theory of Lakoff şi Johnson about conceptual metaphor is viewed as the 

crucial point in the contemporary development of nowadays theories. I consider that an adequate study must 

be related to some coordinated indicated by Kövecses (2010) 1) the immediate physical setting; 2) what we 

know about the major entities participating in the discourse; 3) the immediate cultural context; 4) the 

immediate social setting; 5) the immediate linguistic context itself in a specific time that a certain metaphor is 

born and used. The aim of this paper is to apply this theory in the text of the inheritance law. 

 

De la accepția clasică, în care era tratată drept trop, metafora trece spre abordări 

cognitive (Bidu-Vrănceanu et al. 2001, Parpală-Afana 1998: 211). Teoriile mai noi se deschid 

spre abordarea metaforei ca problemă de gândire, zona predilectă de analiză fiind cea 



cognitivă deoarece "metafora este o importantă şi indispensabilă parte a modului convenţional 

de conceptualizare a lumii"1. 

 Revizitarea limbajului cotidian ca loc de manifestare a metaforei a fost iniţiată la 

sfârşitul secolului trecut, iar studiul metaforei s-a deplasat, pornind de la această nouă 

perspectivă, şi la nivelul limbajelor de specialitate. 

Zorii unei noi teorii se întrevăd în studiul Methaphors We Live By (1980), în care 

Lakoff şi Johnson se vor referi la rolului metaforei în sistemul nostru conceptual. Teoria va fi 

preluată, dezvoltată şi ajustată în abordările următoare de Johnson (1987), Lakoff (1987), 

Lakoff şi Turner (1989), Gibbs (1990, 1992), Steen (2007), Kovecses (2002) etc. Propunerea 

cognitivistă este aceea de a diferenţia două domenii: domeniul-sursă (source-domain), care 

este unul familiar, tangibil, uşor perceptibil, şi domeniul-ţintă (target-domain), care este un 

domeniu abstract şi mai greu de identificat. Legătura dinre cele două domenii se realizează 

prin proiecţii metaforice (mappings), pe baza unui sistem de corespondenţe (în general, 

parţiale), care permit totodată proiectarea inferenţelor tipice din domeniul-sursă în domeniul-

ţintă, iar cunoaşterea realizată prin intermediul metaforei conceptuale, care are loc tot prin 

transfer, un transfer al cunoştinţelor dintr-un domeniul în altul.    

În studii succesive, Lakoff şi Johnson (1980) considerau că metafora conceptuală 

reprezintă o parte a gândirii umane, iar metaforele depind de "natura corpului nostru, 

interacţiunile noastre în mediul fizic, precum şi practicile sociale şi culturale"2. 

 Teoria devenită tradiţională a metaforei conceptuale, fundamentată de Lakoff şi 

Johnson şi preluată de alţi cercetători, a fost criticată pentru motive diferite (Cameron 2003, 

2007; Rakova 2002; Ritchie 2003; Semino 2005; Steen 1999; Stefanowitsch 2007; Zinken 

2007 în Kövecses 2010), inclusiv pentru acela că studiul metaforei nu se realizează în 

contextul în care expresiile metaforice apar, respectiv în discurs. 

 S-a apreciat de către Z. Kövecses (2010) că cei care au adoptat teoria lor au ignorat 

câteva aspecte relevante, considerând că teoria metaforei conceptuale ar trebui să suporte 

unele ajustări. Păstrând distincţiile operate de Lakoff (1989, 1992) între domeniul-sursă 

(source-domain) şi domeniul-ţintă (target-domain), Kövecses (2005) a privit creativitatea 

metaforică prin raportare la cele două domenii3. 

                                                           
1 "Metaphor is a major and indispensable part of our ordinary, conventional way of conceptualizing the world, 

and that our everyday behavior reflects our metaphorical understanding of experience" (Lakoff 1992). 

 
2 "Metaphors we have and what they mean depend on the nature of our bodies, our interactions in the physical 

environment, and our social and cultural practicies" (Lakoff and Johnson's 1980: 247 în Chui 2011: 437). 
3 "Source-related" creativity can be of two kinds: "source-internal" and "source-external" creativity. Source-

internal creativity involves cases that Lakoff and Turner (1989) describe as elaboration and extending, where 

unused conceptual materials are utilized to comprehend the target. For example, given the conventional 

DEATH IS SLEEP metaphor, we fiind in Hamlet's soliloquy "To die to sleep? Perchance to dream!", where 

dreaming is an extension of the source domain (Lakoff and Turner 1989). Source external cases of creativity 



 În studiul ulterior dedicat metaforei, Kövecses (2010: 665) susţine că există o altă 

formă de creativitate metaforică în discurs, cea indusă de contextul în care conceptualizarea 

metaforică are loc ("context-induce creativity") şi evidenţiază cinci factori implicaţi în 

generarea metaforelor neconvenţionale şi literare: 1) cadrul fizic imediat (the immediate 

physical setting); 2) ce cunoaştem despre entităţile majore participante la discurs (what we 

know about the major entities participating in the discourse); 3) contextul cultural imediat 

(the immediate cultural context); 4) cadrul social imediat (the immediate social setting); 5) 

contextul lingvistic imediat (the immediate linguistic context itself). 

În cercetarea metaforelor excerptate din textele juridice, am considerat că trebuie avut 

în vedere faptul că ştiinţele juridice, ca ştiinţe sociale normative, acoperă reglementativ 

diferite domenii ale acţiunii umane. În consecinţă, limbajul juridic va reflecta modele 

cognitive diferite, care conţin inclusiv reprezentările umane ale actanţilor din domeniile 

reglementate, precum şi un nivel de cunoaştere propriu timpului în care norma juridică a fost 

codificată lingvistic. Ebbesson (2008) observase că răspunsul apariţiei metaforei juridice ar 

trebui căutat şi în „izvorul legii”, iar metafora poate fi văzută ca un mecanism de persuadare. 

Ramurile ştiinţelor juridice s-au dezvoltat în timp, în diferite etape economico-sociale, 

în creuzetul conceptual al curentelor care modelează istoria şi filosofia dreptului (cf. Popa et 

al. 2002). Dreptul succesiunilor, dreptul familiei, dreptul administrativ, dreptul muncii, 

dreptul transporturilor, dreptul comercial, dreptul funciar, dreptul fiscal, dreptul mediului, 

dreptul maritim presupun, din acest motiv, conceptualizări diferite. 

În continuare, voi aborda metafora vegetală în dreptul succesiunilor, în care este 

preluat modelul arborelui în reprezentare familiei, având în vedere că dreptul succesiunilor 

reprezintă acea ramură juridică preocupată de principiile și regulile transmiterii patrimoniului 

succesoral. 

 Trebuie menționat că dreptul românesc urmează modelul juridic romano-germanic. În 

dreptul roman erau consemante trei moduri de transmitere a patrimoniului: succesiunea ab 

intestat, succesiunea testamentară și succesiunea deferită contra testamentului. Cea mai veche 

formă de transmitere a patrimoniului însă este succesiunea ab intestato (care semnifică 

moștenirea lăsată de o persoană care a decedat fără să lase testament). 

 Conform Legii celor XII Table, existau trei clase de moștenitori: sui heredes, adgnatus 

proximus și gentiles. 

 Doctrina juridică (Sâmbrian 2001: 179) consemnează modalitățile de transmitere a 

patrimoniului, conservând terminologia latină consacrată. Prima clasă, sui heredes, cuprindea 

persoanele care se aflau sub puterea lui pater familias și, prin moartea acestuia, devin sui 

iuris. În această categorie intră agnații privilegiați: fiii, fiicele, soția căsătorită cu manus și 

nepoții fiilor decedați anterior. Aceștia, în concurs cu bunica, unchii și mătușile, moșteneau 

                                                           
operate with what I called the range of the target phenomenon, in which a particular target domain receives 

new, additional source domains in its conceptualization". (Kövecses 2010: 665).  



pe ramuri (per stirpes), adică partea care s-ar fi cuvenit părintelui decedat înaintea lui pater 

famillias era împărțită corespunzător numărului nepoților. 

 În lipsa moștenitorilor din prima clasă, vine la moștenire ruda colaterală agnată cea 

mai apropiată. Dacă erau mai mulă agnați de același grad, succesiunea se împărțea pe capete 

per capita. 

 A treia clasă de moștenitori, gentiles, vine la moștenire în lipsa moștenitorilor din 

celelalte două clase. 

 Spre sfârșitul Republicii, în dreptul imperial până la reformele lui Iustinian și apoi după 

reformele lui Iustinian se introduc o serie de noi reglementări privind componența claselor 

chemate la moștenire, precum și a modului în care este împărțită moștenirea. 

 Prin reforma iustiniană sunt reglementate patru clase de moștenitori: 1. Clasa 

descendenților, indiferent de sex și indiferent dacă se află în patria potestas; 2. Ascendenții și 

colateralii foarte privilegiați, adică frații și surorile germani (născuți din aceiași părinți); 3. 

Colateralii privilegiați (frații și surorile consangvini – născuți din același tată și fații și surorile 

uterini – născuți din aceeași mamă); 4. Ceilalți colaterali, până la gradul al șaselea. 

 Sistemul de drept românesc recunoaște, cu unele deosebiri privind componența, tot 

patru clase de moștenitori, care sunt chemați la moștenire potrivit unor principii prezente în 

lege, păstrând denumirile ascendenți, descendenți, colaterali. 

 Ca și în reglementarea inițială din Legea celor XII Table, Codul civil românesc actual 

arată că moștenirea se împarte pe ramuri/tulpini (per stirpes – stirps, stirpis „rădăcină, trunchi 

de copac”; fig. „rădăcini, origine, obârșie” - în exprimarea latinilor) și pe capete (per capita). 

Astfel, în art. 968, intitulat Efectul general al reprezentării succesorale se specifică: 

(1) În cazurile în care operează reprezentarea succesorală, moştenirea se împarte pe tulpină.  

(2) Prin tulpină se înţelege: - înăuntrul clasei întâi, descendentul de gradul întâi care culege 

moştenirea sau este reprezentat la moştenire; - înăuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat 

de gradul al doilea care culege moştenirea sau este reprezentat la moştenire.  

(3) Dacă aceeaşi tulpină a produs mai multe ramuri, în cadrul fiecărei ramuri subdivizarea 

se face tot pe tulpină, partea cuvenită descendenţilor de acelaşi grad din aceeaşi ramură 

împărţindu-se între ei în mod egal. 

 Procedând la izolarea unităților lexicale în discurs, se remarcă faptul că există unități 

lexicale al căror sens de bază curent este utilizat preponderent în alte contexte decât în cel 

consemnat. Deși sensul contextual contrastează cu sensul de bază, poate fi înţeles prin 

comparaţie cu aceasta. 

 Tulpina, ramura, acțiunea culesului, sunt concepte care evocă un univers agricol, rural. 

Imaginea degajată este străvechea imagine a arborelui (v. metafora conceptuală, comună 

diferitelor culturi, a arborelui genealogic). Astfel, proiecția metaforică se realizează între un 

domeniul conceptual familiar mediului latin, care reprezintă cadrul fizic imediat ce ține de 

vegetal (domeniul-sursă), și domeniul dreptului succesoral privind moștenirea ab intestat 

(domeniul-țintă). Contextul cultural, cadrul social și contextul lingvistic latin corespund 



acestui model. Literatura latină prin Vergilius elogiase viața la țară, simplitatea ei (în 

Bucolicele) sau bucuria și munca țăranilor plugari (în Georgicele) și rețin acest cadru imediat 

specific lumii latine care permite metafora vegetală a copacului. În evidențierea frumuseții 

tărâmurilor natale, Vergilius se exprimă astfel: „Totuși, nici pământul țării mezilor - cât de 

bogat e / În păduri - nici mândrul Gange, nici - cu ape tulburate / De bogatul praf de aur - 

râul Hermes nu-s în stare / În minuni să se întreacă cu Italia; nici Bacra, / Indiile ori 

Panchaia cea acoperită toată / De nisipuri dătătoare de tămâie. / La noi primăvara este 

veșnică, iar timpul verii / Stăruie și-n luni ce nu sunt, pe-alte plaiuri, ei sortite. / Oile își fată 

mieii două ori pe an, și pomii / Tot de două ori dau roade” (II - 136 - 167). 

 Tema naturii traversează istoric literatura, acest cadrul natural fiind familiar mai multor 

culturi europene. Metaforele cognitive subiacente acestui model succesoral sunt 

familia/rudenia este un arbore (pom fructifer), iar moștenitorul este un culegător. Imaginea 

conceptuală presupune un arbore generativ (asemeni modelulului generativ gramatical), cu o 

organizare fractală, în care orice ramură poate deveni tulpină pentru alte ramuri, așa 

explicându-se alin. 3: „Dacă aceeaşi tulpină a produs mai multe ramuri, în cadrul fiecărei 

ramuri subdivizarea se face tot pe tulpină”.  

De asemenea, ar trebui precizat că viziunea arborelui este una răstunată, din moment 

ce sistemul denominativ se referă la ascendenți (părinți, bunici, străbunici, respectiv 

tulpinile/trunchiurile – stirpes), part. prez. de la  ascendo, ere, scendi, scensum „a se urca” 

(cei care se urcă) și descendenții (ramurile), part. prez. de la descendo, ere, scendi, scensum 

„a coborî” (cei care coboară). Prin analiză etimologică (respectiv, prin raportare la contextul 

lingvistic) se înțelege și metafora reprezentării succesorale transpusă discursiv în art.  965: 

Prin reprezentare succesorală, un moştenitor legal de un grad mai îndepărtat, numit 

reprezentant, urcă, în virtutea legii, în drepturile ascendentului său, numit reprezentat, pentru 

a culege partea din moştenire ce i s-ar fi cuvenit acestuia dacă nu ar fi fost nedemn faţă de 

defunct sau decedat la data deschiderii moştenirii. 

 Culesul moștenirii se referă, așadar, la transmisiunea bunurilor decedatului către cel 

care capacitate și vocație (chemare – potrivit legii) la moștenirea acestuia prin completarea 

locului (urcarea în locul) din arborele familial care a rămas liber ca urmare a dispariției unei 

ramuri (prin raportare la ascendant) sau tulpini (prin raportare la descendent). 

 În concluzie, cadrele natural și socio-cultural latin, precum și contextual lingvistic 

favorizează apariția metaforei vegetale, care sugerează în același timp vitalitatea și 

continuitatea. Simplitatea acestui model cognitiv transpus terminologic în limbaj juridic a 

făcut ca el să fie utilizat în constant în sistemele de drept actuale. 
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LEGISLAŢIA LINGVISTICĂ ŞI PROBLEMELE ÎNSUŞIRII LIMBII ROMÂNE  

DE ALOLINGVI 
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Rezumat. Luând în considerare circumstanţele în care evoluase societatea civilă în Republica Moldova, 

elaborarea unei politici lingvistice, care să asigure pe teritoriul ţării echilibrul şi armonia între limbile şi 

comunităţile care vorbesc aceste limbi, era un imperativ al statului. Politica lingvistică trebuia să realizeze 

două obiective sociale: promovarea unei limbi, pe de o parte, şi reglementarea relaţiilor dintre limbile în 

contact, pe de altă parte. Actualmente, în condiţiile aplicării standardelor europene, sarcina care se impune în 

mod sine qua non e să readucem în formulările actelor legislative adevărul constituit istoriceşte şi să redăm 

limbii de stat funcţiile pe care aceasta le merită conform statutului său. În acest scop trebuie să luăm în 

considerare două aspecte: redenumirea în Constituţia Republicii Moldova a termenului glotonimic şi adoptarea 

noii legislaţii lingvistice care ar asigura limbii române toate funcţiile, ar crea condiţii sociale ce ar motiva şi 

încuraja alolingvii să posede limba română. 

Abstract. Taking into account the circumstances under which the civil society in Republic of Moldova has 

evolved, developing a language policy that ensures the country's balance and harmony between the languages 

and the communities which speak these languages, hag become  an  imperative of State. The language  policy 

was to achieve two social objectives: to promote a language, on the one hand, and to regulate  the relations 

between languages in contact, on the other hand. Currently, under the terms of the application of European 

standards, the aim which should be entailed in a sine qua non way to bring back the wording of legislative acts  

, the historical established truth and to render  the State language functions that it deserves under its Statute. 

For this purpose we need to take into account two aspects: to rename  in the Moldovan Constitution the term 

of  glottonym   and to adopt  a new linguistic legislation that would ensure the Romanian  language with all  

functions, would create conditions which would motivate  and encourage the non-native speakers to possess 

the Romanian language. 

 

După aprobarea de către Parlament a Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite 

pe teritoriul Republicii Moldova (1989), pe contul statului, la diferite instituţii, organizaţii şi 

întreprinderi din oraşele republicii au fost deschise pentru alolingvi cursuri de însuşire a 

limbii române [1]. În învăţământul preuniversitar şi cel universitar s-au luat măsuri, la toate 

nivelurile, îndreptate spre ameliorarea procesului de predare-însuşire a normelor limbii 

române literare şi integrarea literaturii (de pe ambele maluri ale Prutului). Fiind recunoscută 

identitatea lingvistică moldo-română, în uz, în special în învăţământ, au fost fixaţi şi 

confirmaţi termenii limbă română, literatură română. Glotonimul limba română e legiferat 

la nivel de stat, fiind utilizat într-un act parlamentar atât de oficial cum e ”Declaraţia de 

Independenţă a Republicii Moldova”(27 august, 1991). 

 O adevărată deşteptare naţională a populaţiei de pe acest plai a avut loc în primii ani 

după adoptarea legislaţiei. Tot în aceeaşi perioadă are loc o schimbare esenţială în conştiinţa 

celor pe care i-a adus soarta pe pământul moldav: ucraineni, ruşi, bulgari, găgăuzi. Ei şi-au 

dat seama de necesitatea însuşirii limbii române. Mulţi dintre ei şi-au dat copiii la grădiniţe 

şi şcoli cu predare în limba română. A avut de profitat atunci şi procesul de restructurare a 

învăţământului, în special a conţinutului istoriei noastre, a limbii şi literaturii noastre. În 



cadrul disciplinei de literatură naţională au intrat nu numai scriitori moldoveni, ci şi cei care 

sunt din alte zone româneşti: Muntenia, Transilvania, Banat, Maramureş, Ardeal, Oltenia. 

Astfel şi tineretul nostru (elevi, studenţi şi toţi cei care se interesează de literatură) 

împărtăşeşte din frumuseţea scrierilor lui George Bacovia, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, 

Mihail Sadoveanu, George Coşbuc, Octavian Goga ş.a. În condiţiile când glotonimul limba 

română a devenit oficial, cursul în discuţie s-a completat esenţial. La Facultăţile de Litere 

au fost restructurate planurile de studii, fiind aduse în concordanţă cu planurile similare de 

la Universităţi din România (Iaşi, Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca). Prin urmare, nu ne 

rămânea decât să continuăm a studia profund istoria neamului românesc, istoria limbii 

române, a ne dezvolta capacităţile de exprimare corectă, a da o mână de ajutor tuturor celor 

care vor să înveţe limba de stat. Însă, au urmat câteva circumstanţe dintre cele nefaste care 

au stopat realizarea Legislaţiei lingvistice. Este suficient să amintim aici doar două din 

acestea: 

 1.”Actele lingvistice...”cu privire la decretarea limbii române ca limbă de stat 

formulează 35 de articole prin care ea (limba) se ia sub protecţia statului. Urmează şi 

hotărârea Sovietului Suprem de atunci, din 1 septembrie 1989, prin care este expus şi modul, 

termenii de realizare a Legislaţiei lingvistice, etapele de realizare a diferitelor articole din 

Legislaţie. Astfel cerinţele faţă de ”lucrătorii de conducere, pentru lucrătorii organelor 

puterii de stat, ai administraţiei de stat şi ai organizaţiilor obşteşti, precum şi pentru lucrătorii 

de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, care în virtutea obligaţiilor de serviciu vin în 

contact cu cetăţenii”, adică cerinţele prevăzute de articolul 7, urma ”a intra” în vigoare cu 

începere de la 01.01.1994, iar în localităţile cu populaţie găgăuză – de la 01.01.1996. Această 

hotărâre a fost repudiată de către anumite forţe politice insistente, care la început reuşesc să 

amână termenul de realizare a articolului 7, până la 01.01.1997, iar mai târziu hotărârea în 

cauză este chiar abrogată. Prin urmare, cei care trebuie să înveţe limba (oficială) de stat şi să  

contribuie la aplicarea Legislaţiei Lingvistice nu mai au nevoie s-o cunoască. 

2. A doua circumstanţă din cele nefaste, care avea să tensioneze mult societatea din 

RM, a fost aprobarea articolului 13 din Constituţie alin. (1), în care este stipulat că limba de 

stat (oficială) a Republicii Moldova este „limba moldovenească, funcţionând pe baza grafiei 

latine” [2]. Prin acest articol s-a neglijat un adevăr recunoscut de toată lumea de ştiinţă 

filologică şi istorică. Limba noastră literară are la bază toate subdialectele dacoromâne, ea 

(limba) a fost făurită pe parcurs de secole prin aportul cărturarilor şi scriitorilor din toate 

provinciile româneşti. Prin urmare, ea nu poate fi numită altfel decât prin glotonimul limba 

română. Nu e cazul să expunem argumentele ştiinţifice în favoarea acestui glotonim, ele au 

fost expuse cu lux de amănunte în Răspunsul A.Ş.M. la solicitarea Parlamentului Republicii 

Moldova din 28 iulie 1994, în materialele Conferinţei ştiinţifice ”Limba română este numele 

corect al limbii noastre” (Chişinău, 20-21 iulie 1995), în materialele şi altor conferinţe 

ştiinţifice, în multitudinea publicaţiilor care au văzut lumina tiparului în ultimii 10-15. 



Categoriile de persoane prevăzute de articolul 7 al Legislaţiei lingvistice nu mai au 

nevoie să înveţe limba de stat. Avântul alolingvilor de a învăţa limba de stat, din anii 1989-

1991, astăzi a dispărut, aproape că nu mai sunt cursuri de însuşire a limbii de stat de către 

alolingvi. Randamentul însuşirii limbii române în învăţământul preuniversitar este minimal. 

Însuşirea limbii de stat este determinată de   scopul predării-însuşirii, de care depinde 

conţinutul învâţării, metodele şi procedeele predării. Printre alte cerinţe programul la limba 

română pentru alolingvi în învăţământul pteuniversitar prevede şi astfel de obiective, cum ar 

fi: 1.  Încadrarea plenară a absolventului în viaţa socială, economică şi culturală a ţării. 

2. Competenţa de a continua studiile în limba română în învăţământul universitar şi 

postuniversitar. 

Acestea, însă, sunt nişte cerinţe ”în sine”, căci absolvenţii alolingvi în mediul nostru, 

unde comunicarea între etnii e în limba rusă, se ”încadrează în viaţa socială şi economică” 

fără nici o ştirbire a intereselor personale, ei îşi pot continua studiile în limba rusă fără nici 

o piedică. Conversaţiile la admitere devin nişte formalităţi, sub pretext că ei vor învăţa la 

universitate limba română, având grijă să nu tensionăm ”societatea”, să demonstrăm că 

suntem mărinimoşi faţă de alolingvi. Dacă în articolul I al Legislaţiei lingvistice limba 

română e declarată limbă de stat şi se foloseşte în toate sferele politice, economice, sociale, 

culturale şi îndeplineşte, prin urmare, funcţiile limbii de comunicare interetnică pe teritoriul 

republicii, apoi, imediat în următorul articol, se declară că în localităţile găgăuzeşti limba 

oficială este nu numai româna, ci şi limba găgăuză sau cea rusă. Desigur că aici limba de stat 

a rămas de facto nu româna, nici găgăuza, ci rusa, ca înainte. În articolul 3 ca limbă de 

comunicare interetnică, alături de  limba română, e declarată limba rusă. Să încerce cineva 

să înainteze cerinţele prevăzute de art. 7 pentru lucrătorii de conducere sau faţă de alte 

categorii de lucrători incluse în acest articol. Alolingvii au scut de apărare chiar prin însăşi 

Legislaţia lingvistică. Care ar fi rostul însuşirii limbii române de către alolingvi dacă: 

1. În organele puterii de stat, ale administraţiei de stat, în întreprinderi, instituţii 

documentele pot fi depuse pentru examinare în limba română şi rusă (articolul 11). 

2. În relaţiile cu organele puterii de stat, ale administraţiilor de stat şi ale 

organizaţiilor obşteşti, precum şi cu întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile situate pe 

teritoriul Republicii limba de comunicare orală sau scrisă e limba română sau rusă, ”o alege 

cetăţeanul”(articolul 6). 

3. Pentru alolingvi ”se asigură traducerea în limba rusă” a limbii de lucru în 

organele puterii de stat şi în administraţia de stat (articolul 9). 

4. Actele organelor puterii de stat, ale administraţiei de stat urmează a fi traduse 

în limba rusă (articolul 10). 

5. Alolingvilor-participanţi la procedurile penale, civile, care nu cunosc limba de 

stat, li se asigură prin lege translatori (de parcă aceşti participanţi au venit din alte ţări). 

6. În instituţiile de învăţământ mediu de specialitate, în cele tehnice-profesionale 

şi superioare se asigură instruirea şi în limba rusă (art. 20). 



Am adus doar câteva exemple din prevederile Legislaţiei lingvistice, prin care se 

menţine mediul lingvistic rusesc şi prin care sunt generate condiţiile când alolingvii nu au 

nevoie să însuşească limba statului ai cărui cetăţeni sunt. Or însuşirea limbii române nu este 

o necesitate vitală pentru cetăţenii ţării, aşa cum ar fi cunoaşterea limbii engleze pentru 

cetăţenii Angliei, a italienei pentru cei din Italia, a francezei, spaniolei, germanei etc. pentru 

cei din Franţa, Spania, Germania. Astăzi poţi auzi diferite insinuări la adresa alolingvilor: că 

nu respectă poporul autohton, că locuiesc atâţia ani pe acest meleag şi nu pot lega două 

cuvinte, iar alolingvii motivează situaţia prin lipsa de profesori bine pregătiţi metodic, prin 

lipsa manualelor eficiente (acest fapt, desigur, nu este lipsit de importanţă). Remarcăm în 

această ordine de idei că toţi ruşii, ucrainenii, bulgarii, găgăuzii, evreii care au locuit în 

Basarabia între anii 1918-1944 cunosc (cunoşteau) foarte bine limba română. Erau atunci 

manuale mai bune decât azi? Erau profesori mai bine pregătiţi decât cei de azi? Desigur că 

nu. Au învăţat limba română din necesitatea stringentă de a se încadra plenar în viaţa socială 

şi graţie unui mediu lingvistic pertinent.  

Astfel, devine clar faptul că, fie prin concursul conducerii de stat, fie prin forţele 

noastre comune, trebuie să fie găsite acele revendicări care într-adevăr, în condiţiile actuale, 

ar fi efective în ceea ce priveşte cunoaşterea şi respectarea limbii de stat de către toţi cetăţenii 

ţării. Se cere, în primul rând, elaborarea şi aprobarea parlamentară a unei noi Legislaţii 

lingvistice care să ia în considerare condiţiile noi (cele apărute după 1989). Prin noua 

legislaţie trebuie să fie luată sub protecţia statului limba oficială, limba română. Prin 

protecţia statului se are în vedere asigurarea funcţionării limbii de stat în toate sferele vieţii 

sociale, politice, economice, culturale şi cu funcţiile limbii de comunicare interetnică 

(amintim că funcţia primordială a limbii este cea comunicativă). O eventuală legislaţie, 

elaborată pe nou, va exclude prevederile vechi, cuprinse în articolele 2, 3, 6, 9, 10, 11, 20 şi 

în alte articole care pun în pericol funcţionarea limbii de stat. Paralel cu Legislaţia lingvistică 

trebuie să fie elaborate (la nivel de guvern) şi măsurile administrative care ar prevedea 

răspunderea pentru nerespectarea legislaţiei. 

Mediul lingvistic joacă unul dintre rolurile principale ale factorilor de care depinde 

mult însuşirea limbii de stat. Toate inscripţiile din localităţile republicii, în special din oraşe 

şi orăşele, trebuie să fie scrise doar în limba oficială. Când noi cerem prin Legislaţie 

lingvistică ca la toate firmele, toată informaţia vizuală de la întreprinderi, instituţii să fie şi 

în limba rusă, mai mult dăunăm decât contribuim la realizarea unor intenţii de ordin 

internaţionalist [3, 282]. Această informaţie vizuală în limba română ar servi şi ca material 

didactic ilustrativ: cetăţenii alolingvi le-ar citi, le-ar înţelege şi le-ar memoriza (în mod pasiv, 

fără a depune vre-un efort).  

Mai rămâne o problemă nesoluţionată, articolul 13 alin. (1) din Constituţie. La o 

eventuală revenire şi revotare a acestui articol, să fie formulat astfel:”Limba de stat (oficială) 

a Republicii Moldova este limba română”, în conformitate cu Declaraţia de Independenţă a 

Republicii Moldova, adoptată la 27 august 1991. 
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TERMENI PENTRU MĂR ȘI MĂR PĂDUREȚ  

ÎN GRAIURILE MOLDOVENEȘTI 

Adela Lebediuc, Catedra Limba și Literatura română, UST 

Rezumat. Pentru denumirea pomului care face mere, pe teritoriul Basarabiei s-au înregistrat următoarele 

răspunsuri: pom, măr, pom de măr, merari, copac, copac de măr, iar pentru noţiunea „pomul care face mere şi 

creşte, de obicei, în pădure sau pe câmp şi nu este altoit”, s-au atestat câţiva termeni: păduréţ, şi pom de pădureţ, 

copac de pădureţ, pom de mere pădureţe. 

Cuvinte cheie: termen, arie, grai. 

Abstract. For the name of the apple tree, the following responses were recorded on the territory of Bessarabia: 

apple, apple tree, tree, apple tree, and for the notion "apple tree and usually grow in forest or field and not 

grafted", a few words have been certified: forest, forest tree, forest tree, apple tree forest. 

Keywords: term, area, speech. 

 

Denumiri pentru măr 

Pentru denumirea pomului care face mere, pe teritoriul Basarabiei s-au înregistrat 

următoarele răspunsuri: pom, măr, pom de măr, merari, copac, copac de măr. 

Termenul măr (< lat. melus, în loc de malus) este răspândit pe întreg teritoriul 

dacoromân, fiind unicul lexem atestat în Oltenia (NALRR. Olt., vol. III), Banat (NALRR 

Banat, vol.II) şi Maramureş (ALRR. Mar., vol IV), cu o frecvenţă sporită pe teritoriul 

Basarabiei (ALRR. Bas., vol. IV), formează o arie lexicală compactă. 

Termenul măr, pl. meri, s. m., intră în relaţie de omonimie cu măr, pl. mere, s. n., „fruct 

al mărului”, de asemenea de origine latină (<lat. melum). Pentru a evita această omonimie, 

vorbitorii folosesc expresiile: pom di măr (pct. 26, 41, 46, 54, 165, 187, 200, 210, 215); pom 

di mérî (pct. 29, 31, 33, 36, 39, 40, 61, 72, 205, 207) sau copác di măr (pct. 70, 83, 92, 97, 

106, 123, 136, 175, 185), copác di méri (pct. 65, 88, 151, 190). Aceste răspunsuri au fost 

înregistrate, în special, în nordul Basarabiei (pom di măr) şi la est de Nistru (copác di măr). 

Prin derivare de la lexemul măr s-au format următoarele cuvinte: merişor (var. 

merişoară) (arbust, afin, scoruş, fructul merişorului, diminutiv al cuvântului măr); meret 

(livadă cu meri); meriş (livadă cu meri); meriu, adj. (verde ca mărul) şi merar (cultivator sau 

vânzător de mere). 

Derivatul merar (măr + suf. - ar), atestat în dicţionar doar cu sensul de cultivator sau 

vânzător de mere, în localităţile din raionul Soroca, este înregistrat cu sensul de „pom care 



face mere”. În general, în ceea ce priveşte denominarea pomilor fructiferi, utilizarea suf. – ar 

este specifică localităţilor din judeţul Soroca (ex: vişinar, cireşar, prăsădar, abricosar). 

De la termenul pom (<lat. pōmus) s-a format prin derivare cuvântul pomet (var. pomăt, 

mar. pomet), s. n., (cantitate de fructe; livadă), care poate reprezenta direct latinescul 

pōmētum; împomat, adj. (plantat), pomuşel, s. n. (muşchi); pomărit, s.n. (arboricultură) şi 

pomicol, prin analogie cu agricol, viticol etc. 

Derivatele neologice pomicultură, pomicultor au pătruns în limba română din franceză 

odată cu dezvoltatrea şi modernizarea agriculturii. De origine recentă sunt şi termenii 

pomolog (< fr. pomologue), s. m.., „specialist în pomologie”, prin extindere semantică e 

folosit uneori cu sensul de „pomicultor” şi pomologie (< fr. pomologie), „ramură a ştiinţei 

agricole care se ocupă cu studiul pumilor şi al arbuştilor fructiferi”. 

Termenul copac (arbore, pom), s. m., după părerea lui Al. Ciorănescu, are o origine 

îndoielnică. Probabil în legătură cu cuvintele următoare cu sl. kopati, kopaјa, „a excava, a 

goli”, bg. kopačǐ „genist”, calabr. copano „trunchi de copac gol pe dinăuntru”. În acest caz, 

forma primitivă ar fi copaci, forma actuală fiind un singular analogic; primul sens a fost 

probabil acela de „trunchi”, ca în albaneză. kopač sau calabreză. Este poate vorba de radicalul 

lui kopati cu suf. de folosire sau aptitudine –aci , ca în trăgaci, stîngaci, cîrmaci, etc., iar 

sensul său ar fi acela „de scobit, de făcut albii”. La relaţia semantică între noţiunea de 

„trunchi” şi de „golit”, se referă şi cele două sensuri ale sp. tueco. [2, p.235] 

În general se consideră că rom. copac este împrumutat din alb. (<kopač) (A. de Cihac, 

716; Pascu, II, 219; Meyer, 198; Philippide, II, 708; DAR; DEX) 

Termenul dat pentru a denumi pomul care face mere se utilizează izolat (în regiunea 

Doneţk şi Krasnodar), sau intră în componenţa compusului copac de măr. 

Totuşi, în spaţiul dacoromân prevalează termenii de origine latină (măr, pom sau pom 

de măr). 

Măr pădureţ 

Pentru noţiunea „pomul care face mere şi creşte, de obicei, în pădure sau pe câmp şi 

nu este altoit”, dacoromâna atestă câţiva termeni: păduréţ (Moldova), corícov (Banat, 

Oltenia). De cele mai multe ori, totuşi, s-au înregistrat compuşii: măr pădureţ, măr sălbatic, 

iar în Basarabia şi pom de pădureţ, copac de pădureţ, pom de mere pădureţe. 

Termenul pădureţ, format prin derivare de la pădure + suf. –eţ , este întrebuinţat în 

vorbire cu sensul „pom de măr, nealtoit” prin asociere cu locul unde creşte această specie de 

copaci, adică în pădure. Prin extensiune semantică (rar) denumeşte şi animalele care trăiesc 

în pădure. [3, p.762] 

Izolat acest termen a fost înregistrat în varianta fonetică la femenin păduriaţî 

(pădureaţă + suf. -eaţă). 

Cu toate că termenul pădureţ (cu variantele fonetice: păduréţ – pct. 5 – 7, 9 – 13, 16 – 

19, 22, 24, 30, 32, 35, 63, 69, 74, 75, 80, 82, 119, 120, 136, 210; păduriéţ – pct. 56, 60, 132, 

143, 152, 163, 188) formează o arie lexicală compactă pe teritoriul Basarabiei, sunt de 



menţionat şi ariile termenilor compuşi: pom di păduréţ (pct. 26, 40, 46, 53, 54, 61); ~ păduréţî 

(pct. 31, 33, 36, 39, 59); măr păduréţ (pct. 199, 206, 218)şi măr sălbátic (pct. 158, 174, 189 

214 - 217, 220), iar în localităţile de la est de Nistru (pct. 81, 83, 96, 99, 106, 123, 175) – 

copác di pădureţ. 

Merişór, diminutivul lui măr (+ suf. -işor), s-a înregistrat, izolat, în centrul ţării (pct. 

140) paralel cu copăŝél di merişór. 

În regiunea Kirovograd, vorbitorii de limbă română intrând în contact direct cu limba 

rusă utilizează cuvântul de origine latinâ merári  (măr + suf -ari) împreună cu determinativul 

rusesc díkíi (pct. 232) sau dîcári (pct. 229), în regiunea Nikolaev - merári dîĉcî (pct. 34). Dar, 

de cele mai dese ori ariile izolate păstrează termenul pom (reg. Nikolaev – pct. 48, 165, 

Zaporojie – pct. 112, Lugansk – pct. 226) sau păduréţ (Abhazia – pct. 230, Kirghizstan – 

pct.146, reg. Omsk – pct.75, ţinutul Krasnodar – pct.228), ambele lexeme fiind de origine 

latină. 

Fructul mărului pădureţ este numit prin analogie cu măr „pom” şi măr „fruct” ca şi 

specia de copac, adică: păduréţ (păduréţî, paduréţ, paduréţî) sau măr păduréţ (méri păduréţî), 

măr sălbatic (méri sălbátiŝi). 

Termenul păduréţ (păduréţî) formează o arie lexicală compactă în Basarabia. În 

localităţile din centrul şi sudul ţării acest cuvânt e folosit la feminin păduriáţă (păduréţî) (pct. 

47, 53, 67, 100, 109, 116, 117, 122, 126, 127, 132, 133, 147, 153 – 155, 164, 170, 177, 179, 

180, 182, 184 – 186). Iar la sud – vest (pct. 195, 199, 201, 203, 206, 212, 214, 218, 219, 223) 

se înregestrează compuşii: măr păduréţ (méri păduréţî) sau măr sălbatic (mérî sălbátiŝi) (pct. 

215, 216, 220), care sunt o continuitate a graiurilor munteneşti. 

Extinderea unor termeni munteneşti în locul celor moldoveneşti demonstrează 

posibilitatea delimitării unei zone dialectale de tranziţie. [4, p.136] 
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PARADIGME CONTEMPORANE ALE INVAȚAMANTULUI: 

ASPECTE FILOSOFICE 

Rodica Maistru, doctor în filosofie, conf., UST 

Vasile Crețu, lector, UST. 

Problemele de natură globală care afectează societatea, sociumul în general, în mod 

inevitabil au impact asupra sferei învățământului. Perioadele de criză însoțite de reforme 

social – economice se caracterizează de regulă printr-o prăbușire de steriotipuri la nivelul, atât 

a unor grupuri sociale cât și a individumurilor. Pentru unii apar șanse spre dezvoltare 

ascendentă, alții nimeresc în impas profesional, dar ceea ce este mai grav - în impas vital. Prin 

urmare, problemele învățământului, luate în aspect sistemic, analiza lor în contextul 

proceselor sociale, evidențierea unor tendințe strategice de dezvoltare, odată cu elaborarea 

unor abordări cu caracter metodologico-științific, de asemenea, elaborarea unor noi 

paradigme în filosofia educației și teoria învățământului se impun prin actualitatea și 

pregnanța lor. Anume aceste probleme au devenit obiectul de cercetare a acestei lucrări. 

Procesele de creare a unor asemenea paradigme sunt dificile, pentru că, de mai multe ori 

ele rezidă în unele și aceleași doctrine și temeiuri conceptuale. Ceea ce le leagă este tendința 

de realizare a unor noi idei și concepții în practica învățământului – fapt ce constituie o 

semnificație a preocupărilor filosofice de la intersecția ultimilor secole.  

După cele două războaie mondiale și experiența regimurilor totalitare, filosofia 

contemporană a revizuit problematica umanistă, conștientizând circumstanțele unei noi lumi, 

grație cărora omul se distanțează de societate , care la rândul său, devine pentru el neînțeleasă 

și uneori absurdă. Acest proces a fost sugerat nu numai de pierderea unor nișe cotidiene de o 

absolută importanță existențială pentru om - casa, familia, țara, dar și de prăbușirea unor valori 

moral-spirituale, indinspensabile în formarea unor poziții vitale. Și în contextul unor abordări 

neoliberaliste din ultima perioadă de timp,  rămân actuale, problemele singurătății și 

înstrăinării omului de natură, cultără, putere, de rezultatul activității lui productive, de sine 

însuși. În acest sens, filosofia contemporană caută să pătrundă în esența acestor fenomene, 

dezvăluind cauzele, posibilitățile și modalitățile de soluționare a acestora. 

Cele mai fundamentale tendințe, care ar putea servi drept bază metodologică în 

constituirea unor noi paradigme instictiv-educative sunt următoarele – existențialistă, 

antropologia filosofică, pragmatistă și postmodernistă. Înainte de a purcede la analiza lor, e 

logic să evidențiem cele mai importante modele filosofice, caracteristice pentru pedagogia 

occidentală de la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX, care la rândul său, au contribuit 

considerabil la crearea unor concepții fixate pe aspecte practico-valorice a teoriei, politicii și 

practicii învățământului. 

În contextul determinării unor politici instructiv-educaționale, este important să înțelegem 

că printre multiplele orientări de dezvoltare a lor, cele mai importante sunt ideile și concepțiile 

filosofice a gânditorilor, care reprezintă aceste curente. Este vorba despre direcția 

tradiționalistă în învățământ, care este inspirată de ideia păstrării rolului lui conservatist, 



care se manifestă nu altfel decât un retranslator al culturii trecutului. Învățământul este un 

sistem prin intermediul căruia are loc transmiterea tinerilor predecesori a celor mai universale 

elemente a culturii trecutului. Reprezentanții tradiționalismului și-au pus drept scop să inspire 

vitalitate sistemului academic de învățământ. Asemenea tendințe sunt argumentate într-un șir 

de concepții socio-pedagogice ale lui I. Mageau, L. Cros, J. Capelle (Franța), G. Cawelti, D. 

Raiigi, Dj. Finn (SUA) ș.a.  

Cei care au stat la baza modelului raționalist de învățământ(P. Bloom, R. Gagne, B. 

Skinner - SUA) ș.a. și-au concentrat eforturile asupra problemelor de însușire a cunoștințelor 

și a adaptării practice a tinerilor la condițiile societății existente, prin intermediul procesului 

de învățământ. Ei accentuau, că orice program instructiv poate fi calificat drept un ,,repertoriu 

comportamental” al cunoștințelor și abilităților, care trebuiesc însușite în cadrul unui sistem 

bine organizat și gestionat. 

„Filosofia vieții”, care apare la sfârșitul sec. XIX, vine în opoziția raționalismului clasic, 

ca o reacție la criza din științele naturale tratate atunci în aspect mecanicist și totodată, ca un 

răspuns la necesitatea îndreptățirii ontologice a existenței umane. Vom încerca să evidențiem 

cele mai semnificative idei, care ne fixează pe determinarea acestei direcții filosofice ca una 

din cele mai importante în sensul problemelor analizate în lucrarea dată, mai mult ca atât, ea 

permite diferite abordări filosofice și concluzii corespunzătoare a unor asemenea gânditori ca 

F. Nietzsche, W.Dilthey, H.Bergson, G. Simmel, L.Klages. 

Conceptul ontologic al “filosofiei vieții”, rezidă în ideia precum că viața ca o realitate 

primară reprezintă un proces organic integru în care nu se separă materia și spiritul, existența 

și conștiința. În acest sens, principiile de bază a vieții luate ca o integritate pot fi diverse: de 

la un biologism întemeiat, care concepe viața ca substanță specifică vitală (F Nietzsche, 

L.Klages), sau ca o organizare cosmogonică (“spărtură vitală” - caracteristică substanței) 

(H.Bergson) până la explicații de natură psihologo-culturologice a calităților ei esențiale 

(“voința pentru putere”) – de la A. Schopenhauer la F.Nietzsche. Viața se manifestă ca o 

continuitate sau ca o istorie în formele ei culturale, ca un act creativ, ca un proces de 

dezvoltare continuă, care se impune contrar structurilor mecaniciste, neorganice. Astfel omul 

este o viață individuală, un proces, care se manifestă în timp, iar în fiecare moment a 

existenței, personalitatea nu este aceiași – ea evoluează în corespundere cu capacitățile ei 

cognitive. Viața este un act continuu, limitat de data nașterii și morții. 

Principiul gnoseologic al „filosofiei vieții” – antiscientismul. Este convingerea că 

rațiunea, logica clasică, știința concep doar legătura dintre lucruri, și nici de cum esența lor, 

sau lucrurile propriu-zise. Aceasta înseamnă că cunoașterii rațional-științifice se opune 

cunoașterea irațională a realității – preintelectuală, estetică, simbolică – modelatoare.  

Cel mai adecvat, viața se contemplează prin intermediul artei, iar cel mai important 

instrument de cogniție al omului este intuiția (A.Bergson) sau înțelegerea la nivelul simțurilor 

în opinia lui Diltei. Anume aceste calități se cer a fi dezvoltate în calea spre formare a unui 

om cult. Un loc aparte în cunoaștere și cultură în general, îi aparține mitului, care în afirmația 



teoriticienilor acestui curent filosofic, adecvat și integru, reflectă viața. Deaceea, filosofia din 

nou trebuie să capete caracter mitologic și poetic (Zarathustra la Nietzsche, Sizif la Kamu, 

„arhetipurile” lui Jung), act artistic, pentru că viața principial nu poate fi exprimată în categorii 

filosofice. 

Aceste idei rezidă în necesitatea de a depăși separarea științelor despre natură de științele 

despre spirit, pentru că altfel se dereglează integritatea obiectului, care este supus studiului – 

a vieții și a omului propriu-zis. Știința în doctrina „filosifia vieții” nu are funcția orientativ – 

teoretică și nu poate oferi omului o concepere veridică a lumii. Depășirea acestor discrepanțe 

este posibilă prin intermediul psihologiei, dar nu celei experimentale („explicative”), ci celei 

„care înțelege”, care se bazează pe simțurile, aprofundarea în realitatea vital - psihică. O atare 

psihologie poate propune o unică metodologie a cunoașterii vieții spirituale și naturale, și 

atunci natura se va manifesta ca o integritate continuă nu numai în aspectul legităților cauzale 

ci și în contextul valorilor general – umane („suflet, libertate, limbă”) - în contemplarea 

irațională a unei esențe intuitivate. 

Aceaste idei au trasat strategia de dezvoltare a teoriei învățământului: necesitatea de a 

constitui un proces integru de căpătarea cunoștințelor adecvate vieții reale, crearea unui 

complex coerent format din discipline umanististice-social-istorice, naturale și de orientare 

artistică, care se bazează pe unitatea principiilor umaniste și a valorilor moral-spirituale. În 

același timp, este important de activat modalitățile preintelectuale și neverbale de căpătarea 

cunoștințelor în procesul experienței percepute. 

În „filosofia vieții” istoria este tratată ca o concepere general-umană, care se realizează 

în limitele unor sisteme cultural-unicale și irepetabile, care se deosebesc printr-un anumit tip 

de gândire și activitate, participanții căreia se supun unui anumit destin, spre deosebire de 

structurile naturale, unde funcționează legile determinismului. Dezvoltarea istorico-culturală 

are în genere caracter ciclic. Popoarele și statele, asemeni omului, parcurg calea de la naștere 

până la moarte; orice civilizație (neținând cont de cronologia istorică) înseamnă sfârșit, prin 

urmare terminarea ciclului, declinul general al culturii (G. Simmel). Astfel, concepției clasice 

a istoriei mondiale, care se manifestă ca dezvoltare ascendent – progresistă se contrapune 

concepția unor multiple forme culturale de sine stătătoare unite prin ideia unei activități vital 

– creatoare. 

În corespundere cu aceste idei, educația și învățământul semnifică un proces de 

autodezvoltare a personalității, care se realizează într-un veritabil torent vital. El se manifestă 

ca o concepere – contemplatoare a lumii și a „Eului” propriu, în unitatea exteriorului 

(experiență senzorială) și interiorului (autopercepție, autocogniție) . Exteriorul - natura și 

cultura, care se contemplează prin metoda interpretării (ceea ce înseamnă hermeneutică). 

Cultura luată în context istoric (viața spiritului) poate fi concepută prin intermediul 

particularului ca element al generalului, datorită căruia el poate fi refăcut (reanimat) (V. 

Diltei). 



În fundamentările teoretice dedicate educației la sf. secolului trecut, se conturau clar două 

paradigme: de pe pozițiile sociologizării și biopsihologismului. Cea mai importantă 

discrepanță dintre ele constituie abordările în raport cu determinantele sociale și biologice ale 

educației. 

O direcție ideologică importantă în acest sens, reprezintă acei gânditori, care pun accent 

pe rolul sociumului în educația personalității. Asemenea concepții pedagogice (pedagogie 

socială) împărtășesc mulți savanți din SUA și Japonia. Pedagogii americani, spre exemplu, 

propun așa numita strategie a mișcării ,,în întîmpinare” (spre societate) – societatea și școala 

contribuie în egală măsură socializării elevilor. 

Tradiția pedagogiei sociale este caracteristică și pentru Franța. Adepții educației sociale 

J.Capelle, L.Cros, P.Bourdieu, J.Fourastié - promovează însușirea unor astfel de valori 

culturale, care ar permite elevilor ușor să se încadreze în structurile sociale. Ei consideră că 

determinanta biologică și socială în educație corelează, mai mult ca atât, mediul poate corecta 

moștenirea genetică. În cadrul sociopedagogiei, școala este un esențial factor social al 

educației. Ea reprezintă un model în miniatură a mediului social, iar cel mai important purtător 

al valorilor sociale este învățământul. 

Paradigma biopsihologică – este împărtășită de curentele pedagogiei existențialiste în 

educație și de școlile umanist – psihologice. Sloganul filosofiei lor este umanizarea 

educației și accentul pe personalitatea copilului. Aceste idei sunt deosebit de răspândite în 

Franța (A. Fabre, A. Medici, R.Gali). 

Acești savanți determină personalitatea ca o ființă biologică înzestrată cu reflecție naturală, 

fapt care o face capabilă să se adapteze mediului. 

Așa dar, pe de o parte ce se pune accent pe corelația dintre personalitate și mediu, pe de 

altă parte, se declară independența individului de mediul social. Adepții noilor tendințe în 

educație încearcă să evidențieze specificul în personaliate, să pună la îndoială influențele care 

vin cu agresivitatea și duritate din exterior, fac apel la formarea unei personalități, care să fie 

tratată cu atenție și respect. Liderii școlii umanist-psihologice, americanii A.Combs, 

A.Maslow, A.Rodgers își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că procesul de 

dezumanizare a educației devine în ultima vreme din ce în ce mai accentuat. Ei insistă asupra 

intereselor psihicii, a particularităților individuale a copilului, a unei atitudini cît mai 

respectuoase în raport cu personalitatea elevului. 

Aceste idei își găsesc suport și evoluează în albia filosofiei existenței personalității 

(existențialismului), fixată pe unicitatea și irepetabilitatea unei linii vital-umane, în cadrul 

căreia omul se regăsește prin tot complexul său de retrăiri și responsabilități pentru propriul 

său destin. 

Deoarece existențialismul reprezintă doar o direcție din cadrul antropologiei filosofice, 

în opinia noastră ea nu reflectă multiaspectual problematica omului în raport cu tema dată. 

,,Antropologia filosofică” pretinde la rolul de știință de sine stătătoare, obiectul de studiu al 

căreia este omul, iar sarcina ei - de a restabili (reconstitui) integritatea existenței umane, luată 



în sens multiaspectual. Iată de ce, acest domeniu de reflecție filosofică are tangențe cu 

problematica de cercetare a științei pedagogice și a teoriei învățământului. Asemenea 

abordare este îndreptățită de faptul că antropologia filosofică, rezidă în ideia precum că 

cunoașterea omului nu poate fi delimitată de alte domenii științifice: psihologie, sociologie, 

culturologie, științe aplicative ș.a. 

În contextul acestei direcții filosofice, toate problemele pot fi reduse la una esențială: ce 

este omul? Antropologia filosofică de la sf. sec. XX, analizează mai multe concepții orientate 

în studiul omului: biologică, culturologică, religioasă, pedagogică. Pentru cercetarea noastră 

sunt actuale acele poziții și abordări, care contribuie conceptual la constituirea unei noi 

paradigme educaționale. Acest domeniu își poate manifesta prerogativele ca o știință despre 

fizicul, psihicul și spiritualul din ființa umană, apariția ei metafizică despre forțele și potențele 

ei, care o face să evolueze, adică crează modelul filosofic-integru al omului (M.Scheler). 

Omul se deosebește de animale printr-o anumită liberatate de niște dependențe vitale și 

este deschis și tolerant în interesul său neangajat pentru structurile social-universale. 

Conștiința nu se limitează în exclusivitate numai la raționalism. Ea este condiționată de 

necesități, emoții, senzații, intuiție – este sugerată de adîncurile subconștientului. Cunoașterea 

– una din cele mai importante funcții ale conștiinței - se dezvăluie ca o atitudine valorică în 

raport cu lumea, care este proprie fiecărui om, îl leagă cu actul dragostei divine, care este 

fundamentul lucrurilor și fenomenelor existenței.  

Depășirea stării de înstrăinare, a crizei existențiale, caracteristică culturii de la intersecția 

secolelor XX-XXI, antropologii o sesizează de altfel tot în om, în capacitatea lui de a 

revitaliza, reconstitui legăturile sale valorice cu realitatea- oamenii, societatea, cultura și nu 

în ultimul rând cu structurile lumii spirituale.  

Una din cele mai importante premize de formare a omului integru – este încrederea în 

existență, luată în sens larg al cuvântului, dar în care domină aspectele spirituale ale acesteia 

(speranță, gratitudine, răbdare, trecut și viitor), depășirea unor stări de dezamăgire și căutarea 

unor noi temeiuri spirituale. Și numai în așa mod, starea lăuntică capătă deschidere pentru noi 

realități, sugerându-i omului o anumită protecție în calea spre libertate (O.Bollnow). 

Cele mai serioase pericole pentru om și omenire în general, este degradarea personalității 

luată în individualitatea sa, sugerată de birocratizarea vieții, de totalitarismul politic, 

economic, spiritual, determinată de niște intenții nesănătoase de a avea succese în condițiile 

unei concurențe acerbe de piață, fapt care în final, duce la dezvoltarea individului în masă. În 

asemenea condiții cea mai importantă sarcină a personalității constă  în determinarea propriei 

„măsuri vitale”, în a se învăța să conceapă esența evenimentelor, aprecierea lor de pe pozițiile 

propriilor abordări valorice și teleologice, elaborarea în acest context, a unor criterii personal-

existențiale. 

Deaceea scopul educației este de a învăța a fi uman („măsuri vitale”), adică 

compasiunii, toleranței, bunătății și echității, scopul învățământului - de a învăța 



capacități de judecată și analiză, de a face alegeri corecte și a proceda în conformitate 

cu ele. 

Criza în care din ce în ce mai mult se adâncește, personalitatea contemporană se 

abordează și în ,,Filosofia problemelor globale”, care se impune ca un complex de idei, 

concepții, bazându-se pe tendințele obiective de dezvoltare a unor legături universale de gen 

politico-economic, socio-cultural, religios, de gestiune ș.a. Scopul principal a științelor 

umanistice contemporane, consideră filosofii acestei direcții constă în căutarea unor factori, 

care ar favoriza apropierea de concepte și abordări, contribuind astfel unor convergențe, în 

sensul depășirii unor probleme de ordin global, cu care se ciocnește omenirea la etapa actuală.  

În ,,termeni a speranței” descriu filosofii și sociologii acestui curent procesele de 

constituire a unei unități universale a tuturor popoarelor lumii, presupunând prin aceasta o 

reală posibilitate de ieșire din criza ecologică și spirituală, în care din ce în ce mai profund se 

împotmolește omenirea sec. XXI. Formarea unei rațiuni globale, declară acești gânditori, va 

contribui la depășirea unor intenții cu caracter naționalist și geopolitic a unor supraputeri, iar 

conștiința de compasiune pentru planeta tuturor, sentimentul de responsabilitate pentru ea, și 

destinele omenirii, abordarea valorilor culturiii general-umane, vor constitui un catalizator 

sau poate chiar o sursă a activității creatoare a fiecărui individ. În acest sens, promovarea 

culturii sugerată de realitatea propriu-zisă devine mai pregnantă pentru omenire și pentru 

viitorul ei decât politicul și economicul. 

Acestă ,, filosofie,, se poziționează pe ideia precum că etica ecologico-umanistă globală, 

devine acel suport spiritual în care își au fundamentul său politica de stat, structurile de 

producție, relațiile interetnice și interpersonale, dreptul, comerțul și alte forme de existență 

socială. Constatarea unor modele ineficeinte de dezvoltare a societății, bazate pe idustrializare 

(Jon Forster), eliminarea metodelor revoluționar-violente de transformare a societăților, 

alimentează speranța în favoarea evoluției în direcția umanizării, conștiinței și practicii, duce 

la căutarea unor modalități universale în sfera spiritului și a moralei de revitalizare culturală. 

Amplificarea convergenței culturale, care se reflectă prin procese clare de apropiere a diferitor 

țări și popoare în domeniul științei și învățământului, stabilirii unei societăți deschise culturale 

în epoca postindustrială, evoluează paralel cu crearea unei economii mondiale a structurilor 

trasnaționale balanțată din punct de vedere ecologic. 

Libertatea, dreptatea, echitatea, demnitatea personalității, dreptul ei inalienabil la viață și 

protecție socială, dreptul popoarelor la autodeterminare politică și culturală, trebuie să se 

manifeste în calitate de sistem de asigurare vitală a omenirii, astfel, universalismul cultural-

istoric, care defapt constituie o smnificație a ,,filosofiei problemelor globale” , rezidă în 

recunoașterea valorilor general-umane.  

Concluzii pentru teoria învățământului: ideile filosofice ale acestui curent cultivă o 

atitudine normativ-axiologică în raport cu procesul instructiv-educativ, care inevitabil trebuie 

să se dezvolte dinamic și să se orienteze pe subiecții acestuia spre stimularea realizărilor 

sociale.  



În contextul cercetării date nu putem să nu abordăm ideile unui important curent filosofic 

– pragmatismul. Odată cu Ch. Peirce, W. James, R. Rorty, nu există autoritate mai mare decât 

J. Dewey - fondatorul filosofiei învățământului (,,Democrația și învățământul”). Căpătarea în 

procesul de activitate vitală a cunoștințelor (a adevărurilor, a credinței - nu este pentru Dewey 

cel mai important lucru); formarea în cadrul experienței a încrederii în fundamentarea și 

veridicitatea afirmațiilor cu care operează omul, este după Dewey – învățământ. Ideia 

esențială, care penetrează lucrarea lui Dewey, susține că întreaga filosofie, care refletă 

evoluția gândirii și în acest sens ea poate fi considerată teoria generală a învățământului, 

pentru că ea este cea mai sugetivă în explicarea valorificării raționale și emoționale de către 

om a unor forme de activitate vital-culturală în raport cu propriu său ,,Eu”. Existența umană 

propriu-zisă, este pentru Dewey nu altceva decât întruchiparea modalității experimentale de 

existență: experiența umană se constituie la interacțiunea dintre om și viață, fapt care pune 

problema cunoașterii și aplicării unor metode de cercetare științifică în cel mai larg sens al 

cuvântului . 

Orice situație din viața cotidiană este după Dewey, unicală, de aceea generalizările 

survenite din diferite teorii sau doctrine, sunt inaplicabile și foarte relative în raport cu 

compăortamentul uman. Elaborarea unor teorii și abordări sugerate de  propriile reflecții și 

experiență, sunt necesare și poate chiar mai eficiente în sensul depășirii diferitor situații 

dificile, omul acumulează experiența în soluționarea problemelor vitale. Activitatea omului, 

care se bazează pe experiența lui personală, valorificată în cadrul practicii lui vitale, este cel 

mai important component a ideologiei experimentalismului. Tendințele noastre de a avea o 

viață independentă și decentă, în opinia experimentaliștilor depinde doar de faptul în ce 

măsură noi suntem capabili să operăm cu propriile abilități de soluționare a propriilor 

peobleme și nici decum de circumstanțele care vin din exterior.  

Așa dar, modelul pragmatic al învățământului împărtășește ideile și scopurile altor 

doctrine filosofice, în ceea ce privește orientarea spre realizarea unei perfecțiuni intelectuale, 

a unei dezvoltări armonioase a personalității, punându-se în acest sens, accent pe absolutizarea 

practicii socilae, a experimentului și negarea tot odată a supraaprecierii rolului cunoașterii 

veridice și aplicarea metodelor științificie pentru realizarea activităților vitale. Pentru 

pragmatism nu există sferta transcendentului: criteriul adevărului este utilitatea practică, prin 

urmare, sarcina principală a învățământului constă în pregătirea pentru viața cotidiană. 

În procesul de învățământ sarcina principală este de orientare hermeneutică – de a învăța 

să se înțeleagă. Aceasta trebuie să fie unica modalitate de contemplare a adevărului atât în 

domeniul științelor naturale, dar în special în cunoașterea umanitară, în științele despre viață 

și spirit (O.Bollnow).  

Formarea teoriei generale a educației și învățământului se manifestă ca o tendință a 

filosofiei contemporane, a științei începând cu anii 60 a sec.XX. Puțin probabil, ca acest 

domeniu poate avea un statut de sine stătător. Filosofia științei există doar în limitele unui 

sistem filosofic integral. Și totuși, de aceste probleme sunt interesați fizicienii și biologii, 



sociologii și istoricii, matimaticienii și filologii. Tematica generală, aparatul categorial, 

abordarea tradițională a problemelor și a modalităților de soluționare a lor, ne permit să 

determinăm acest domeniu a filosofiei ca metodologia generală a științei. În acest sens, cele 

mai importante poziții conceptuale, în cadrul acestei direcții filosofice raportate la principiile 

științei pedagogice sunt:  

 abordarea statutului științei pedagogice, în contextul culturii și vieții sociale, determinarea 

esențelor ei conceptuale și valorice, a tendințelor generale orientate spre umanizarea 

cunoștințelor și aplicarea principiului istoric. 

 depășirea metodologiei scientiste, a normativismului și logizării; problema corelației 

dintre știință și alte forme iraționale de cogniție a lumii (arta, religia ș.a.), reaccentuarea 

interesului de la problemele ce țin de structură și cantitatea informației la problemele 

dezvoltării lor proporționale și deteminării cunoștințelor în direcția fundamentării și 

translării lor; îmbogățirea aparatului categorial cu noțiuni de genul: paradigmă, tablou al 

lumii, holism, sinergetică, model pronostic ș.a. Acest fapt, a contribuit la asemenea 

abordări în diferite domenii de cercetare, care permite o analiză integră (prin prisma 

categoriilor genral-particular, esență -  fenomen) a situației existențiale a omului luat în 

particular și a omenirii în general. 

 schimbarea unor orientări cu caracter teleologic: știința se dezvoltă sub impactul unor 

forțe din exterior, are loc penetrarea științei a diferitor domenii de activitate practică și 

viceversa, dezvoltarea aspectelor aplicative ale științei. 

 vechiul slogan filosofic despre dominația științei asupra naturii și-a pierdut din actualitate 

și a condus la orientarea ecologică a doctrinelor științifice; perioada contemporană a 

demonstrat că știința s-a transformat într-o sursă tehnologică, care este capabilă să 

influențeze considerabil alegerea orientărilor strategice cu caracter cultural și social, 

asigurând realizarea lor. 

Pentru teoria generală (metodologia învățământului) toate problemele deja abordate în 

această lucrare sunt de interes strategic, fapt care îi identifică un loc aparte în sistemul 

științelor contemporane. O necesitate actuală în asemenea teorie rezidă în procesele bio-

psiho-spirituale de dezvoltare a omului, a modalităților de existență a lui, dictate la rândul său 

de schimbările continue din mediul natural și socio-cultural. 

Ideile filosofice a gânditorilor occidentali de la sfârșitul secolului XX și începutul 

secolului XXI, care au avut un impact direct asupra elaborării paradigmei educației și a 

învățământului, la care ne-am referit în această lucrare rezidă în problemele și prioritățile 

educației și a învățământului actual. Nu există nici o filosofie ,,corectă și unică posibilă”, care 

ar sugera oamenilor conștientizarea unui anumit volum de informație și cunoștințe, 

interpretarea neeronată a unor valori și poziții vitale, explicarea unor anumite modalități de 

comportament. În asemenea situație devine imperioasă o alegere logic-raționalizată a ideilor 

și doctrinelor filosofice din tezaurul teoretic, care ni l-a oferit trecutul și cel actual, care trebuie 



valorificat în permanență. Și totuși, este oportun să evidențiem anumite tendințe, care se 

cristalizează în cadrul procesului de educație și învățământ orientat în cogniție, dar ceea ce 

este nu mai puțin important în formarea competențelor: 

- normativ – axiologice: proces de cogniție care este strict legat de valorificarea tezaurului 

civilizației umane; 

- pragamtic-utilitariste: adevărul se egalează cu utilitatea cunoștințelor și se abordează 

doar prin prisma realizărilor în cadrul activității practice; 

- existențial-elitare: conștientizarea faptului precum că cea mai pregnantă trăsătură a 

existenței vitale este, în egală măsură, cunoștințele, dar și abilitatea de aplicare a lor -  fapt 

care îi asigură omului posibilitatea unei existențe autentice. 

Filosofia contemporană abordează perspectivele de evoluție a omenirii în contextul 

instaurării unei noi rațiuni umanitar-planetare pe baza principiului integrității existenței și 

culturii, în timp ce procesele ce țin de educație și învățământ sunt acele domenii a activității 

vitale și socio-culturale în cadrul cărora se formează o personalitate liberă, morală și spirituală 

matură, capabilă să ducă cu sine povara responsabilității pentru destinele societății, să apere 

valorile general-umane, să creeze o lume autentică, general-umanistă. Din această perspectivă 

filosofia educației rezidă nu atât în doctrine filosofice, cât în legitățile obiective de dezvoltare 

a societății, imanente acestor procese (educativ-instructive). Filosofia educației este orientată 

să identifice cele mai esențiale probleme din sfera reproducerii și transformării calitative a 

resurselor umane pentru realizarea unui progres social-economic, socio-cultural și moral. 
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LEXICUL CROMATIC EMINESCIAN (ÎN PLAN PARADIGMATIC) 

Olesea Marciuc, profesoară, IPLT „Traian”, or. Chișinău 

 

În cercetatrea lingvistică, numele de culori s-au bucurat de o deosebită atenție, după 

cum ne arată numeroasele studii publicate până-n prezent, cu referire la diverse limbi naturale. 

Am putea spune chiar că există o tradiție lingvistică în studierea acestui sector al lexicului 

unei limbi oarecare. De cele mai multe ori, numele de culori au constituit exemplul cel mai 

frecvent citat în lucrări cu caracter teoretic, menite să susțină ideea că limbile structurează în 

mod diferit realitatea.  

Conform unei statistici efectuate de către savanții lingviști în domeniu, s-a dovedit că 

lexicul cromatic al limbii române este bogat cantitativ (aproximativ 200 de termeni) și prin 

excelență mobil. Inventarul termenilor s-a schimbat parțial în ultima sută de ani (înlăturând 

termenii cromatici de origine turcă de tipul ghiviziu, ciucudiu etc., chiar dacă mai apar în 

DEX); în același timp s-au introdus numeroase împrumuturi franțuzești utilizate curent, cum 

ar fi: maro, bleumarin, mov, kaki, ș.a. Numărul termenilor cromatici este sporit continuu prin 

libertatea de a crea derivate cu acest sens după modelul: numele obiectului X + - iu = „de 

culoarea obiectului X”, cum ar fi cenușiu, vișiniu, portocaliu, ș.a. (care apar doar în unele 

dicționare) [1, p. 154]. Așadar, inventarul numelor de culori poate fi clasificat în două clase. 

Din prima categorie fac parte termenii cromatici formați de la numele unui obiect (obiectul 

este un mijloc de identificare a unei „culori-prototip” [2, p. 156]4) și sufixul –iu. Termenii 

cromatici din această clasă nu numai că sunt cei mai numeroși, ci și reprezintă o componentă 

deschisă, întrucât nu există restricții de principiu pentru a putea face corespondețe între un 

termen cromatic și numele oricărui obiect. Din a doua clasa a terminilor cromatici fac parte 

numele de culori propriu-zise care se definesc „prin șase tipuri de apreciere cromatică (galben, 

roșu, albastru, verde, alb, negru)” [1, p. 158]. Dat fiind faptul că sistemul termenilor cromatici 

se manifestă prin mai multe nivele structurale (referențială și de semnificație), trebuie 

considerat drept un ansamblu ramificat și lax.  

Mai mult, tabloul termenilor cromatici s-a îmbogățit considerabil, mai ales prin 

intermediul literaturii artistice. Artistul colorează imaginile prin intermediul cuvintelor, prin 

culoare oferă o expresie vie și sensibilă operei literare. Astfel, fondul cromatic se dovedește 

a fi de o importanță majoră pentru M. Eminescu, deoarece, prin intermediul lexemelor ce 

denumesc o culoare, autorul sensibilizează și epatează cititorul.  În acest context, P. Popescu-

Gogan a stabilit, într-un amplu studiu, că anume cromatica eminesciană „este aproape 

neverosimilă” într-o operă metafizică: „impresionează mai cu seamă armonia acestora (a 

                                                           
4 Alb, negru, verde, roșu, galben, albastru desemnează culori-prototip; „culorile care îndeplinesc condiția de a 

fi prototip își păstrează o anumită medie semantică, iar importanța lor este dovedită prin faptul că alți termeni 

cromatici se raportează la ei.” (Bidu-Vrănceanu A., Forăscu N., Limba română contemporană. Lexicul. – 

București: Editura Humanitas Educațional, 2005, p. 156) 



albului, negrului, roșului, albastrului, galbenului, verdelui cu toate nuanțele posibile), tot 

astfel cum ni se relevase armonia structurilor arhitecturale” [3, p. 14]. 

Descrierea structurală a numelor de culori în limba română a fost realizată în baza unei 

liste de termeni, extrași din dicționarele generale. Lista cuprinde ansamblul de cuvinte care 

exprimă o apreciere colorată.  

 În lucrarea Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane. Nume 

de culori (1976), A. Bidu-Vrănceanu  analizează cele șase paradigme (galben, roșu, albastru, 

verde, alb, negru). Astfel, numele de culoare care desemnează tipul cromatic este termenul-

bază al paradigmei respective. Autoarea face o clasificare a termenilor cromatici în funcție de 

modalitățile în care poate fi realizată desemnarea aprecierii cromatice. Așadar, prin 

intermediul desemnării directe, aprecierea cromatică se exprimă  prin termeni proprii, iar prin 

desemnarea indirectă, aprecierea cromatică se realizează prin trimiterea la obiecte (prin 

comparație). 

 Analizând paradigma numelor de culori, propusă de A. Bidu-Vrănceanu, vom observa 

că lingvistul a avut în vedere doar adjectivele – nume de culoare [4, p. 579]5, datorită faptului 

că aprecierea cromatică reprezintă o însușire care nu poate exista decât printr-un obiect. La 

fel, vom constata că desemnările indirecte ale numelor de culori se referă la diferite structuri 

cromatice, cum ar fi: 

a) Termeni cromatici care exprimă nuanța unei alte culori prin comparație cu un anumit 

obiect, de la numele căruia se formează [5, p. 55]. Spre exemplu, limoniu – galben ca 

lămâia. 

b) Termeni cromatici care exprimă intersecția a două culori prin comparația cu un anumit 

obiect [1, p. 157]. De exemplu: fumuriu – de culoarea fumului. 

c) Termeni cromatici ca și în tipul (b), însă delimitarea intersecțiilor se face doar prin 

reprezentarea unui obiect (cafeniu – de culoarea cafelei cu lapte) [5, p. 57]. 

d) Termeni cromatici care nu se pot defini decât prin referirea culorii la obiectul de la 

care se formează [5, p. 58]. Spre exemplu: lemniu, pământiu, rădăciniu etc.. 

e) Termeni cromatici care au reprezentat inițial tot formații de la nume de culori care, 

fiind de circulație restrânsă, nu mai sunt analizabili și chiar nici nu mai sunt folosiți 

(ciucudiu – roșu deschis, turungiu – de culoarea portocalei [5, p. 59]). 

De asemenea, desemnarea directă poate fi exprimată absolut, prin identificare propriu-zisă 

a termenului cromatic și nonabsolut, prin prezentarea câmpului derivativ al culorii de bază 

sau al numelui de culoare care definește termenul prototip. 

                                                           
5 Numele de culori reprezintă un (sub)ansamblu care este alcătuit dintr-un grup de cuvinte reunite prin 

particularitatea de a exprima aprecierea cromatică a corpurilor. Acest (sub)ansamblu va fi descris ca o sumă 

de paradigme, care trebuie să satisfacă două condiții: 1. să exprime un conținut lexical continuu – aprecierea 

cromatică; 2. să se diferențieze de celelalte elemente din aceeași paradigmă printr-o trăsătură minimală de 

conținut (sem). (Bidu-Vrănceanu A.,  Nume de culori – semantică, lingvistică, semiotică (II). În: Studii și 

cercetări lingvistice. – București: Editura Academiei Române, XLIII, 1992, p. 579). 



Pentru a ne forma un tablou integru cu privire la cele menționate până aici, propunem mai 

jos paradigma numelor de culori, relizată de A. Bidu-Vrănceanu [5, p. 80]: 

Tabelul 1. Paradigma numelor de culori în limba română 

Nr. 

paradigmelor 

Desemnarea directă 
Desemnarea 

indirectă 

Absolută 
Nonabsolută 

(prin aproximare) 
 

I galben 

gălbiu, gălbui, gălbeniu, gălbior, 

gălbenit, gălbejit, gălbejos, 

gălbinicios, gălbicios, gălbineț, 

gălbăjor, gălbenatec, gălbinicel, 

gălbenel, gălburiu, gălbănoi 

oliv, kaki, oranj, palid, blond, 

blondin, bălan, bălai, bălănel, 

bălănuț, bălăior, plăviu, plăvit 

auriu, aurit, 

undelemniu, 

șotraniu, alămiu, 

cânepiu, 

portocaliu 

 

II roșu 

roșior, roșiatic, roșcat, 

rumen, rumeniu 

rumenel, rumenior, 

rumineț, rujan, 

roșcovan, rubicond, 

(îm)bujorat, roz, 

rozatic, rozalb, rozeu, 

roziu, bordo   

porfiriu, profiriu, 

purpuriu, purpuros, 

purpurat, 

rubiniu, rubinos, 

vișiniu, cireșiu, 

cărămiziu, zmeuriu, 

trandafiriu, ruginiu, 

stacojiu, sângeriu 

III albastru 

albăstriu,  albăstrui, 

albăstrel, albăstrior, 

bleu, bleumarin, 

opaliu, vânăt, vinețiu, 

indigo, violet, vioriu, 

violaceu, lila, mov 

azuriu, azurit, 

siniliu, sinilit 

IV verde verzui, verziu,  verzuriu, vernil prăzuliu, broticiu 

V 
alb 

dalb 

albiu, albui, albiniu, 

alburiu, albicios, albuș, 

albuleț, albuieț, albișor, 

albior, albicel, albel, albei, albet, 

albineț, alboi, ocru, crem, grej, 

lilial, blond, blondin, bălan, 

bălănel, bălănuț, bălai, bălăior, 

ninsoriu, 

coliniu 



plăviu, plăvit, plăvan, sur, suriu, 

suratic, siv, gri, cărunt, grizonat  

VI negru 

negriu, negrui,  

negrior, negruț, ebenin, smead, 

smedior, smedișor, 

oacheș, brun, bruneț 

funinginiu, 

funinginos, 

tuciuriu, corbiu, 

corbos, păcuriu 

În cele ce urmează, vom prezenta, structurat într-un tabel, paradigma lexicului 

cromatic eminescian. 

Tabelul 2. Paradigma lexicului cromatic eminescian 

Nr. 

paradigmelor 

Desemnarea directă 
Desemnarea 

indirectă Absolută 
Nonabsolută 

(prin aproximare) 

I galben 

galbăn, galbenă, galbeni, 

gălbiu, gălbui(-e), 

gălbii, (în)gălbenit(-e),  

galben-clară, 

galbena, galbenele, 

galbenul, gălbeneala, 

(să) îngălbească, (să) 

îngălbenească, îngălbenind, 

oliv, palid, paloare, 

străvezie,  

blond(-e),blonda, blonzi, 

blondin(-e), blondei,  

bălan, bălai, bălaia, bălănel 

auriu, aurie, auros, 

auroasă (se), aurit(-

e)(-le), auriți, auree, 

aurește, aureu,  

(ca) aurul, (de) aur, 

castaniu, căprii,  

cafenii (-e) 

 

II roșu 

roș, roșă, roșii, roșie,  

roșie-închis,  

roșul, (de) roșeață, roșață,  

roși, (în)roșește, roșită, 

roșind, roșise, roșcat(ă), 

rumăn(-a), rumenă(-e), 

rumenirea, rumenea, 

rumenește, rumeni(nd) 

roz(-e), rozalbe, roz-alb, 

roz-albie  

purpurie, (de) 

purpură(-e), 

(în), (de) rubin, 

vișinii, (de ) cireașă, 

trandafiriu, 

trandafirie(-i), 

ruginite, sângeroase, 

(de) sânge, coral, 

(de) jăratic, (de) 

jeratic, înfocare, 

înfocat, arămie, 

arămoasă, (de) 

aramă, (ochii) rubine 



III albastru 

albăstră(-e),  albaștri, 

albăstrui, albastra, 

albastrele, albăstrime, 

albastru-deschis,  

albaștri-inchis,  

vânăt(-ă), vineți, vânăta, 

învinițire, învinițită(-e), 

învinițise, vînătă albă, 

vânăt-sur, vânăt roșu, 

violet, vioriu(-e), viorii, 

vioriul 

azurie, azure, 

(de) azur,  

ceresc, cerești,  

(de) cerneală, 

senin(-e), 

seninătatea, seninul, 

însenina(-tă), 

 

IV verde 

verzi, verzui(-e), verzii, 

verdele,  verdea, verzile, 

verdura, (se)-nverzi,  

verde-adânc, verde-negru 

(de) verdeață, 

(de) smarald 

V 
alb 

dalb 

albă(-e),(-i), albui, 

alburiu(-e), albicioase, 

alba, albul, albele,  

albeața(-ă), albețea, albei(-

lor), albesc, (în)albind, 

albită, înălbiră, albușul, 

alb-vânăt, ocru,  

blond(-e), (-ă), (-a), 

blondei, blondin(-e), bălan, 

bălai(-e), bălaia, bălănel,  

dalb(-ă), (-e), dalba,  

sur(-ă), (-e), (-i), sura, 

surele,  cărunte(-ă), 

cărunți(-i), încăruntă,  

pestriț(-ă), împistrită, graur 

văruit, (de) var,  

(ca) varul, 

ninsă, (de) ninsoare, 

(ca) neaua, (de) nea,  

(ca), (de) zăpadă,  

(de) omăt,  

(de) ceară, (de) 

nufăr, (de) crin,  

(ca) floarea crinului, 

argintiu, argintie, 

argintii, argintos, 

argintoase, 

argintosul,argintește, 

(de) argint,  

(ca) argintul, 

brumăriu, cenușiu 

VI negru 

neagră(-a), negre(-i), 

neguros, 

neguroase,negrul(-ului), 

negrei(-lor), (în) negru, 

negritul, (în)negrește, 

negriți, înegrită, negrul 

(în) doliu, (de) corb, 

(de) vultur 



vânăt, neagra-roșie, negri-

verzi, ebenin,  

brun(-ă), (-e)(-le),  

cernit(-e), cătrănită 

La organizarea paradigmei termenilor cromatici eminescieni în tabelul 2, am ținut cont 

de aceleași principii menționate de A. Bidu-Vrănceanu, însă, pe lângă adjectivele cromatice 

(modalitatea cea mai răspândită de a indica o culoare), am prezentat și alte părți de vorbire 

(substantive, verbe), forme nepersonale (supin, geunziu) care nu desemnează denumirea 

cromatică, dar sugerează ideea de culoare. Totodată, am inclus termenii care denumesc o 

culoare anume așa cum i-a folosit autorul, fără a indica forma inițială a cuvintelor sau forma 

infinitivală a verbelor. 

 Realizând o analiză comparativă a paradigmelor din primul și al doilea tabel, deducem 

următoarele: 

1) În opera eminesciană nu întâlnim toate formele termenilor cromatici care fac parte din 

paradigma prezentată de A. Bidu-Vrănceanu,  în schimb, poetul utilizează alte lexeme 

cromatice care nu sunt incluse în primul tabel. Dintre aceștia fac parte: galbăn, căprui, 

cafeniu, castaniu, roș, sângeros, coral, arămiu, rubiniu, senin, cenușiu, pestriț, 

argintiu, brumăriu etc.. 

2) Există, la Eminescu, câțiva termeni cromatici formați de la numele unui obiect, 

frecvenți și bine definiți semantic, deși nu se pot raporta în mod simplu la o culoare 

primară: cafeniu (al cărui tip cromatic nu poate fi redat decât prin neologismul maro), 

cenușiu (concurat de neologismul gri sau cvasisinonimul mai vechi sur). Am inclus 

termenul cromatic cafeniu în prima paradigmă, întrucât primul sem prin care se face 

definirea este galben, așadar prin intersecția sememelor galben și negru. Iar numele de 

culoare cenușiu a fost repartizat în paradigma a V-a, deoarece acest termen este definit 

prin intersecția sememelor alb și negru. 

3) Observăm prezența numelor de culori compuse (galben-clar, vânăt-sur, vânăt roșu, 

verde-negru, negru-roșu etc.), care au scopul de a evidenția conotații diferite ale 

termenului cromatic de bază. 

4) Unul din adjectivele cromatice utilizate în primele texte din limba română este 

termenul cromatic pestriț, folosit și în creația lui Eminescu (pestriț, împistrit). DEX-ul 

definește acest cuvânt drept un amestec de culori diferite (de obicei alb cu negru) [6, 

p. 893]. Dat fiind că primul sem prin intermediul căruia se realizează definirea 

termenului respectiv este alb, am plasat adjectivul pestriț în paradigma a V-a. 

5) În ultima paradigmă, atestăm prezența termenului cătrănit (de culoarea închisă, 

tuciuriu, negru) și cernit (de culoarea neagră; în doliu (despre haine)). Aceasta 

demonstrează că, în limba română, numele de culori reprezintă un aspect destul de 

variat și mobil. 



6) Clasa termenilor cromatici, formați de la numele unui obiect, este deschisă și, 

respectiv, artistul dispune de libertatea de a forma un anumit lexem cromatic de la 

numele oricărui obiect. Așadar, M. Eminescu întrebuințează o gamă largă și 

multidiversă de termeni cromatici care sunt formați de la numele unui obiect, fie 

aceștia sunt exteriorizați prin compararea cu obiectul respectiv (ca aurul, ca neaua, ca 

ceara etc.), fie sunt exprimați prin intersecția a două culori prin comparație cu un 

anumit obiect (cenușiu – de culoarea cenușii, brumăriu – de culoarea brumei). 

7) De asemenea, remarcăm, pe lângă adjectivele cromatice, prezența substantivelor, 

verbelor etc. care fac trimitere la ideea de culoare. În acest sens, lexemele acestui câmp 

se dovedesc relativ dependente față de context. 

8) Evidențiem tendința lui Eminescu de a înlocui termenii cromatici de o circulație mai 

restrânsă cu alte nume de culori: irmiziu – roșu închis, neftiu – verde închis. Utilizează 

astfel de compuse cromatice (albastru-deschis, roșu-închis) pentru a scoate în relief 

nuanța, strălucirea și saturația culorii.  

Pe lângă această diversitate de culori, opera eminesciană se bucură de prezența unui 

„amalgam” cromatic, care are rolul de a sublinia existența culorilor diferite, exprimate printr-

un singur cuvânt sau îmbinare de cuvinte (cadrilat, culorile curcubeului), iar pentru a sugera 

ideea de întunecat, sumbru, poetul face trimiterea la termeni precum: posomorât, mohorât, 

obscur, întunecat. Deci, chiar dacă intervin unele dificultăți în delimitarea frontierelor unui 

câmp semantic, totuși criteriul principal de grupare a termenilor cromatici eminescieni este 

relația dintre culoarea primară și celelalte câteva secundare care se definesc prin ea. 

Prin compararea celor două paradigme, observăm că același cuvânt, folosit în contexte 

diferite, pare la Eminescu de fiecare dată nou, atât sunt de îndrăznețe și de neașteptate 

îmbinările în care este angrenat. Așadar, lexemele cele mai firești, cele mai banale sunt 

regenerate de geniul poetului care ni le redăruie înveșmântate în strălucitoare straie, iar 

capacitatea de a adânci și nuanța semantismul cuvintelor, înlănțuindu-le în asocieri noi și 

adesea surprinzătoare, îi îngăduie să se adreseze în primul rând fondului statornic, popular al 

limbii și să depășească limitele posibilului prin inovațiile cromatice de o deosebită frumusețe. 
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Rezumat. Prin inițiativa și amplitudinea critică, ce a dus și la instituirea societății culturale private Junimea, 

Titu Maiorescu devine primul intelectual român modern, în toată puterea cuvântului. Demersurile sale slăbesc 

relațiile de putere din câmpurile intelectuale constituite de pașoptiști, solicitând sincronizarea cu Occidentul 

atât în plan epistemologic, cât și în plan cultural în genere. Lucrarea de față analizează schimbarea de 

paradigmă în definirea statutului intelectualului român produsă de Titu Maiorescu. 

Cuvinte cheie: maiorescianism, criticism, Junimea, sincronism, intelectual. 

Abstract. By means of his critical initiative and amplitude – which also led to the establishment of the private 

cultural society Junimea – Titu Maiorescu became the first true modern Romanian intellectual. His endeavours 

weakened the power relations within the intellectual fields established by the Forty-Eighters, by requesting the 

synchronisation with the Occident both at epistemological level, as well as, more generally, at cultural level. 

The present paper analyses the change of paradigm which Titu Maiorescu brought about in the definition of 

the Romanian intellectual’s status. 

Keywords: Maiorescianism, criticism, Junimea, synchronism, intellectual. 

 

1. Adecvări şi atitudini 

În România celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea se confirmă numai în parte 

afirmaţia lui Christophe Charle potrivit căreia „în regiunile Europei mai puţin dezvoltate, 

instruirea este principala cale de ascensiune socială sau de menţinere a statutului, în 

comparaţie cu aristocraţiile funciare încă puternice”[1]. Maiorescu iniţiază, în acest interval, 

o schimbare fundamentală a condiţiei intelectualului, chiar în sensul indicat de istoricul 

francez. Procesul intentat de autorul Criticelor prevedea, iar termenii istoricului francez se 

potrivesc întocmai de această dată, ca intelectualii să se definească „– chiar şi cei majoritari 

care recuză orice universalism abstract – nu numai prin raportare la societatea lor, la cultura 

sau la situaţia politică din ţara lor, ci, mai larg, prin raportarea la elementele cele mai 

universale ale fiecărei culturi sau dezbateri politice”, context în care „ei înşişi sunt cei mai 

activi agenţi ai transferurilor culturale şi politice dintre culturile naţionale”[1].  

Critica maioresciană, privită în ansamblul său, dublată de prezenţa şi acţiunea socială 

(incluzând aici şi activitatea politică) şi de orientarea epistemologică şi pedagogică a 

proiectelor demarate, cristalizează un nou model de intelectual, în contrapunct, în primul rând, 

cu cel în care ar putea fi înscrişi „adversarii” săi direcţi sau indirecţi (Ion Heliade Rădulescu, 

B.P. Hasdeu, V.A. Urechia, Constantin Dobrogeanu-Gherea etc.). Pentru o descriere analitică 



a mutaţiei pe care Maiorescu o realizează în acest sens este nevoie de o privire de ansamblu, 

fatalmente sintetică, din perspectiva istoriei ideilor şi, deopotrivă, din cea a istoriei sociale, 

asupra figurii intelectualului în secolul al XIX-lea în spaţiul românesc. Această panoramare 

nu poate să aibă decât un caracter metacritic, dat fiind că articularea spiritului critic, în 

parametrii moderni, reprezintă principala dimensiune a operei maioresciene. 

Identificarea antecesorilor şi plăsmuirea continuităţilor au făcut întotdeauna obiectul 

cercetării umaniste, a exegezelor, iar G. Ibrăileanu recurge la un discurs grefat pe o concepţie 

organicistă în analiza sa asupra relaţiilor dintre principalii actanţi culturali ai secolului al XIX-

lea, aşezându-l pe Titu Maiorescu în descendenţa şi paradigma principalilor paşoptişti, M. 

Kogălniceanu, A. Russo sau V. Alecsandri. Potrivit lui Ibrăileanu, prima etapă a scrierilor 

maioresciene, „perioadă de critică a culturii, a introducerii şi asimilării culturii europene”, se 

înscrie în largul „curent critic” din Moldova, în „spiritul critic” al perioadei 1840-1880, cea 

din urmă lucrare caracteristică în acest sens fiind chiar În contra neologismelor (1881): „Mai 

departe, conştiinţa de nevoia acestei critice a culturii străine la noi va fi reprezentată de 

societatea «Junimea» din Iaşi, întrupându-se mai ales în cel mai strălucit reprezentant al 

«Junimii», d. Maiorescu, a cărui activitate, până la 1880, nu e decât continuarea acestei critice 

a adaptării culturii străine”[2]. Însă din comparaţia cu A. Russo, autorul Direcţiei noi ne apare 

clar inferior la cele mai multe capitole, inclusiv în conturarea formelor fără fond, din moment 

ce „A. Russo a scris mai mult, a adus mai multe argumente împotriva imitaţiei servile decât 

d. Maiorescu”[2], meritul junimistului constând în faptul că „va lupta mai ales împotriva 

stricătorilor gustului estetic al publicului”. Direct şi indirect lui Maiorescu i se reproşează 

nerecunoaşterea faţă de cei ce fondaseră spiritul critic în cultura românească (sintagmă ce dă 

şi titlul cărţii lui Ibrăileanu din 1909, la care m-am referit).  

Însă acestei viziuni îi scapă distincţiile decisive, Maiorescu nu judecă numai cât de 

adecvată este o formă sau alta pentru realităţile culturale şi evoluţia ştiinţifică autohtonă, ci şi 

cât de temeinică e acea formă în sine. Argumentele invocate de Maiorescu sunt întotdeauna 

de natura epistemologică, filosofică în genere, cu unele speculaţii sociologice – reduse de cele 

mai multe ori la fundamentul lor logic, verificate cu ajutorul bibliografiei occidentale. Rezultă 

destul de clar aceste lucruri şi din descrierea „spiritului” care „domnea în întrunirile Junimii”:  

„După ce în anii precedenţi citiserăm şi criticaserăm împreună o mare parte a 

literaturii române, tocmai în acel an 1971 [al deciziei de angajare politică] erau din 

întâmplare la ordinea zilei studii istorice şi sociale. Istoria civilizaţiei de Buckle, în legătură 

cu cercetări asupra vechilor culturi indice (budismul) şi egiptene, părerea lui Schopenhauer 

asupra istoriei, noua carte a lui J. S. Mill în contra subjugării femeilor erau comentate la 

Junimea. Discuţiile totdeauna vesele în formă şi adeseori serioase în fond, ajungeau de 

regulă la o înţelegere asupra principiilor, după care să se judece materia literară şi istorică, 

şi deprindeau pe toţi la un fel de privire mai sistematică a chestiunilor dezbătute”[3]. 

De fapt, G. Ibrăileanu remarcă diferenţele dintre Maiorescu şi numiţii predecesori, însă 

le va trata din perspectiva propriei ideologii, a ataşamentului faţă de paşoptişti – pe care şi-l 



recunoaşte şi domoleşte în Prefaţa la ediţia a II-a a cărţii –, apreciind mai degrabă atitudinea 

militantă, mai sistematică tocmai prin prisma ideologicului spune el, a celor dintâi. Multe 

dintre remarcile sale sunt ineluctabile pentru încercarea de înţelegere a epocii, dar 

simplificând rolul lui Maiorescu ignoră apariţia unei noi atitudini intelectuale, care urmăreşte 

mai mult ideaticul şi nu ideologicul sau, mai exact spus, raportarea ideologicului la un plan 

ideatic raţional, prin care să fie controlate inclusiv pasiunile politice. Sigur, Maiorescu nu 

opune cele două planuri, dar are capacitatea să le despartă, să se poziţioneze, când e nevoie, 

într-o zonă neutră, din care să-şi fundamenteze raţional (filosofic) atitudinile şi opţiunile. 

Ibrăileanu surprinde, totuşi, această dispoziţie, însă nu o validează fiindcă se raportează la 

junimism, nu strict la Maiorescu, eroare care va însoţi, pe mai multe paliere, exegeza până în 

zilele noastre:  

„Junimismul a avut pretenţia, cum am arătat aiurea, că asistă, ca conştiinţă, la 

fenomenele politice, sociale şi culturale şi că le defineşte din punct de vedere obiectiv, al 

adevărului pur. Am arătat atunci că pretenţia de conştiinţă-oglindă este nefundată, fiindcă 

junimiştii au reprezentat şi ei un ideal, au fost luptători, au fost un fenomen, că atitudinea 

lor a fost dictată de subiectivitatea lor, că n-au fost, cu un cuvânt, conştiinţe-oglinde. (...) 

dacă în ideologia patruzecioptistă vorbeşte instinctul revoluţionar, dorinţa de renovare, în 

ideologia junimistă vorbeşte instinctul reacţionar, tendinţa de rezistenţa la inovaţiuni.”[4]. 

„Rezistenţa” prin critică şi nu la „inovaţiuni”, ar trebui adăugat, adică printr-o concepere 

diferită a istoriei, introdusă de Maiorescu, care pe un plan solicită „evoluţia fără revoluţie”, 

iar pe altul, cel epistemologic, e consecinţa saltului iluminist „de la istoria naturală la istoria 

naturii”[5] sau, mai exact, presupune „de-moralizarea domeniilor studiate şi a proble-

maticilor”[5], cel puţin în parte. Recursul la adevăr implică o raportare etică, adică o 

deontologie a cercetării şi, deopotrivă, o „de-moralizare” a obiectului, mai ales când acesta se 

constituie ca parte a istoriei naţionale. 

* 

Nu prin teme şi problematicile identificate se individualizează Maiorescu în epoca sa, 

adică nu prin natura obiectului supus criticii. De fapt, în acest sens, el atacă şi tratează 

principalele preocupări ale intelectualilor români din secolul al XIX-lea. Este eronat să i se 

pretindă sau să i se impute întâietatea sau lipsa de originalitate în privinţa formelor fără fond. 

Numeroşi intelectuali ai epocii s-au exprimat (cvasi)critic în privinţa importurilor şi 

implanturilor culturale, iar G. Ibrăileanu şi A. Marino, de pildă, se străduiesc să releve, 

întocmai, acest lucru. Reflecţiile şi examenul critic asupra aceluiaşi fenomen oferă, de fapt, 

un bun prilej pentru a înţelege diferenţele dintre protagonişti, nu clasarea lor în aceeaşi serie 

a tradiţiei/ istoriei literare/ ideilor. 

De fapt, problema instituţionalizării limbii, precum şi cea a instituţionalizării unui sistem 

de bunuri simbolice (identitare) comun – din literatura naţională, istoria naţională, cultura 

populară (folclorul), teatru românesc şi presă românească (poate în primul rând) etc. – se află 

pe „agenda” cărturarilor români încă din primele decenii ale secolului al XIX-lea. Inclusiv 



examenul după grila occidentală îl întâlnim, în parametrii foarte clari şi ridicaţi, în Însemnare 

a călătoriei mele (1826) de Dinicu Golescu, de pildă, precum şi la majoritatea paşoptiştilor 

(chiar şi în scrierile timpurii ale acestora), inclusiv la Ioan Maiorescu. Modul în care s-au 

schimbat unghiurile şi liniile de forţă ale asumării discursive, ideologice şi politice a acestor 

teme (provenite atât pe linia iluminismului, cât şi pe cea a romantismului european în genere, 

care o alterează pe cea dintâi) stratifică procesul modernizării.  

Mai mult, în bibliografia academică românească, această stratificare devine un proces de 

evoluţie organică, răspunzând, în mod paradoxal, rigorii la care a fost redusă formula 

maioresciană a formelor fără fond, anulând verdictul din Critice. Paul Cornea, de pildă, 

apreciază că între generaţiile primei jumătăţi a secolului al XIX-lea se află relaţii şi distincţii 

ca: „Şi ei [paşoptiştii tineri, născuţi în preajma anului 1821] sunt naţionalişti, ca şi predecesorii 

lor, însă într-un sens mai adânc şi mai plenar al cuvântului; fără a renunţa la prozelitismul 

cultural al luminilor, sunt, în plus, revoluţionari cu metodă, democraţi în atitudine, romantici 

în gusturi”[6]. Exegetul română consideră că încă din deceniul al patrulea „actul de cultură se 

instituţionalizează, căpătând o încadrare funcţională în viaţa obştească” şi că pe acest fond au 

apărut intensificările şi diferenţele ce au dus la conştiinţa revoluţionară, ce plana şi în 

deceniile anterioare, fără să aibă consistenţa din deceniul al cincilea:  

„Una [dintre diferenţe] constă în faptul că intelectualii deceniului al patrulea îşi 

istorizează demersul, că trăiesc în interiorul realităţii europene, nu în afara ei; de aceea, ei îşi 

caută termeni de referinţă şi puncte de contact în mişcarea contemporană a ideilor, şi chiar 

atunci când aspiră prometeic (proiectul de Bibliotecă universală al lui Heliade) sau când 

construiesc utopic («falansterul» lui Th. Diamant), nu se sustrag realităţii timpului, ci caută s-

o recupereze pe un plan superior”[6].  

Anti-maiorescian, cu argumente lovinesciene, formulează Paul Cornea fondul acestei 

evoluţii: „o dată stabilizat şi încadrat funcţional în mecanismul societăţii, actul de cultură 

croieşte drum afirmării latenţelor spirituale şi împinge spre ieşirea din perioada devălmăşiei 

valorilor şi a îndeletnicirilor; treptat, treptat, diversele domenii încep să se delimiteze şi să-şi 

cucerească autonomie”[6]. Însă, pentru analiza de faţă, la Maiorescu nu verdictul propriu-zis 

primează, ci angajamentul epistemologic, dublat de cel deontologic, modul său riguros de a 

căuta să se situeze în comunitatea ştiinţifică internaţională, de a pretinde „de-moralizarea” 

istoriei şi a literaturii, invocând sincronizarea la nivelul teoriei cunoaşterii şi al ştiinţei.  

De fapt, În contra direcţiei de astăzi în cultura română, textul luat ca reper pentru 

problema formelor fără fond, are, mai cu seamă, între scrierile lui Titu Maiorescu, caracterul 

unui „manifest”. Evocă problema de fond, însă nu se desfăşoară demonstrativ. Expresia 

„formele fără fond” nu trimite, cel puţin nu prin Maiorescu, la o teorie, ci denumeşte un 

diagnostic, unul care generează noi întrebări, ipoteze şi premise. Acest diagnostic a solicitat 

deromantizarea discursurilor umaniste, acţiune pe care criticul o va urmări prin toate acţiunile 

sale.  

  



3. Concluzii: intelectualul Maiorescu 

Prin Maiorescu se conturează, pentru prima dată, în cultura română, „portretul 

intelectualului ca agent al Raţiunii” concurând acele forme ale intelighenţiei naţionale „ale 

cărei surse de capital simbolic nu mai puteau fi raţiunea, ci demiurgia statului-naţiune”[7].  

Aşadar, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în spaţiul românesc, „evoluţionismul 

darwinist adoptat de conservatori înlocuieşte teoria populistă liberală, alimentată de naţionalismul 

romantic, care presupunea că tot corpul social este un organism etnic omogen”[7]. Titu Maiorescu 

şi alţi câţiva junimişti recurg la: ideile sociale şi politice pozitiviste; la modelul elitist de legitimare 

politică; la un examen critic al ideologiilor de pe poziţii iluministe; la credinţa în întâietatea 

raţiunii individului, în primul rând, şi, în consecinţă, în autonomia intelectualului; la o 

problematizare a rolului individului în societate; la analize epistemologice specifice 

„scientismului” epocii. Pentru Titu Maiorescu, produsele culturale şi participarea pe „pieţele 

internaţionale de bunuri simbolice” au reprezentat principala formă de dialog politic, pe care 

se întemeia şi proiectul său de lege a educaţiei, şi, deopotrivă, un cod diplomatic.  

Căutarea fondului va coincide cu legitimarea autonomiei discursului critic şi, mai mult, 

cu asumarea socială şi ontologică a condiţiei de intelectual, neaservit ideilor naţionaliste, ci 

unui plan al ideilor, nu în sens platonician, dar ideal, kantian, fără a rupe aceste plan de 

acţiunea „politică”, pentru care e, de fapt, ca un sistem circulator, irigând-o. Iată cum răspunde 

autorul lucrării  Despre progresul adevărului în judecarea lucrărilor literare (1883) la 

întrebarea despre ce-l defineşte pe cel chemat în literatură (ne amintim că în Direcţia nouă... 

introdusese în rândul prozei şi discursurile istoriei, antropologiei şi lingvisticii): „Numai acea 

idee şi acea simţire care prin cuprinsul ei şi din chiar izvorul ei s-a înălţat peste interesul strâmt 

al individului şi a găsit în capul celui ce o produce acel prisos al concepţiunii care îi dă valoare 

universală” (p. 506). Concluzionează astfel: „Dar ceea ce este impersonal este din patrimoniul 

comun al omenirii întregi şi, îndată ce prin luptă s-a dovedit a fi de o asemenea natură, străbate 

prin toate individualităţile viitoare ca o parte integrantă” (p. 514). Această lucrare pune 

problema formării comunităţilor de idei, spontane, fără o ordine prestabilită, policentrică prin 

forţa împrejurărilor, comunitate ce are caracterul unei pieţe libere, în care consistenţa şi gradul 

de generalitate a ideii stabileşte cotele discursului.     

Trebuie menţionat că pornind de la atitudinea maioresciană se putea intra în matca 

liberalismului clasic, resuscitând principiile iluministe neglijate din cauza etnocentrismului 

paşoptist. A fost un moment de sincronizare cu gândirea europeană cea mai avansată la nivelul 

principiilor fundamentale, nu doar la un nivel estetic. 
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UN POEM DE DUMITRU MATCOVSCHI  

PRIN PRISMA ANALIZEI CONTRASTIVE  
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Rezumat. În articol se invocă poezia lui Dumitru Matcovschi "Părinţii " şi versiunea rusă a acesteia efectuată 

de Rudolf Olşevschi prin prisma analizei contrastive. Sunt supuse unui studiu minuţios mesajul filozofic şi 

existenţial al poemului, profunzimea metaforică a versului matcovschian, dar, concomitent - reuşitele şi 

carenţele traducerii, dat fiind faptul că acest poem este inclus în Curriculumul de limbă şi literatură română 

pentru şcolile alolingve. 

Abstract. The article refers to the poetry of Dumitru Matcovschi "Parents" and the Russian version of it by 

Rudolf Olsevschi through the contrastive analysis. Reflecting the study of the philosophical and existential 

message of the poem, the metaphorical profoundness of the matcovschian verse, but also the successes and 

shortcomings of the translation, since this poem is included in the Romanian language and literature curriculum 

for alolingual schools. refers to the poetry "Parents" and the Russian version of it. 

 

Poetul Dumitru Matcovschi a fost, cu tot talentul şi valoarea nepreţuită a operei sale, 

un om foarte modest, după spusa unui cercetător “fără ifose elitiste şi pretenţiuni savant-

academice” [6,p.8] Şi toată fanfaronada care s-a început după trecerea lui în lumea celor 

drepţi, etichetele care i-au fost atribuite în nenumăratele elogii (nu întotdeauna sincere, din 

păcate): “poet al cetăţii”, “lacrima Basarabiei”, “poet-martir”, “poet-tribun”, nu cred să-l fi 



bucurat, dacă i se spuneau pe când era printre noi. Dar, un lucru rămâne cert: poeziile lui 

Dumitru Matcovschi, împreună cu cele ale lui Grigore Vieru, Leonida Lari, Ion Vatamanu, 

Nicolae Dabija au făcut epocă.  

Savantul Mihai Cimpoi scria: „Creaţia sa (poezia subtil-lirică, cu înflorituri de doină, 

proză, poetică şi ea, dramaturgia, concepută ca un recitativ baladesc – de fapt, el şi-a pus 

scrisul în întregime sub semnul baladei) a ascultat, în orice împrejurări, numai de glasul 

Adevărului”. [3, p.187] În criza identităţii poetice, la masa tăcerii, el încearcă să exprime 

adevărul care, într-o destăinuire folclorizantă, îl şochează, căci ia proporţii şi efecte magice. 

[2, p.3] Adevărul –iată eternul crez al poetului. “Poezia maestrului Matcovschi, de confesiune 

intimă, de atitudine etică sau civică, mobilizatoare şi combativă, muzicală şi senină, cucereşte 

prin simplitatea şi claritatea discursului, prin armonia sonorităţilor, dar şi a sentimentelor 

(dorul de viaţă, de casa părintească, de grai, de femeie, de oameni)” – aşa defineşte acad. 

Gheorghe Duca [4,p.3] creaţia ilustrului poet, prozator, dramaturg, publicist, traducător, 

editor de reviste culturale, titluri şi preocupări care acoperă un destin.  

Creaţia lui Dumitru Matcovschi se cere studiată atent, cu onestitate şi respect, de savanţi 

şi critici literari, de studenţi şi elevi, de cititorii, care vin să savureze din frumosul şi durutul 

vers matcovschivian. Poemele lui Dumitru Matcovschi sunt prezente în lista de texte 

recomandate de Curriculumurile gimnazial şi liceal pentru profesorii de literatură română din 

şcoala naţională şi alolingvă, o prezenţă binemeritattă, întrucât ele îşi păstrează ponderea 

mesajului instructiv, de unde şi nevoia de reinterpretare, de perspective mai largi de receptare. 

Interesant ni s-a părut procedeul de comparare-confruntare a poeziei poetului cu traducerea 

acesteia în limba rusă, deoarece în manualul de Limbă Română pentru clasa a XI-a a şcolii 

alolingve este inclusă poezia Părinţii. 

Opera poetului a fost tradusă în mai multe limbi: rusă, franceză, lituaniană ş.a. În 1971 

la editura “Sovetski pisateli” din Moscova apare volumul Melodica în traducere rusă, în 1980 

tot acolo apare volumul Toamna porumbeilor albi, iar în 1983 la editura “Literatura artistică”, 

Chişinău, apare în limba rusă culegerea de versuri Gosudarstvo cereşen în versiunea poetului 

şi traducătorului Rudolf Olşevschi. [8,p.59] Trebuie de menţionat că acest traducător s-a 

dovedit a fi un bun cunoscător, dar şi iubitor (judecând după fidelitatea cu care urmează 

discursul matcovschian) al creaţiei lui Matcovschi, graţie faptului că a locuit multă vreme în 

Chişinău şi a activat între poeţii şi scriitorii din Moldova.  

Câteva poezii matcovschiene care sunt incluse în culegerea Gosudarstvo cereşen, se 

dovedesc deosebit de importante prin calităţile lor si prin mesajele exprimate, prima fiind 

Parinţii. Tiparită prima dată in cartea Patria, poetul si balada (1981), poezia Parinţii 

confirmă o particularitate constantă a creaţiei scriitorului: aceea de a obţine o rezonanţă civică 

puternică a unei teme preponderent personale, intime s-ar parea, sau ceea ce e totuna, de a 

vorbi despre lucruri importante, vitale nu numai in plan intim, personal, dar si in plan larg, 

social chiar, cum sunt relaţiile dintre părinţi si copii (dintre copii si părinţi) cu multa căldură 

sufletească, cu participare afectivă directă, cu durere, in sfârşit. Tematic ea face parte din 



poeziile de venerare a inaintaşilor, dar prin caracterul problemelor etice formulate de data 

aceasta direct si tăios, prin conţinutul filozofic al imaginilor si prin particularităţile 

compoziţiei, ea necesită sa fie analizată aparte. 

Criticul literar Eliza Botezatu concretizează: “În cazul lui Dumitru Matcovschi este 

vorba mai mult despre motive care, considerate adeseori tradiţionale, sunt, în fond, perene, 

căci nu se învechesc dragostea de pământ şi de ţară, sentimentul casei şi al familiei, dorul şi 

durerea ... Poetul exaltă sentimentul naţional – să se fi învechit şi acesta? Poetul evocă 

înaintaşii din lumea poeziei– în una din cărţile-dedicaţii mărturiseşte: „Eu unul, de exemplu, 

sunt ţăran. Pot eu să-i neg pe Coşbuc şi pe Goga?” Dar şi înaintaşii care i-au dat viaţă – 

părinţii”. [1,p.12] Dragostea penru părinţi este o temă aparte în creaţia lui D. Matcovschi. 

Imaginea sfîntă a mamei, a părinţilor ne rămîne pentru totdeauna în memorie: plini de griji şi 

dragoste, de seninătate şi demnitate. Mama e fiinţa care ne scoate în lume cu tot ce-i trebuie 

pentru om [2,p.3]. 

După cum ne sugerează savantul A.Moraru „poezia trimite, prin titlu şi materie, la 

poemul Părinţii de Lucian Blaga… Totodată, prin tensiune şi ideologie, poezia consună cu 

Rugă pentru părinţi a lui Adrian Păunescu” [6,p.24]. Dumitru Matcovschi îsi ramane fidel ca 

poet liric dominat de viziuni folclorice la nivel de vocabular, limbaj, atmosferă si viziune 

asupra vieţii, dar nu se sinchiseste de intervenţia retorică, menită sa pună în chip necruţător 

problema relaţiilor dintre copii si părinţi şi să nu lase loc atitudinii de împaciuire cu o stare de 

lucruri anormală. Alteori trimis în subtext, dramatismul situaţiei de la temelia poeziei Parintii 

este prezentat in mod discursiv, printr-o interogaţie retorică ce nu admite replică:  

De ce nu stim sa ne iubim parintii? Как часто мы бываем виноваты, 

De ce nu stim copii cuminti sa fim? Что вспоминаем только в трудный час 

Parintii nostri luminosi ca sfintii, О тех богах, которые когда-то 

Coboratori din dor si suferinte, По своему подобию, крылато 

De ce nu stim, cinstit, sa-i pretuim?[7,р.9]Из слез и глины сотворили нас. [8, р.59]  

Poetul plasmuieste metafore si comparatii pline de sens si de farmec (luminosi ca sfintii 

, coboratori din dor si suferinte ) si se destainuie liric. După cum vedem, în versiunea rusă 

lipseşte retorică dramatică, înlocuită de o constatare banală: Как часто мы бываем 

виноваты.., precum şi metaforele susnumite. În schimb, traducătorul are o găselniţă 

interesantă, invocând mitul biblic despre zeii care au plăsmuit omul din lut după chipul şi 

înfăţişarea lor, la fel cum părinţii ne plăsmuiesc pe noi, copiii. Sugestiv, circumstanţialul 

крылато (сотворили) – înaripat, ce ne-ar conduce la noţiunea de inspiraţie cu care a fost 

zidit omul de zei.  

În strofa a doua, autorul evidenţiază, recurgând la comparaţie, alte calităţi remarcabile 

ale părinţilor: demnitate, verticalitate, consecvenţă, ceea ce lipseşte, din păcate, în traducere, 

deşi Родители – осенние деревья este o metaforă frumoasă.  

Ei seamana cu pomii din campie Родители – осенние деревья, 

Ce cresc in timp neobosit si demn, Тень ваша охраняет тишину,  



Sa adumbreasca cuib de ciocarlie Живой родник, вспоивший полдеревни, 

Si gura de izvor cu apa vie Гнездо с птенцами аиста и древний 

La radacina unei cruci de lemn. Могильный крест корнями в глубину. 

Părinţii sunt spirite ocrotitoare a tot ce e frumos şi esenţial pentru existenţa universului 

uman şi a cosmosului organic. Atât doar că se strecoară o inexactitate: cuib de ciocarlie în 

versiunea rusă a poemului se transformă în гнездо с птенцами аиста (cuib cu pui de barză). 

Poate că acest detaliu vine din tradiţia (sau superstiţia) folclorului rusesc, precum că copiii 

sunt aduşi de berze.  

“Ultimele două versuri conţin adânci implicaţii filozofice, - menţionează cercetătoarea 

Ana Ghilaş, - izvorul şi crucea de lemn sugerând ideea de curgere a vieţii, de permanenţă a 

ei, dar şi de permanenţa morţii, a jertfei”. [5,p.168] Atestăm, deci, unitatea contrariilor, ideea 

de interpătrundere a cerului şi pământului, memoria anilor şi a oamenilor; cităm din 

Dicţionarul de simboluri: “Crucea are în consecinţă o funcţie de sinteză şi măsură. În ea se 

întîlnesc cerul şi pământul, se interpătrund timpul şi spaţiul… Dintre toate simbolurile el el 

este cel mai universal, cel mai totalizant” [apud 5, p.169]. 

 Imaginile plasmuite de scriitor în strofele 3-4 sunt plastice, vizuale; autorul apeleaza la 

gradaţia artistică, la constructia anaforica a versurilor (Si astazi mama vine ca o mama.., Si 

astazi tata vine ca un tata...) Conjuncţia şi, cu care începe fiecare strofă, sugerează 

continuitatea, permanenţa hărniciei şi a dăruirii părinţilor. Aceste figuri de stil nu se regăsesc 

în traducere. A se compara:  

Si astazi mama vine ca o mama Вот матери увидеть сына надо,  

La fiul ei cel mult risipitor Не дождалась из города вестей, 

Si ii aduce strugure de poama, И привезла немного винограда,  

Paine si nuci legate in naframa Хлеб и орехи, яблоки из сада 

Din sarbatoarea grea a anilor. В платке, что надевала для гостей.  

In textul poeziei isi gasesc locul faptul cotidian concret si evocator (mama vine la fiu, 

tata vine la fiica), dar şi parabola biblică a fiului risipitor care, cu părere de rău, este omisă în 

versiunea rusă. La fel nu se pomenește nici imaginea copilei frumoase, dorită de tata. „El va 

suferi o dezamăgire profundă , provocată de inconsistența morală a fiicei. Poetul realizează, 

prin intermediul acestei dezbateri etice, o lectură sceptică a lumii”. [6, p.25]  

Si astăzi tata vine ca un tata Оставив поле, выбрав день свободный 

Din câmp, de la cosit, de la arat, Отец приехал дочери помочь. 

Copila cea frumoasă să şi-o vadă, И в городе, так случаю угодно,  

Si o gaseşte la un colţ de stradă Влюбленную в солдата сумасбродно 

Nebun indragostită de-un soldat. Встречает он единственную дочь. 

Aceste eşecuri dramatice ale investiţiilor în urmaşi sunt “noi” şi “vechi”, altfel spus, 

aşa se tot întâmplă de la începuturile lumii, film redat de autor prin succesiunea epizoadelor / 

anotimpurilor: Batrâna toamnă, iarna mai batrână,/ Cu spulber şi pădure în frământ. 

Versiunea rusă conţine o constatare: время зимней стужи şi “văicăreli” banale: Ах 



старость, старость. Imaginea nu a bătrâneţii, ci a bătrânelor toamnă şi iarnă, atât de 

plastică şi firească la Poet, a dispărut.  

Ingratitudinea copiilor îi costă pe părinţi, le grăbeşte coborârea în lut, jertfa lor fiind o 

altfel de zidire în pământ: Şi intră-ncet părinţii în ţarână/ Până la brâu şi mai departe până/ 

La suflet, la oftat si la cuvânt. Autorul reuşeşete să construiască imagini vizuale foarte 

sugestive şi dureroase, mai ales prin mijlocirea gradaţiei descendente Până la brâu, la suflet, 

la oftat si la cuvânt. Această gradaţie este păstrată şi în traducere, translatorul găsind o formă 

foarte reuşită de redare a ideei matcovschiene:  

Родители, уже ушли по души,/ По вздохи, по сердца и по слова: 

Batrâna toamnă, iarna mai batrână, Ах старость, старость, время зимней 

стужи,  

Cu spulber şi pădure în frământ, Гуляют вьюги, полегла трава, 

Şi intră-ncet părinţii în ţarână Уходят в землю глубже, глубже, глуше 

Până la brâu şi mai departe până Родители, уже ушли по души, 

La suflet, la oftat si la cuvânt: По вздохи, по сердца и по слова: 

Şi de acolo, din altă lume, din moarte părinţii ne povăţuiesc şi ne doresc binele, fericirea, care 

– în accepţia lor de ţărani - înseamnă ploaie: Auru-n spic sa fie cu noroc; ramura de rod să 

dea, înseamnă să continuum tradiţiile şi spiritualitatea neamilui Cu prunc lângă-o poveste mai 

frumoasă. Însă ruga ţăranului dintotdeauna dea Domnul ploaie, a fost tradusă cu un diminutiv 

jucăuş ceea ce nu redă gravitatea versului original.  

Dea Domnul pace şi dea Domnul ploaie, 

 «Дай Бог, чтоб колос зрел на белом свете, 

Auru-n spic să fie cu noroc Чтоб летний дождик осенял поля,  

Şi ramura de rod să se îndoaie, Чтоб яблоки качал на ветках ветер, 

Şi niciodată sa trăiţi războaie Чтобы войны не испытали дети,  

Cu toată lumea mare la un loc. И внуки наши, да и вся земля. 

 

Dea Domnul casa să vă fie casă, Чтобы над крышей дома птицы пели,  

Nicicând straina, tânără prin veac, Чтоб старший брат был во главе стола,  

Cu frate aşezat în cap de masă, Сынок ваш чтоб качался в колыбели 

Cu prunc lângă-o poveste mai frumoasă И сказки чтобы рядом с ним сидели, 

Despre-un cioban in tundra, cu toiag. Пришедшие к ребенку из села. 

Iar urarea tradiţionala (folclorica): Dea Domnul pace şi dea Domnul ploaie... , Dea 

Domnul casa să vă fie casă... , Dea Domnul sa-aveţi parte de iubire... este urmată de 

monologuri autoricesti pe cat de simple si lirice, pe atat de metaforice si dramatice: Intoarcere 

din lut in soarta nu e./ Am fost copii, dar n-am ramas copii./ Si ei, parintii, catre ceruri suie,/ 

Si cerurile portile-si descuie... 

„Şirul urărilor, asamblate într-o gradaţie ascensională, se încheie cu invocarea iubirii 

ca element primordial, ordonator al stărilor umane şi al elementelor cosmic: Dea Domnul să-



aveţi parte de iubire/ Mereu senină cum e lacrima...” - relatează A.Moraru. [6, p.25] În 

versiune rusă apar detalii ce nu sunt specifice originalului: Вечерний отсвет солнечного 

круга, конь одинокий, лист абрикоса dar care întregesc oarecum tabloul rătăcirii şi regăsirii 

prin iubire.  

Dea Domnul să-aveţi parte de iubire Дай Бог, чтобы любили вы друг друга,  

Mereu senină cum e lacrima, И чтобы вас скрепили навсегда 

Spre rătăcire şi spre regăsire Вечерний отсвет солнечного круга,  

În vorba nerostită, în privire, Конь одинокий посредине луга, 

În frunză, fir de iarbă şi în stea Лист абрикоса и над ним звезда». 

După versurile care parcă ne-au coborât pe pământ, cu oamenii şi darurile lui, urmează 

altă imagine, de pe alt tărâm – imagine părinţilor plecaţi din viaţă, a sufletelor lor care suie 

încet în ceruri. Strofa începe cu o constatare veghe, ştiută de noi toţi şi durută – conştiinţa 

„marii treceri” (L.Blaga) a omului pe pământ: Întoarcere din lut în soartă nu e./ Am fost copii, 

dar n-am rămas copii. „Versul al doilea conţine conştientizarea (târzie) a culpei copiilor. Am 

fost copii iubiţi, doriţi, ajutaţi, Până când mâina mamei A-mbătrânit la mine-n plete (G.Vieru), 

dar n-am ştiut să rămânem copiii care, la rândul lor, susţin părinţii, le uşurează bătrâneţea”. 

[5,p.170] Durerea de perindarea părinţilor şi plecarea lor, dură, dar inevitabilă, poate fi ogoită 

doar de încrederea că cerurile portile-si descuie/ Şi clopotele bat din vesnicii. Traducătorul a 

reuşit să completeze imaginea cu detalii noi: Родители, веселые когда-то,/ Уходят, 

улыбаясь виновато (părinţii cândva veseli, pleacă, zâmbind vinovat), parcă cerându-şi 

iertare de la copii pentru plecarea prematură. Părinţii şi de “acolo” gândesc tot la copii.  

Întoarcere din lut în soartă nu e. Нет на земле к земной судьбе возврата, 

Am fost copii, dar n-am rămas copii. Мы выросли и, завершив дела,  

Şi ei, părinţii, către ceruri suie, Родители, веселые когда-то,  

Si cerurile portile-si descuie, Уходят, улыбаясь виновато. 

Şi clopotele bat din vesnicii. Из вечности звонят колокола. 

Următoarea strofă e o imagine a teluricului, a lumii de aici cu iarbă coaptă, coasă 

nouă, strop de apă, rouă; în care găsim generalizarea filozofică a vieţii umane, a timpului 

care nu poate fi niciodată oprit, omul ştie că orice răsărit mai devreme sau mai târziu curge-

n asfinţit. Acesta este adevărul crud al destinului şi al viaţii. Iar clopotele bat din vesnicii 

pentru cei plecaţi din viaţă, pentru părinţii noştri, cei mai scumpi, cei mai buni. Urcarea 

părinţilor în ceruri declanşează cataclisme: luna pietre plouă , cad picături de sânge. Aceste 

cataclisme, cu părere de rău, nu şi-au găsit reflectare în versiunea lui Rudolf Olşevschi, care 

iarăşi introduce un diminutiv упавший камешек с луны, or, această formă nicidecum nu poate 

reda gravitatea din tonul Poetului.  

O iarbă coaptă şi o coasă nouă, И просто все – родительская вечность, 

Un strop de apă şi un nesfârşit Коса в сарае около стены, 

La miez de noapte luna pietre plouă, Вода в колодце и на небе млечность, 

Cad picături de sânge-n loc de rouă И метеор, связавший бесконечность, 



Şi răsăritul curge-n asfinţit. В траву упавший камешек с луны. 

Poezia se incheie cu interogaţia retorică iniţială, astfel obligându-l pe cititor la 

meditaţie îndelungată, profundă, necruţătoare, ci nu la un răspuns pripit, formal si, de ce nu? 

neomenesc. Ecourile din balada populară Mioriţa se afirmă aici pe atât, pe cât e vorba în 

ambele opere de grija fiului faţă de mamă şi de saturarea textelor cu imagini dominate de un 

remarcabil colorit naţional. 

De ce nu stim sa ne iubim parintii? Как часто мы бываем виноваты, 

De ce nu stim copii cuminti sa fim? Что вспоминаем только в трудный час 

Parintii nostri luminosi ca sfintii, О тех богах, которые когда-то 

Coboratori din dor si suferinte, По своему подобию, крылато 

De ce nu stim, cinstit, sa-i pretuim? Из слез и глины сотворили нас. 

A.Moraru susţine:” Poezia Părinţii, o simfonie în miniatură, se încheie, inelar cu 

reluarea primei strofe, autorul urmărind să menţină atenţia cititorului, prin esenţializarea 

expresiei, focalizată pe problema dezbătută”. [6,p.26] 

Generalizând cele relatate anterior, putem afirma cu certitudine că poemul lui Dumitru 

Matcovschi Părinţii este o capodoperă a literaturii basarabene, şi, dacă n-am insista asupra 

unor mici carenţe care apar pe ici pe colo, şi-a găsit în persoana traducătorului Rudolf 

Olşevschi (poet cunoscut, de altfel), un translator fidel, inspirat, talentat, care se comportă cu 

originalul „atent” şi „cu grijă”, adaugă imagini noi pentru a întregi tabloul preconizat de autor 

pentru cititorul alolingv. Liceiştii vor avea fericita ocazie să lectureze acest poem, să cunoască 

profunzimea metaforei din poezia lui Dumitru Matcovschi, să se pătrundă de mesajul 

poetului: copii, iubiţi-vă părinţii, respectaţi-i, fiţi demni de ei şi sacrificiul lor pentru voi, atât 

cât îi mai aveţi alături. 
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RĂZBOI VS DRAGOSTE ÎN ȘI A FOST NOAPTE...  
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Rezumat. Și a fost noapte... de Aureliu Busuioc este o frumoasă și tulburătoare carte de iubire dintre doi tineri: 

un ofiţer german, austriac de origine, Werner și Lenţa Velceva,o tânără din sudul Basarabiei, după nume – 

bulgăroaică, iubirea cărora supravieţuieşte războiului şi distanţelor. Spre finele romanului, când se părea că 

acești doi protagoniști vor rămâne izolați și la distanță unul de altul, naratorul reușește să-i unească și să-i 

transpună pe tărâmul fagăduinței, unindu-le destinele. 

Abstract. Și a fost noapte... by Aureliu Busuioc is a beautiful and disturbing book of love between two young 

people: a German, Austrian home officer, Werner and Lenca Velceva, a young woman from southern 

Bessarabia, after a Bulgarian name whose love survives the war and distances. Towards the end of the novel, 

when it seemed that these two protagonists would remain isolated and apart from each other, the narrator 

managed to unite them and translate them into the realm of the beggar, uniting their destinies. 

 

Aureliu Busuioc a intrat în lumea romanescă în 1966, cu romanul Singur în fața 

dragostei, fiind clasat în categoria romanelor de dragoste și dând o nouă suflare prozei din 

Basarabia. Și astăzi subiectul acestei opere trezește emoții și stări incerte, punând cititorul în 

situația de a găsi răspuns la eterna întrebare: Știm cu adevărat ce este dragostea? 

Zilele acestea am citit, dintr-o răsuflare, un alt roman al lui Aureliu Busuioc, Și a fost 

noapte... – o frumoasă și tulburătoare carte de iubire dintre doi tineri: un ofiţer german, 

austriac de origine, Werner și Lenţa Velceva, o tânără din sudul Basarabiei, după nume – 

bulgăroaică, iubirea cărora supravieţuieşte războiului şi distanţelor. Dacă în Singur în fața 

dragostei autorul apelează deseori la ironie, atunci în Și a fost noapte... tonul sfătos și liniștit 

al naratorului domină cele 7 capitole. Fiind o dedicație soției sale, Tanța, Aureliu Busuioc nu 

avea cum să croiască o altă linie de subiect în acest roman decât eterna dragoste. Și discursul 

său adresat publicului cititor, rostit la lansarea romanului Şi a fost noapte… este rezumat în 

această notă: „ – Să fiți sănătoși și nu uitați să vă iubiți, pentru că dragostea este cea mai 

frumoasă parte a vieții și unde nu este dragoste nu este nimic. Să trăiți, să fiți sănătoși și să 

fiți întotdeauna îndrăgostiți.” Întreg mesajul romanului este cuprins în aceste cuvinte. 

Romanul, care cuprinde 105 de pagini, zugrăvește o frumoasă poveste de dragoste, cu 

final fericit, din al doilea război mondial. „Scris în cei din urmă ani din viaţă, romanul Şi a 

fost noapte… închide cercul creaţiei scriitorului. Dragostea unui cuplu inocent, pe fundalul 

evenimentelor celui de-al doilea război mondial, constituie trama acestei cărţi, scrise cu 

sacrificiu de sine – se poate oare altfel? –,  precum alergătorul de maraton îşi încheie distanţa, 

scriitorul câştigând pariul cu propriul destin” [1]. 

Acţiunea are loc în oraşul basarabean B., totul pe fundalul ofensivei Armatei sovietice 

din vara lui 1944, din 14 iulie 1944 până în 23 octombrie 1956, iar protagoniștii ei sunt Lenţa 

– o tânără care locuia doar cu mama, tatăl fiind căzut în război şi Werner – un tânăr comandant 

austriac. Între aceştia doi se înfiripează o poveste de iubire, care, pe parcursul romanului este 



supusă multor încercări. Despărţirea a fost tulburătoare, cu multe obstacole și sacrificii, dar 

crezând în forța dragostei și sperând la o minune, ei s-au reîntâlnit tocmai peste 12 ani. 

„Autorul îşi va urma personajele îndeaproape, punctând doar istoriile lor, fără a intra în detalii, 

evitând tipicele bucle descriptive din structura romanului de proporţii” [1]. Werner, fiind luat 

prizonier, își va petrece zilele cumplite dintr-un lagăr în altul. Mai apoi este mutat într-o 

baracă a lagărului cu prizonierii care lucrau la o hidrocentrală din Ucraina sovietică. „La un 

an de la înjositorul prizonierat, mai bine zis, de la tragica despărţire de Lenţa, ceea ce însemna 

năruirea tuturor planurilor, Werner, după ce bătuse în cruciş şi în curmeziş, pe jos sau în 

vagoane de marfă, însoţite de militari înarmaţi, drumurile Basarabiei, acum redevenite 

sovietice, ale Ucrainei şi, mai puţin, ale Rusiei, după ce văzuse în mare, toată mizeria lăsată 

de război şi făcuse destulă foame prin lagărele vremelnice –  se stabilise 

lângă  Dnepropetrovsk” [2]. 

După ce Werner Storch este luat în prizonierat, Lența trăiește o acută durere. Deși 

mama sa îi cere, cu vorbă de moarte, ca ea să se mărite cu Plamen Karapetrov, pentru a fi 

nevasta unui comsomolist de vază, să fie protejată, ea nu se ține de cuvânt, ci merge la 

Chișinău la studii și este înscrisă la Institutul Pedagogic.  

În capitolul intitulat Lența, naraţiunea se dezvoltă de la persoana întâi, iar naratorul 

omniscient iese din aria romanului. El însuși se confesează: „Mai departe, nu are nici un 

Dumnezeu să povestesc eu, autorul-martor a tot ce s-a spus până acum. Voi da cuvântul 

Lenţei, aşa cum l-am transcris de pe o bandă de magnetofon, în posesia căreia am intrat (nu 

are nicio importanţă cum anume!) mulţi ani mai târziu”. Astfel, Lenţa povesteşte pe un ton 

confesiv că, rămânând singură după moartea mamei sale, reușește să se opună căsătoriei cu 

colegul său Plamen Karapetrov, mergând la o rudă a sa la Chişinău, încercând să-şi croiască 

un viitor. Dosarul  cu inscripţia „FDP”  („fiică de duşman al poporului”) respins de comisia 

de la Universitate, este acceptat la Institutul Pedagogic, unde este admisă la filologie. În tot 

acest interval de timp îi scrie lui Werner scrisori pe care şi le trimitea sieşi. „Nu ştiam nimic 

despre soarta lui, mărturiseşte Lenţa, nici măcar dacă este în viaţă, dar, sincer vorbind, eu, 

care nu cunoscusem şi nici nu voiam să cunosc un alt bărbat, îmi păstram existența aparentă 

cu această nălucă”. 

Având ca temă de cercetare neologismele, Lenţa întreprinde călătorii de documentare 

peste hotare, în Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia şi Ungaria. Acum îl cunoaște pe Robert, fiul 

gazdei la care închiria Lenţa o cameră, stabilit la Innsbruk. Povestirile lui Robert despre viaţa 

sa în regiunea Tirol coincid cu viziunile Lenţei, formate în urma povestirilor lui Werner 

despre locul natal. Robert îi dă vestea că după ce Austriei i s-a redat independenţa, 

„prizonierul” a revenit la baștină. În toamna anului 1956, Lenţa face cercetări în bibliotecile 

din Cehoslovacia, după care în cele din Ungaria, exact în zilele revoluţiei, Werner reușind să 

o smulgă pe Lența din gheara războiului neîndurător. 

Războiul, acest bici groaznic, a despărțit îndrăgostiți, a distrus și a separat familii, a 

curmat vieți nevinovate. Însă, în cazul lui Werner și a Lenței, dragostea lor a fost mai puternică 



decât războiul, rezistând și depășind această ciumă neagră. Din contra, i-a făcut mai 

încrezători și le-a dat aripi să atingă absolutul, să cuprindă necuprinsul, să realizeze 

imposibilul. Spre finele romanului, când se părea că acești doi protagoniști vor rămâne izolați 

și la distanță unul de altul, naratorul reușește să-i unească și să-i transpună pe tărâmul 

fagăduinței, unindu-le destinele. 

Pe parcursul lecturii am avut impresia că vizionez un film, deoarece acțiunea nu este 

deloc monotonă, iar imaginile se succed fără întrerupere. Dacă un cineast s-ar încumeta să 

toarne un film după romanul lui Aureliu Busuioc, s-ar primi o proiecție reușită. Aici avem și 

decor, și personaje, și acțiune. Regizorul ar avea nevoie doar de recuzita și instrumentarul 

necesar pentru a ecraniza scriitura basarabeană. 

În această operă este relatată, prin fraze simple și măiestrit închegate, o frumoasă 

poveste de iubire, ceea ce ne face să afirmăm că Şi a fost noapte… de Aureliu Busuioc este 

un roman despre război și dragoste, în care iubirea depășește barierele și apropie distanțele. 
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NICOLAE FILIMON- LIMBĂ ȘI STIL 
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Rezumat. În notele ce urmează vom accentua faptul că N. Filimon a fost un foarte bun cunoscător și admirator 

al limbii române. În opera sa utilizează, în principal, limba vorbită, limba vie a poporului.  

Summary. In the following notes we will emphasize that N. Filimon was a very good connoisseur and admirer 

of the Romanian language. In his work he uses mainly the spoken language, the living language of the people. 

 

Nicolae Filimon a intrat în literatură „cam pe neașteptate pentru dânsul” (Șerban 

Cioculescu), trecând prin ziaristică: fenomen contemporan mai frecvent decât acum o sută de 

ani și care lasă urme în scrisul beletristic [2, p. 265]. 

Pagina lui N. Filimon este în general prozaică, severă, așa cum se cuvine să fie scrisul 

care studiază omul moral [1, p. 233]. 

De-a lungul anilor, timp de aproape un secol și jumătate, critica literară românească s-

a întrecut în a remarca și – de multe ori – a elogia moștenirea culturală pe care ne-a lăsat-o 

Nicolae Filimon în mai multe domenii: literatura beletristică (Ciocoii vechi și noi, 

Nenorocirile unui slujnicar, Mateo Cipriani etc.), critica muzicală și teatrală (cronicile și 

foiletoanele la spectacolele operei italiene din București și ale pieselor din repertoriul 

național), memorialistica (Impresiuni și memorii de călătorie și Escursiuni în Germania 

https://mariasleahtitchi.wordpress.com/2013/01/14/recviem-aureliu-busuioc-si-a-fost-noapte/
https://mariasleahtitchi.wordpress.com/2013/01/14/recviem-aureliu-busuioc-si-a-fost-noapte/


meridională), folcloristica (culegerea și publicarea basmelor prelucrate: Roman Năzdrăvanul, 

Omul de piatră și Omul de flori cu barba de mătasă sau Povestea lui Făt-Frumos) și chiar 

ziaristică. 

Un mare număr de cercetători a scos în evidență, în primul rând, virtuțiile artistice 

dovedite de creațiile literare ale lui Filimon. De la Cezar Bolliac și până în zilele noastre, 

cvasiunanimitatea exegeților operei scriitorului a subliniat „originalitatea inspirației sale”, 

„elementele de realitate ce se amestecă între scenele de fantazie”, „puterea de observație 

incontestabilă”, „desăvârșita tehnică balzaciană” în care este făcută „prezentarea eroilor 

principali” și „marea siguranță a desenului și a tonurilor fundamentale”, „o anumită 

exuberanță polemică” etc [4, p. 74]. 

Nicolae Filimon, cu relativa sa atenție pentru amănuntul individualizat, îngăduie și 

îndeamnă cititorul la reverie. Vigoarea unei scrieri, ecoul ei, transpare și se verifică prin 

numărul broderiilor marginale, infinit în varietatea și densitatea reflecțiilor. O lucrare durabilă 

și de orizont se contemplă binevoitor, cu încântare. Forța ei de sugestie este demonstrată, pe 

măsură ce comunicarea cu cititorul devine spontană. Se naște un climat de cordială și 

inteligentă dezbatere interioară.  

Senzația unei convorbiri cu autorul e deplină, chiar dacă neverosimilitatea momentului 

împrumută dialogului ce se înfiripă un aer de fantasm [5, p. 151-152]. 

 Nicolae Filimon a fost un foarte bun cunoscător și admirator al limbii române. Chiar în 

primele scrieri – memoriile – care, de altfel, abundă în neologisme, pentru a exprima o idee, 

autorul apelează nu o dată la proverbul popular: „din dorința de a lua două piei după oaie” – 

spune el la un moment dat, vorbind despre împilatorii țării [4, p. 78-79]. 

Șerban Cioculescu acordă o atenție primordială formelor lexicale populare din 

vocabularul scriitorului, accentuând asupra faptului că Filimon utilizează, în principal, limba 

vorbită, limba vie a poporului. Autorul distinge, de asemenea, și numeroase „provincialisme, 

dintre care unele chiar moldovenești (...): a îmbla, a împlea (în forma arhaică a conjugării a 

II-a), a se primbla, a pogorî, tăiet, încongiurat, a mulțămi, pâne, mâne, mâni (mâini), dăntâi, 

băngi (bănci) (...), a fârși, hrăpire, hrăpat. Meticulos și la obiect, el distinge chiar savuroase 

particularități dialectale, ca de pildă aceea din somația de oprire a pandurilor olteni (Capitolul 

XXX, „Leagănul de la Cotroceni și trădarea”): 

- Stareți, măre, (...) Cuvântul („parola”), bre! Sau vă chitul la pământ ca pe brabeți!  

Șerban Cioculescu nu se mulțumește cu simpla enumerare a unor cuvinte populare, ci 

abordează și unele aspecte morfologice ale vocabulelor analizate (morfeme lexicale), precum 

și unele particularități fonetice. 

Ca particularități fonetice de factură populară în romanul lui Filimon, Cioculescu 

menționează iotacizările, „mai rare la prezentul indicativ, mai dese la conjunctivul prezent: 

crez, să crez, să trămiț, auz, deschiz, văz, simț, răspunz, să scoață, să vânză, să arză, să șează 

etc. Meticulos și la obiect, descoperă chiar câteva rotacisme, „forme vechi ale graiului”: 

amărunt, a amerința, amerințător. 



În ceea ce privește trăsăturile morfologice ale limbajului vorbit în popor, criticul 

evidențiază următoarele aspecte:  

- plurale vechi în – e în loc de – i (lumine, inime, grădine, muche, grije, bătălie, 

câmpie, trăsure etc.); 

-  alte pluraluri în –i fiind „forme ale graiului popular”, cu răsfrângeri și în cel cult: 

păsăreli, pravili, sprânceni sau (la neologisme) fabuli, cafeneli, delicateți etc.  

Cea mai completă lucrare referitoare la limbajul folosit de Filimon, îi aparține lui Ion 

Gheție, care, într-un studiu special dedicat acestui aspect, face o analiză amănunțită a 

elementelor de limbă și de stil întâlnite în creația literară a lui Filimon, considerând că opera 

acestuia „este semnificativă pentru dezvoltarea limbii române literare de la jumătatea 

secolului trecut (...), o epocă importantă din istoria limbii literare”. Un alt merit al lucrării este 

traducerea, sau explicarea – fără excepție – a tuturor arhaismelor, neologismelor și cuvintelor 

populare analizate, ceea ce nici un alt exeget al creației lui Filimon nu a făcut. [4, p. 79-80] 

 În studiul menționat, autorul constată – într-un mod tranșant – că orientarea prozatorului spre 

limba populară se manifestase în mod clar în anul 1862, prin publicarea, în revista „Țăranul 

român”, a celor trei basme culese și prelucrate de el: Roman Năzdrăvan, Omul de piatră și 

Omul de flori cu barba de mătase. Ion Gheție constată un fapt deosebit de important pentru 

aprecierea corectă a valorii operei literare a lui Filimon, acela al caracterului deliberat, 

conștient, al folosirii de către scriitor a unui anumit limbaj, arătând că în basmele menționate 

„el rezervă deci termenului popular un rol similar celui pe care îl acordă arhaismului în 

Ciocoii vechi și noi: acela de fixator al autenticului, al specificului”. 

 Constatând că basmele și romanul au fost scrise aproximativ în același timp, Ion Gheție 

conchide că „o examinare atentă a limbii romanului ne mijlocește o serie de constatări 

asemănătoare celor desprinse din cercetarea basmelor”. Autorul enumeră o serie de cuvinte 

și expresii folosite de autor, „unele localizabile în Muntenia sau prezentând un caracter 

învechit”: chindii - „apunerea soarelui”, cochinți și cațaoni - „numele obișnuite ce dau țăranii 

grecilor arendași”, hârșie - „blană neagră de miel folosită în blănărie”, lipitură - „boală 

pricinuită de o iubire puternică neîmpărtășită”, a obroci - „a fermeca, a îndobitoci” etc.  

Sunt enumerate și câteva din numeroasele expresii și locuțiuni folosite de prozator – a 

arde ca peștele pe cărbuni, a-i umbla cuiva moara, a scoate lapte din piatră, a ofta din 

baierele inimii, gras la ceafă, a pune mâna pe pâine și pe cuțit, a se certa furcă (cu cineva), 

a lua cuiva și cenușa din vatră, a jupui de piei, de florile mărului, a veni cu țârâita etc., 

interjecții ce caracterizează vorbirea populară – bre, mă, măre, unele formule specifice de 

adresare și imprecații – fie-i umbrele, mânca-l- ar coțofenele, nu l-ar mai lăsa de la inimă, 

da-l-ar pân târg cu nasu tăiat, sărac de maica mea ș.a [4, p. 79-80]. 

În Arta prozatorilor români, Tudor Vianu, deși declară „din capul locului” că „Nicolae 

Filimon este un scriitor mult mai puțin artist decât Costache Negruzzi”, acordă atenție stilului 

filimonesc, descoperindu-i virtuți mai cu seamă în revelarea alcătuirii morale „a omului văzut 

dinlăuntru” [3, p. 15]. 



Polemizând cu Tudor Vianu – care, în Arta prozatorilor români, afirmase că numărul 

mare de proverbe întâlnit în proza lui Filimon se datorește unei anumite orientări a acestuia 

către retorica romantică și clasică [4, p. 81] - Ion Gheție constată frecventa integrare în chip 

firesc a proverbelor în vorbirea personajelor, ceea ce „apropie, pe alocuri, exprimarea lui 

Filimon de limba populară”. Ca exemple sunt date vorbirea bătrânului Ghinea Păturică față 

de fiul său („…eu sunt bătrân și sărac, să n-ai la mine nici o nădejde, cum îți vei așterne, așa 

vei dormi, auzitu-m-ai?!”) și replica vătafului Niculăiță către același Dinu Păturică: „Tu ești 

un copil de ieri-de-alaltăieri, nu știi nimic. Ascultă-mă pe mine, că sunt lup bătrân, am dat 

cu capul de pragul de sus și am văzut pe cel de jos.” În general, un astfel de mod de 

comunicare este characteristic personajelor care provin din popor sau apropiaților lor; spre 

deosebire de acestea, eroii din roman care se postează pe trepte sociale mai înalte – 

Andronache Tuzluc, Chera Duduca ș.a. – se exprimă cu o anumită rigiditate convențională, 

nefirească. 

Limbajul comun, limba vorbită îl ajută, de asemenea, pe scriitor, să realizeze portrete 

expresive pentru cele mai multe dintre personajele sale, precum și în descrierile de atitudini 

ale personajelor, acest din urmă aspect fiind sesizat și analizat de Tudor Vianu în Arta 

prozatorilor români. 

Ca urmări benefice pentru Filimon, ale utilizării limbii vorbite, Ion Gheție vede „o 

atenuare a tușei stilistice romantic, care poate duce uneori la ștergerea ei completă” și 

„naturalețea exprimării, trecerea de la exprimarea livrească, la vorbirea firească, vie” [4, p. 

81-82]. 

În urma lui Iorga, care făcea doar o simplă mențiune a „mozaicului elenico-românesc”, 

George Călinescu este primul „filimonolog” care a relevant calitățile artistice ale 

vocabularului din Ciocoii vechi și noi: „Lexicul arhaic oriental și grecizat intră în joc în scopul 

de a zugrăvi instituții și moravuri”. Ilustrul critic enumeră zeci de arhaisme folosite de autorul 

romanului: „Vizitiul lui Tuzluc face marafeturi din bici, Păturică este un tânăr muchefel și  

ajuns la ilichie, a învățat toate ișkiuzarlicurile de a agonisi gheliruri și marafeturile proprii 

unui calemgiu la un calem. Știe să facă pitace, volnicii, teșcherele, catastișe de lude 

(contribuabil, birnic). El ține catastihul de desolipsie al postelnicului, știe să facă la iuțeală 

o socoteală tachmin (aproximativă). Vrea să fie într-un mansup, să capete un husmet. Devine 

pazarghideanul Cherei Duduca…”etc. Într-o astfel de enumerare insolită a unor situații și 

scene din roman, mai sunt menționate cuvintele: caifet (înfățișare), zibet, silimet (sărăcie), 

izluc, firoseală (risipă), provalisește (propune), porastisește, nart (preț fix), peșin, nacht, 

diorie, imiclic (pâinea și mâncarea zilnică), sistisit (recomandat), elciu, pliroforisește 

(încredințează), aporie, bei-mu, fos-mu, isterico (istericale), apelpisie, zalist. Cu ajutorul 

acestor cuvinte vechi care, în epoca descrisă de Filimon în roman (1814-1830 sfârșitul 

domniilor fanariote) erau încă la modă, autorul redă culoarea „locală” și, bineînțeles, pe cea 

„temporală”, reconstituind perioada, după aprecierea lui Călinescu, cu un adevărat „simț 

arheologic” [4, p. 82-83]. 



Unul din meritele evidente ale lui Cioculescu, reprezentând o prioritate în acest sens, 

este evidențierea, în romanul lui Filimon, a arhaismelor de natură morfologică. Astfel, el 

remarcă utilizarea de către scriitor a formei arhaice a adjectivului demonstrativ acei, în loc de 

acelei, precum și forma veche a mai-mult-ca- perfectului de la verbul „a da”: dedese și – mai 

ales – perfectul simplu arhaic de la acest verb: dete. [4, p. 83] 

În primul său volum de „Memorii artistice, istorice și critice”, intitulat Escursiuni în 

Germania meridională, Filimon recurge la extrem de puține arhaisme. Neologismele, însă, se 

întâlnesc în mare număr. De multe ori, acestea sunt explicate în text sau la subsol, alături de 

câteva nume proprii din memorii, unele constituindu-se în adevărate definiții erudite. Iată un 

exemplu semnificativ, încă de la începutul cărții: „… mă suii în omnibuz și luai calea ce duce 

la Giurgiu. Omnibuz este un termen latin care în limba română vas ă zică „pentru toți” și când 

acest termen se vede scris pe fruntea unei căruțe de călătorie, se înțelege că trăsura aceea este 

destinată pentru toți sau toată lumea”; sau la subsolul paginii în care autorul evocă „dezastrele 

ce trecură peste bela filie a Tibrului”, italienismul filie este explicat astfel: „România sau 

Dacia lui Traian”. În acest al doilea exemplu, este dificil de afirmat dacă etimonul este 

italienismul figlia sau latinescul filia. 

Prin bogăția informațiilor privitoare la epoca și la faptele descrise, prin meticulozitatea 

și conștiinciozitatea cu care precizează sursele, Filimon procedează, de multe ori ca un 

authentic om de știință, în speță – ca un istoric; uneori – ca un filolog. 

Deseori, însă, neologismele nu sunt explicate, autorul considerând, desigur, că ele vor 

fi înțelese de cititorii săi, ceea ce ar însemna că la data cînd scriitorul își scria impresiile de 

călătorie, majoritatea acestor cuvinte erau familiar pentru oamenii instruiți, având în vedere 

că aceste prime scrieri literare ale sale aveau o strânsă legătură cu activitatea sa gazetărească; 

ele constituie, de fapt, un prelungit reportaj adresat cititorilor săi de la revistele în care publica: 

în perioada de început - „Naționalul”, apoi „Buciumul”, „Revista română”, „Revista 

Carpaților”. Din acest motiv, cititorii vremii nu vor fi prea contrariați de năvala de neologisme 

din creațiile scriitorului. Așadar, dacă în nuvele numărul împrumuturilor ne apare exagerat, 

în Escursiuni… prezența acestora pare aproape normal. Ca urmare, scriitorul își procură timp, 

o bătălie este faimoasă, „curdul” ucis de boierul Buzescu este superb, stejarii sunt secolari, 

niște locuri sunt venerabile, o dificultate este mare, o cruce este tăiată monolit. [4, p. 92-93] 

Alte neologisme: confortabil, consiliu, ordonarăm, camerile destinate, situate, portier, 

noblețe, geolog, mineralog, orgolioși, pretențioși, a concura, distracție, clime, inferiori, 

atenție, chitară, viciu, infernal, secte, erori, circumstanțe, necesitate etc. [4, p. 95]  

Virtuțiile lingvistice ale scrierilor literare ale lui Nicolae Filimon, în special ale 

romanului său, au fost observate sau doar intuite încă din timpul vieții scriitorului. Ca secretar, 

apoi membru în Comisia documentală și la Arhivele Statului, nu se putea ca scriitorul să nu 

fie atras de „limba vechilor cazanii” și, îndeosebi, de cea a documentelor vechi și mai noi din 

depozitele arhivelor. Pe de altă parte, fostul cântăreț de biserică cunoștea foarte bine 



„mozaicul elenico- românesc” de limbă, despre care vorbea Iorga la sfârșitul secolului al XIX-

lea [2, p. 257]. 
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only be made when a person preserves the knowledge of his own identity, and will constantly ask and guard 

an answer about the truth about himself. 
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Father Józef Maria Bocheński (1902 - 1995), who was a Polish philosopher and a 

Dominican priest, claimed that European civilization is characterized by three basic features: 

the Greek approach to teaching fine arts, the Roman attitude towards social issues, and the 

Jewish-Christian approach to existential matters. 

The Greeks created the concept of pure form. According to them the aim of science is 

sheer cognizance, which can later be used to different purposes. They established the basis 

for cognitive approach towards wining the world. 

Rome enriched civilization with Roman law, which controls the attitude of an 

individual person to the community. Principle: "Nulla poena sine lege" (There is no penalty 

without a law,) or "Lex retro non agit" (Law is not retroactive) has so far regulated the 

functioning of legal systems. It rejects subjective approach to the concept of guilt and 

punishment, which might depend on the whim of a particular leader. Fr. Bocheński pointed 

out that, today, Roman law is threatened by "unbridled barbarians." 

Jerusalem, the Judeo-Christian component of civilization, builds an approach to 



existential issues. Science is about facts while religious hypotheses also apply to moral and 

evaluative tasks. Fr. Bocheński evoked the achievements of St. Thomas Aquinas (1225 - 

1274) as an example of a comprehensive synthesis of the three components of European 

civilization. He treated believers as the greatest rationalists because they accept that the world 

and human mind were created by God, hence rational research is not contrary to faith. He 

defined human law as binding as long as it complies with the proper rules – it derives from 

the eternal law.  

The final conclusion of Fr. Bocheński's analysis at the same time emphasized the 

manifestations of the disease of human civilization, the essence of which consists in the fact 

that religion disappears, and thus the law and even science disappear [1].  

A. The Crisis of Civilization  

Many modern thinkers point to the crisis of civilization. A French sociologist and 

anthropologist, Bruno Latour, argues that society no longer exists. Only actors – beings who 

take up activities that affect other beings – remain. In his book "We Have Never Been 

Modern", he argues that the modernity project, which is based on the belief that man will be 

able to subject the world to total control of reason, which is based on the scientific method 

and technology, turned out to be an illusion. Contrary to expectations, the march of science 

and progress does not take place quickly. The path from discovery to the practical use of its 

consequences is still very long and is resisted by many social groups. Latour does not question 

the role of science, but claims that the so-called scientific facts have no special meaning until 

they are universally recognized and accepted by society. The multiplicity of theorems, 

hypotheses, and theories that cannot be verified leads an individual into a dense thicket of 

claims that he does not understand and cannot accurately assess their meanings. [2]. 

The greatest difficulty in the crisis of civilization is the lack of brotherhood among 

people that would focus on an idea of saving human dignity and perceive the value of the 

common world. This emerging difficulty was perceived by Cyprian Kamil Norwid in the early 

years of inventions and industry. He wrote: "I believe deeply that today (...) if we want to act, 

we have to anticipate, so it is necessary to know what to do before, not after. This is indeed 

an unpleasant, but necessary consequence of printing, steam, telegraph and many other things 

against which – now that they engulfed the world and are the fruit of sacrifices of human work 

– nothing can be done and, it would be indeed inappropriate to rebel. (...) These consequences 

force us to challenge the future to an offensive fight, not a fight that is repellent, or 

unnecessary, not fatal or fruitless, (...) but a fight aggressive and anticipatory, and in a certain 

way, prophetic, as the future demands." [3]. 

Norwid emphasized that civilization has its source in human heart, in man’s moral 

decisions. It requires, above all, ethical reflection. However, he saw great neglect in Europe 

in this area. According to the poet and thinker, modern Europe is an "anti-Christian and 

bastardly” community. In one of the letters, he wrote meaningful words: "Europe is an old 

madwoman and a drunkard who every few years performs slaughters and murders and has no 



civilizational or moral effect. She cannot construct anything – she is as stupid as a shoe, 

conceited, proud and reckless." [3]. He criticized reality very sharply: "The present epoch is 

all barren, unkind, dirty and conceited. Barren, because in the area of creative activity it did 

not do anything independent nor did it achieve one inch of progress, and all its value is only 

that the achievements of the past have been made vulgar in a passionate, yet incompetent way 

and at the same time, vulgarizing somebody else’s gains, it insulted and trampled the springs 

on which it lives. So it is: barren because she did not do anything by herself; unkind, because 

she trampled what she is living on; dirty, because she has poetized such behavior (although 

she knows that it is false,) and conceited, because she has no respect for the sense and the 

absolute of generations, imagining that she creates a man in her image and likeness, like God!" 

[3].  

Among the phenomena accompanying the industrialization and development of 

economics, Norwid considered the ubiquitous commercialization and contempt for man, the 

general decline in good taste and spiritual laziness as particularly dangerous factors. He wrote: 

"The whole epoch is like a monkey selling everything for money and a wicked one by all 

means. The man who is respected is the one who is comfortable and as long as he is 

comfortable – no judgment – vulgar taste – the laziness of the spirit and the weakness of the 

heart, and quick to lose temper – this is the image of this monkey." [3]. 

Norwid repeatedly wrote about the "pure air of truth" ("Social Song"), which is 

indispensable for saving civilization. He drew attention to the sins of neglect and 

superficiality, which are committed by social leaders, including journalists and teachers of 

the nation. He wrote: "No Polish magazine will survive and all Polish intelligentsia will drag 

on more and more emaciated and impoverished as long as it continues to block the truth to 

pretend for themselves and the people that they ARE GOING FORWARD and that they know 

with the freedom of conscience WHERE? They are going ... Faith is not a mere phrase, or a 

Kabbalistic amulet, but a clearly expressive thing." [3]. 

The idea that the essence of the crisis of civilization is departure from the truth about 

man and neglect of the fact that he is an "inhabitant of two worlds" kept coming back. Created 

by God, after the fall of the first people, man has a weakened nature that has been touched by 

the poison of evil. Dante expressed this truth with these words: „O, ye race of men! Though 

born to soar, why suffer ye a wind So slight to baffle ye?" [4]. 

The thought of the ultimate goal of man is also vital for civilization. Its consideration 

allows us to give direction to all earthly activities and goals and preserve order and structure 

of personal life and relationships with other members of society. The combination of mortality 

and immortality, which takes place exclusively in a human being, gives a vision of one's life 

a direction to what is most important. Losing the truth about oneself is associated with the 

appearance of chaos and general disorientation of man [5].  

Disorientation grows deeper also due to the fact that the problem of modern man is 

"respecting ignorance" and being proud of not knowing something. Few are embarrassed by 



their ignorance or misdiagnosis. Ignorance even becomes a virtue. Rejection of opinions and 

views of experts becomes a way to proclaim one’s own freedom and autonomy. Public debate 

has become fragmented – we can live our whole life without confronting people who have 

different opinions and disagree with us [6].  

The vision of the future of the world, in connection with the abandonment of the search 

for the truth, is very pessimistic. One such vision paints a world without knowledge, which is 

stable in its ignorance: "The cities where people are choking because of the lack of air and 

because of the confined space, cars and other machines making noise and polluting the 

environment will all disappear, chemistry with its crazy accomplishments, bombs and 

satellites... and the hierarchy related to skills, knowledge, origin, or affiliation will all 

disappear. The whole world will consist of anonymous municipalities, in which the lifestyle 

and type of work will be regulated in a natural, environmental way. There will be no books; 

they will be burnt in the first phase of the creation of paradise. There will not be all the 

degenerated sages ... their knowledge, contaminated and morbid, will be completely useless 

in paradise... " [7].  

The crisis of civilization is a manifestation of the ongoing spiritual struggle which the 

Scriptures speak of on their first pages. The struggle between good and evil, truth and untruth, 

reality and delusion, destruction and construction, between life and death. St. Augustine wrote 

about the civilization conflict pointing out the struggle in the history of the world of two 

different types of love: self-love to the point of rejecting God and love of God to the point of 

rejecting oneself. He emphasized that this struggle produces "loneliness of souls," which 

occurs when a person can accept – as the only and true values – only countable, visible values. 

That person closes to spiritual values. In order to love the world and himself fully, man must 

go beyond himself, agree with what he cannot freely command, he cannot immediately fulfill. 

Much later, Pope John Paul II drew our attention to the rise of the "civilization of 

death,” and Benedict XVI regretfully diagnosed the departure of people from their 

metaphysical dimension, with the only concern left "for light digestion and good sleep." As 

part of this process of deception of human life, even tragic encroachments on truth are 

justified. However, today nobody denies the "do not kill" commandment – but it is claimed 

that abortion and euthanasia are not killing; nobody demands to abolish the commandment 

"do not commit adultery" – but pre-marital relations or homosexual relationships are not 

considered as adultery. The triumph of the "dictatorship of relativism" has made it difficult to 

say what can be considered a sin or evil today [8]. 

B. Spiritual Fight for Values 

The ongoing spiritual battle indicates that the purpose of God is different from the goal 

of many people. Like every fight, it has its own dynamics and requires proper strategy. 

Although it happens in the supernatural world, it sometimes takes on a very concrete 

dimension and translates even into the material, physical dimension of the lives of individuals 

and societies [9].  



September 15, 2008 might be an example, when the collapse of the 158-year-old 

Lehman Brothers Bank was announced, which is widely recognized as the beginning of the 

great global crisis. Pope Benedict XVI concluded that the materialistic way of thinking was 

the deepest cause of this crisis. Problems in banking, as well as significant social and 

economic disturbances, but also moral and spiritual ones are interrelated and influence each 

other. Financial crises erupt when, most often due to the spread of non-ethical conduct, the 

world of economy loses confidence in financial tools and systems. Logic, which has only 

economic indicators as a reference, and does not take into account the broadly understood 

common good, is not sufficient to build a good future for the world. Economy and finance are 

only tools in the hands of people, which is why the final cause of crises lies precisely in 

people. This is the blinded mind of people that causes destruction and terrible consequences, 

not economic tools [10].    

Ideologies, such as national socialism, communism or liberalism, which were above 

all a rebellion against the human spirit, dignity and truth, came to power many times in the 

twentieth century. In the face of German fascism – national socialism, Dietrich von 

Hildebrand (1889 - 1977), the pupil of Husserl, wrote in 1934: "More than ever in the history 

of mankind, it is now necessary to clearly emphasize the primacy of the spiritual sphere over 

the vital one. Not because some philosophers today present the spirit as a 'dead end of life', 

but because nowadays – as rarely in the history of mankind – we experience a "rebellion” 

against the spirit on a large scale.” He considered the myth of the "modern man" as a full of 

pride and naive in its details, image of man. It creates a movement that he called a "revolution 

of mediocrity." In The New Tower of Babel (Chicago 1977) he wrote about the process of 

"dethronement of truth" initiated in civilization. “The modern man is a relativist who shrugs 

off the idea of objective truth, boasts about his critical approach which is full of superiority 

over naive dogmatics of the past; indiscriminately expects that everything can be achieved 

through the process of learning, and as an absolute truth accepts everything that relativists 

teach.” [11].  

The world community has clearly divided into societies with strong and influential 

narrative and post-colonial, peripheral ones that subconsciously take on the role which 

excludes discourse on the part of global hegemons and humbly recognize their tertiary place. 

The role of peripheral states is to repeat the narrative of a stronger hegemon. Such an 

international situation excludes debate and discussion which democracy stipulates. This often 

generates a sense of tribalism in the societies of "peripheral" countries, a return to "tribalism" 

(Latin: "tribus" = "tribe"). It assumes maintaining tendencies to divisions and separateness of 

individual social groups, which separate from each other, are unable to establish any dialogue 

between them and fight each other. Individual "tribes" prefer their own loyalty to the loyalty 

to the national community, thus destroying the community ethos. Sociologist Immanuel 

Wallerstein in the so-called world-systems theory defined the area called "tampon zone". This 

is how he defines the regions that do not participate in making decisions about global events 



and remain outside the mainstream of events. They are absent from shaping contemporary 

human culture. This reality is the result of the crisis of democracy and modern political 

systems [12]. 

The reaction of individuals to the situation of struggle and social antagonisms is 

unequivocal. Citizens perceive their role more as soldiers taking part in a fight than conscious 

participants of social life who are responsible for the shape of the whole world. Orders given 

by leaders, faithfulness to the main ideas suggested by propaganda, attack on opponents 

(political, economic, and cultural) is more important than thinking and analyzing the existing 

situation [13]. 

An extremely useful analysis of the contemporary crisis of civilization is connected 

with axiology (Greek aksia – value, dignity, logos – science,) as a science of values. Although 

the term "value” suggests its economic origin, determining the ability of things to fulfill the 

needs, it is the creators of the so-called ethics of values (Wertethik), namely: Edmund Husserl 

(1859 - 1938), Franz Brentano (1838 - 1917), Max Scheller (1874 - 1928), Nikolai Hartmann 

(1882 - 1950) and Dietrich von Hildebrand (1889 - 1977) that considerably expanded it. The 

ethics of values is above all an expression of opposition to various forms of utilitarian 

relativism, as well as a reaction to the axiological formalism of the philosophy of Immanuel 

Kant (1724 - 1804), for whom the essence of morality was obedience to a priori law ("Starry 

sky above me and moral law within me.") The ethics of values claims that what man is first 

confronted with is not a priori law, but a priori and independent of him, existing and 

unchanging values. They determine that things and events become valuable, that is, they have 

the character of goods [14]. 

They argue that values exist objectively, although already in a detailed explanation of 

the way they exist there are significant differences. For some, they exist autonomously, that 

is they constitute separate and independent entities, creating a separate "world of values". In 

themselves they are ideal objects or forms existing in their own unique way [15].  

Max Scheller opposes the identification of values with things, although he does not 

deny their mutual relationship. These are not only perfect forms, recognizable as properties 

of things, but also felt phenomena, which are like the matter of a given activity. Scheller also 

introduced the notion of a carrier of values. Such things thus become "goods". Roman 

Guardini (1885 - 1968) understands value as a character that some being has or can have, and 

which gives this being a special meaning [16].  

Values are learned by "direct cognition" (Max Scheller), through direct intuitive 

experience, thanks to a special kind of "sense" of a human being. Other thinkers say that 

values are not "felt," but prefer to use the term "value response" (Dietrich von Hildebrand) 

[17].  

The values create a "world" that builds its own hierarchy. So there are positive and 

negative values, though a value cannot be sometimes positive and sometimes negative. The 

hedonistic values are the lowest (pleasant – unpleasant); then come utilitarian (useful – 



unusable) and vital (serving life – destroying life). Spiritual and cultural – i.e. intellectual - 

values are even higher. Aesthetic and ethical (true – untrue, good – bad, beautiful – ugly) 

come next. The highest degree is religious values (holy – unholy). Positive values always 

have the "moment of claim" – they demand realization [18]. 

It turns out that in human activity there may be a kind of blindness to values when a 

person is not able to perceive a "sparkle of a value" which appears in the mutual relationship 

of the person and the world. There may also be a phenomenon called an axiological illusion, 

or recognizing a value where there is none. The sources of illusions are different, and they are 

connected with the condition of a person in a specific situation and living conditions. 

Ressentiment (Max Scheller), a mental state dominated by negation, a specific "spirit of 

revenge" caused by inability to reveal negation because of weakness or anxiety, can be a 

problem, too. It means a prejudice towards the world, a kind of spiritual self-poisoning that 

does not let you feel and accept values. There may also be a "shift of the axiological horizon" 

(N. Hartmann), which consists in "wandering" of feeling of a person in the field of values, 

when attention is paid to new values, and blindness or indifference is a reaction to the already 

known ones [19].  

Since higher values indicate essential conditions of a fulfilled life of a person, the aim 

of education should be to direct people to act and make decisions in accordance with their 

hierarchy and apply them in their life. It is reinforced, among others, by a principle of priority 

of higher values over the lower ones. Antoine de Saint-Exupery in The Wisdom of the Sands 

stated: "I have always learned to distinguish the important from the urgent. It is urgent, of 

course that a man would eat, because without food there will be no man and in this way the 

problem will cease to exist. But love, the meaning of life, and the taste of divine things are 

more important (...). Therefore, I do not ask myself whether a person will or will not be happy, 

or will live in prosperity and comfort. I ask first of all what kind of person will be prosperous, 

happy and live comfortably (...). I do not reject the achievements of man, which allow him to 

climb higher and higher, like the stairs. But I don’t want to confuse the goal with the means, 

the stairs with the temple. It is necessary that the stairs give access to the temple, otherwise it 

will be an empty temple. Yet all that matters is the temple. It is necessary for the human race 

to last and to have at its disposal what allows it to grow. But all this is just a staircase leading 

to a human being. The soul that I will build for him will be like a basilica, because only this 

is important. I condemn you not for the fact that you care about ordinary life, but for treating 

it as a goal." [20]. 

Contempt for a human being, departure from the world of values towards anti-values, 

an example of which is the deification of man, give rise to political, economic or cultural 

tyranny. Its principle is the reversal of values and concepts, lying and stupefying society. 

What follows is the appearance of various threats, and also chances, the motives of some 

people's actions, such as fear, greed, lack of independence and brutality are easily unmasked. 

This was the case in the meeting of societies with the totalitarianisms of the twentieth century. 



Dietrich Bonhoeffer, a Christian theologian, who was executed in April 1945 in Flossenburg 

for participating in a conspiracy to overthrow the Nazi tyranny in Germany, wrote: "At such 

a time the tyrannical despiser of humanity easily makes use of the meanness of the human 

heart by nourishing it and giving it other names. Anxiety he calls responsibility; greed, 

industriousness; lack of independence, solidarity; brutality, masterfulness. By this ingratiating 

treatment of human weaknesses, what is mean is generated anew and multiplied and the 

deepest contempt for humanity, asserting its love for humanity, carries on its sinister business. 

The meaner the person becomes, the more willing and pliant a tool he is in the hand of the 

tyrant. The small group of rightful people is smeared with mud. Their courage is called revolt, 

their discipline Pharisaism, their independence arbitrariness, and their noble-mindedness 

arrogance. The tyrannical despiser of humanity, takes popularity as a sign of great love of the 

people and his secret profound distrust hides behind the stolen words of true community. 

While he declares himself before the masses to be one of them, in reality he praises himself 

with repulsive vanity and despises the rights of all other people. He considers the people 

stupid, and they become stupid; he considers them weak, and they become weak; he considers 

them criminals, and they become criminals. His most holy seriousness is frivolous play; his 

good and caring attention for people is bare–faced cynicism. And yet, in his deep contempt 

for humanity, the more he seeks the favor of those he despises, the more he arouses the masses 

to declare him a god. Contempt for people and making them idols lie side by side.” [21]. 

C. Civilization of the West and Christian Thought 

The civilization of the Western world was created as a "side effect" of the ongoing 

evangelization process carried on by the Roman Church. The future of Europe was decided - 

as many Christians emphasize – as a result of a dream. In the city of Troada, where Troy once 

stood, Paul from Tarsus, during the second of his missionary expedition, dreamed of an 

unknown Macedonian who begged him: "Come to Macedonia and help us!" (Cf. Acts 16, 9). 

Until then, Paul had preached the Gospel in Asia Minor. He was planning a trip to Bithynia 

in Asia, but the night vision changed his plans and he traveled to Greece. This is how the 

evangelization began in Europe, which in the Middle Ages was completely permeated with 

Christianity. It was its natural element, the spirit in which the contemporary man moved [22]. 

The Church was the creator of European civilization for hundreds of years. She 

engaged in creating and defending the hierarchy of values preached by the Gospel, and 

protected them against all forms of danger – either external or internal. The Church’s teaching 

protected the core of civilization that had grown out of faith and tradition, formulating her 

work against successive versions of revolutionary assault on God's Order. This was the case 

when the Church reformed herself and acted against heresies, exposed the weakness and 

illusion of natural religion and morality, opposed the separation of social life from ethics, or 

remained unyielding to the calls to submit to progress and modernity. Similarly, the Church 

firmly opposed subsequent mutations of heretical thinking in the form of totalitarian ideas of 

communism or fascism [23]. Nowadays, she also points to civilization threats, listing among 



them the global heresy of deification of man, that is, the new idolatry, which removes God 

from people's lives preaching erroneous knowledge of man, cutting him from the sources of 

his dignity and greatness [24].  

The Church noticed that the biggest problem today is the identity crisis - many 

believers have lost their awareness of their faith. Therefore, it is still valid to return to the 

sources of the Christian message of salvation, to the truth about the Redeemer of man who 

gives meaning to human life. It is significant that the first encyclical of Pope John Paul II, 

"Redemptor hominis" (the Redeemer of Man), touched upon this very truth [25].  

The civilization crisis is a call on every Christian to be more active on his way back to 

the sources – the Gospel. This also applies to the ecumenical dimension, which is becoming 

more urgent in the face of the crisis. Many believers point out that the world's strangeness to 

the Gospel generates an urgent need to suspend certain feuds and disputes within the Christian 

community in order to defend the world's values more effectively. An example of similar 

thinking in the world of interreligious dialogue was Mahatma Gandhi. He believed in one 

truth present in all religions, which had its roots in Hindu thinking "adwaita". According to 

him, the depth of religious experience is where man has left concrete historical traces of his 

faith. The road is common to all religions, which is to justify unity in the interest of a new 

quality built by all civilizations. Similar thoughts underlie the Christian call for dialogue 

between religions [26, 27]. 

D. In Search of True Words 

One of the important areas of concern for particular religions, mainly Christianity, is 

to preserve the meaning of words. In an uncertain, revolutionary time, when words are ignored 

and their meaning is blurred, it is all the more important to keep watch over speech, so that it 

does not become gibberish or a political jargon of parties guarding their interests, or a tool of 

campaigning or a source of subsequent forms of violence. 

In the text on the crisis of contemporary culture, Hannach Arendt wrote: "Have we not 

ceased to live in a common world, where the words we use together have ceased to have an 

indisputable meaning and in such a way that we won’t be condemned to a life drowned in 

verbalism: in a world without any sense in which we grant each other the right to withdraw 

into our private worlds of meaning and require only that each of us remain consistent within 

our own terminology? If in some circumstances we find ourselves capable of understanding 

each other, we are not saying that we have gained a common understanding of the world, but 

that we understand the coherence of arguments and reasoning, the course of argument in 

purely formal terms." [28].  

The search for consistency in meaning and the language of communication is possible 

only in an area that contains metaphysics, a general view of man and the world. It is the closest 

to such a language in religion - Pope Benedict XVI pointed out that Christianity retains a 

stable and comprehensive truth about man and for man. Only a thinking person can become 

a language guardian. However, the ability to think alone does not guarantee that we can 



manage to think. There must be good will which indicates the direction of thinking, and gives 

some content to thought. It depends on a person whether they want to think about the content. 

And this is connected with the overall process of educating people and their formation [29].  

The author of one of the most controversial essays of the late twentieth century, entitled 

"The End of History", F. Fukujama, concluded that the great political age is coming to an end 

and technology is taking its place. Technological determinism is the basis of harsh criticism 

of traditional representative democracy. "Digital Governments" dominated the spirit of the 

human community, making a person an arbitrarily manipulated object, treated instrumentally, 

deprived of the ability to check the excess of information, and therefore doomed to wander in 

ignorance about the essential qualities of the modern world. The opposition technology – the 

spirit – has become the most critical front of confrontation of contemporary social practice, 

in which the future of the world is at stake [30].  

This diagnosis points to an important element of confrontation between modernity and 

the Christian tradition, which is to maintain the world of values as the basis of social life. 

Only the person who understands their social dimension can create communication and 

cooperation with others and build a community. Communication between "I" and "you", built 

on the principle of personal reference, which is fulfilled in affirmation, in recognition and 

confirmation of the personal value of the other person, gives hope for the future of the world. 

Without the other, it is not possible for man to become a human being, and if people are to be 

people, there must be more of them and they must go beyond their selfishness. "All 

individuals must be brought up to be human beings, otherwise they would not be human 

beings" (Fichte), because "human beings give each other the heavenly bread of being 

themselves" (M. Buber) [31]. 

The pursuit of truth is an important direction for the development of every human being 

and should not be disturbed by anyone. Man reveals himself directly as a different being, 

separate from the world of things, although always in direct cognitive contact with the world. 

He sees directly, or experiences that as a person who gets to know the real world of objects, 

he is absolutely different from and irreducible to the things he has learned, which cannot learn 

on their own. What differs him from the world also distinguishes him. It is the reason why 

man "separately" appears to himself as someone who infinitely exceeds this world, who 

transcends it (expression of Karol Wojtyła,) who is "higher" and "differently" in it, as if he 

was alone. And through this "loneliness" he is who he is - a person. Because of that in man’s 

conscience truth combines with normativity, which manifests itself as the normative power 

of truth. To be oneself means to a person to be ruled by the truth. And the freedom of man 

becomes the authentically human freedom that builds him, when it is the freedom that 

surrenders to the truth he has acknowledged [32]. In the Encyclical “Veritatis Splendor”, John 

Paul II says: "only the freedom which submits to the Truth leads the human person to his true 

good. The good of the person is to be in the Truth and to do the Truth "(VS, No. 84). 

The concern of many social workers who are worried about the conceptual mess, the 



amount of false comments, and lies present in public life takes a similar path. More than 100 

media units have been created around the world to verify public statements of politicians, 

economists, and the people of culture every day. The vast majority of them, as much as 90 

percent, were created after 2015 (in Poland, the OKO-press – The Center for Citizens' Control, 

founded by journalists with a clearly left-wing orientation has been in operation since 2016.) 

A lot of fact-checking media outlets were created, checking media "facts", a kind of "truth-

tellers," founded mostly by former opposition groups, e.g. the participants of Maidan in 2013 

in Ukraine, or a group of activists supporting democratic transformation in Serbia. They 

consider the transmission of orderly, verified and reliable information to citizens as the most 

important goal of their activity. In social truth, they see the most important means of 

rebuilding and safeguarding order, which is threatened by the crisis of modern times [33]. 

E. Hope 

Christian activity in this area is similar, at least in the intent layer. It assumes that 

freedom from the so-called "anthropological error" guarantees true freedom and gives hope 

for a better future. Denying man subjectivity in social life and treating individual as part of 

society (socialism) leads to depriving man of the right to make decision and take moral 

responsibility. It subordinates individual to social mechanisms, identifies man with the sum 

of social relations, leading to disappearance of the concept of a person as an independent 

subject of moral decisions within creating social order. This leads for example to arbitrariness 

in creating the law, gives it prerogatives that allow rejection of the natural law and the voice 

of conscience [34]. 

Feliks Koneczny, a renowned Polish historiosoph, in a lecture on civilization, 

distinguished collective civilizations (Byzantine, Jewish, Arabic, Turanian, Brahmin, 

Chinese) and personalist (Latin) civilization. Collective and personalist systems are mutually 

exclusive. At the core of collective civilizations are utopias (personalism, apriorism, 

mechanics, closure, statism, sacralization), shown as a remedy for social evil. The Latin 

civilization (personalism, aposteriorism, organicism, openness, dynamism, transcendence) 

excludes utopia as the content of political doctrine. Utopism, on the other hand, leads to 

collectivism, or some form of totalitarianism [35]. 

An example of a modern utopia, which had a huge impact on the contemporary 

civilization crisis, is based on Francis Bacon's "The New Atlantis" (1627). Bacon made 

science and the possibilities it offers for man the central point of discourse. Referring to the 

myth of Atlantis, he teaches his own version of the "kingdom of man" (regnum hominis), in 

which the dominance over nature is realized through science and technology and the 

widespread use of the scientific method. It allows to identify knowledge with authority. 

According to the author, the greatest good will come from the Solomon House - a college 

founded for studying nature and creating great works. The aim of this institution is to learn 

the reasons, movements and forces of nature and to extend the limits of human power to all 

possible things and to cure certain diseases and prolong life [36]. Hope in Bacon has received 



a new form – faith in progress. The discoveries and inventions he knew were for him a 

harbinger of almighty power binding politics and science, practice and theory. He attributed 

to science a saving power that changes permanently and in depth the nature of the world [37]. 

It was an extremely suggestive but erroneous concept of a man which distorted the truth about 

him. 

Engaging in debates with similar theses should be done only when a person preserves 

the knowledge of his own identity, and will constantly ask and protect the answer about the 

truth about himself [38]. The question about identity and its awareness is very often accused 

of traditionalism. It is not based on the fact that man resists the novelty or on the special liking 

of the old, but on eliminating surrendering his thinking to the value subjected to time. 

Thinking cannot be judged in the aspect of the time in which it occurs, but it must be faithful 

to the truth. Traditionalism consists in arranging all elements of life, those that were absorbed 

a long time ago and new, next to each other, on one plane. It expresses itself in the cult of the 

old, but enriched by new experiences, with a clearly built structure of unity between the 

individual elements that build human identity. Traditionalism can be described as 

"indifference to time", "faithfulness to one's own thoughts", which distinguishes it from the 

"ideology of progress" and the idea of "conservatism (preserving at all costs, including truth, 

the existing theses and assertions.) Traditionalism, on the other hand, is a way of being, not 

an ideology or program, or a critical look at reality [39].  

Christianity carries with it a hope based on the truth that God has offered himself to 

raise and save man - to redeem him. It is love in its most radical form. As emphasized by 

Cardinal J. Ratzinger: "The goal of optimism is utopia, while hope is a gift that has already 

been granted to us, we only wait for Him who will bring it to us as a gift: for God, who with 

Jesus had His tent set up in history." [40]. In order to build his life on solid foundations, in 

addition to short-term expectations useful on a daily basis, man needs to find a "great hope" 

leading him to what is available to him; hope that will lead him to God. And then the meeting 

with Him will put man’s entire life in order as well as the communities he creates [41].  

Hope makes it possible to create communities that put the world in order. Homer (in 

the 8th century BC) writing about the strength of the warriors said that friendship is the "two 

who walk together," a kind of similarity, because people who are alike, are united in 

relationships [42]. By discovering a common destiny, spiritual similarity and unity of beliefs 

we can create a great force that is capable of renewing the world and introducing others to 

ways to organize important social matters, and to set new dimensions of the future. 
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CТИХОТВОРЕНИЕ «ЖИЗНЬ» И.П. КЛЮШНИКОВА  

В ПЕРЕВОДЕ А. МАТЕЕВИЧА 

Ольга Герлован, др., конф. 

Кафедра иностранных языков и литератур, ТГУ 

Rezumat. În articol este prezentată analiza poeziei Viaţa a poetului rus din sec. al XIX-lea I.P Kliuşnikov şi 

interpretarea ei, prin traducere, de poetul clasic român Alexei Mateevici. Alegerea operei de poetul român 

demonstrează că el este la curent despre ce se întâmplă în viaţa literară în perioada de tranziţie ale sec. XIX-

XX. Kliuşnikov îl farmecă pe Mateevici prin sinceritatea emoţiilor şi un profund psihologism, ulterior redate 

şi de traducător. Însă în traducerea lui Mateevici nu mai persistă antiteza „minte” – „inimă”, intensitatea 

emoţiilor, patosul filosofic. În traducere şi-a găsit expresie viziunea asupra lumii a unui slujitor de credinţă 

ortodoxă. 

Summary. The article presents the analysis of the poem of the nineteenth-century Russian poet I.P. 

Klyushnikov "Life" and its comprehension by the Romanian classic Alexei Mateevich through translation. The 

appeal of the Romanian poet to this poem is an evidence of his awareness of what happened in the foreign 

literary life in the XIX-XX centuries. Klyushnikov attracts Mateevitch through the psychological depth and 

sincerity of emotions, which were represented successfully by the interpreter. However, in the translation of 

Mateevich, the opposition "mind" - "heart", emotional tension, and pathos of the philosophical question are 

removed. In translation, it is manifested a world relation, a world outlook of an Orthodox clergyman. 

 

«В акте перевода осуществляется не только воссоздание конкретного, уже кем-

то созданного текста, полноценно творческая культурная работа по созданию 

пространства умопостигаемости, соизмеримого опыта, сравнимости между языками и 

культурами. Работа перевода – знак зрелости, способности взять в свои руки ситуацию 

многоязычия – ответить на нее не утопическим горделивым проектом, вроде 

взгромождения башни до небес или отыскания абсолютной меры вещей, а 

бесконечным трудом самосозидания», - справедливо заметила Т.Д. Венедиктова 

[Венедиктова, 6]. Данные слова в полной мере можно отнести к переводческой 

деятельности румынского поэта Алексия Матеевича, который не только таким образом 

формировался как поэт, мыслитель, но и как патриот, просветитель, формировавший в 

своих согражданах чувства человеческого достоинства, свободы, права быть собой, 

утверждавший веру в незыблемость божественного Закона.  

Обращение румынского классика Алексия Матеевича к творчеству русского 

поэта Ивана Петровича Клюшникова (1811-1895) и в частности к стихотворению 

«Жизнь» (1840) – свидетельство его осведомленности о происходящих событиях 

литературной жизни России конца XIX столетия. 



Дело в том, что имя И.П. Клюшникова ко времени обращения к нему Матеевича 

и перевода стихотворения «Жизнь» в 1914 было практически забыто (отчасти не в 

малой степени и по вине самого Клюшникова). Многообещающий поэтический талант 

Клюшникова был отмечен уже в пору его обучения в 1830-х годах на словесном 

факультете Московского университета. Первые его стихотворные произведения были 

опубликованы в 1838 году в журнале «Московский наблюдатель», а затем последовали 

публикации в «Отечественных записках» (1839-1840) и «Современнике» (1840). 

Необходимо отметить, что В.Г. Белинский писал, что стихотворения Клюшникова 

«принадлежат к примечательным явлениям современной им литературе, и их 

историческое значение не подвержено никакому сомнению» [Белинский, 195-196]. 

Интересно, что критик в его поэзии уловил «гамлетовские» черты как проявление 

«острого душевного кризиса, который герой пережил в результате своего 

разочарования в действительности, в людях, утраты чувства гармонии окружающего 

мира» [Машинский]. Подобное настроение было характерно для российской 

интеллигенции 30-х годов XIX века, к которой принадлежал и наш поэт. В отличие от 

своих друзей Н.В. Станкевича, Я.Н. Полонского, М.А. Бакунина он очень остро 

переживал безвременье 30-х годов. Неудовлетворенность собой, сомнения в 

истинности своего призвания (таланта) привели Клюшникова к решению уединиться и 

покинуть столичную жизнь, уехать на родину в Сумской уезд Харьковской губернии.  

Стихотворения Клюшникова не были опубликованы отдельным изданием, хотя 

поэт планировал это сделать. Однако стихотворение «Жизнь», помимо публикации в 

журнале, было напечатано и в хрестоматиях на рубеже столетий [Клюшников]. Можно 

предположить, что Матеевич мог познакомиться со стихотворением в этих изданиях. 

По мнению исследователей, поэзия Клюшникова отличалась психологической 

глубиной, достоверностью и искренностью переживаний, исповедальностью 

[Ходанен, 75]. Все это, вероятно, и привлекло переводчика. 

Кроме того, стихотворение Клюшникова – это своеобразная рефлексия на 

произведение А.С. Пушкина 1828 года «Дар напрасный, дар случайный…». Надо 

отметить, что Клюшников был не только знатоком пушкинского творчества, но и его 

«учеником», если можно так выразиться: пушкинская традиция проступает в его 

поэзии. Но если в пушкинском стихотворении нашли отражение мрачные 

пессимистические настроения, сомнения, вызванные жизненными неурядицами, то 

Клюшников определяет для себя смысл человеческой жизни, отвечая на вопрос 

пушкинского лирического героя: «Жизнь, зачем ты мне дана?» Безусловно, Матеевич 

не мог не обратить внимание на этот факт. Однако переводит он не стихотворение 

Пушкина, а Клюшникова, поскольку отношение, позиция второго ему ближе, 

созвучнее его душе, миросозерцанию. Пушкинское выражение сомнения в 

существовании Бога не могло найти отклика у Матеевича священнослужителя. 



Обратимся к предмету нашего исследования: рассмотрению перевода Матеевича 

с точки зрения того, насколько ему удалось донести мысль Клюшникова своим 

читателям (как известно, Матеевич писал для крестьян-молдаван, прежде всего). 

Стихотворение «Жизнь» Клюшникова начинается (первые две строки) с 

философско-риторического вопроса, на который сам же лирический герой отвечает 

(третья и четвертая строка):  

Дар мгновенный, дар прекрасный, 

Жизнь, зачем ты мне дана? 

Ум молчит, а сердцу ясно: 

Жизнь для жизни мне дана. 

Для лирического героя «жизнь» - это «дар», в чем поэт идет вслед за Пушкиным. 

Примечательно, что использование дважды высокого слова «дар» (ср. подарок) и 

инверсии акцентируют ценностное значение понятия «жизнь». Эпитеты «мгновенный» 

и «прекрасный» усиливают положительную коннотацию слова «дар», а, следовательно, 

и слова «жизнь». Первый эпитет передает понимание лирическим героем 

быстротечности жизни, ее мимолетности, а второй – ее ценностного качества, 

совершенства как божьего творенья. Для сравнения приведем строки Пушкина: «Дар 

напрасный, дар случайный, //Жизнь, зачем ты мне дана?» 

Матеевич первые две строки стихотворения переводит, снижая пафос 

философского вопроса: 

Frumoasă nestatornicie, 

Viaţă, pentru ce-mi eşti dată? 

Нетрудно заметить, что переводчик отказывается от повторов и инверсии, что 

смиряет эмоциональную напряженность оригинала. Матеевич объединяет два эпитета 

и создает новый образ – «прекрасное мгновение», который, вероятно, для читателей 

яснее, прозрачнее. Однако этот образ, знакомый по творчеству В.А. Жуковского и А.С. 

Пушкина, предстает совсем иным: здесь он имеет отношение к жизни, а не к чему-то 

невыразимому (Жуковский) или к молодой женщине (Пушкин). 

 Следующие две строки он переводит практически дословно: 

Mintea-mi tace, simţul ştie: 

Viaţa-i pentru viaţă dată. 

Следует обратить внимание на перевод третьей строки: у Клюшникова – «сердцу 

ясно», у Матеевича – «simţul ştie». На первый взгляд, противоречия нет: сердце связано 

с чувством, чувствуем мы сердцем. Однако, на наш взгляд, у Клюшникова не случайно 

используется слово «сердце» - оно противопоставлено «уму» («Ум молчит, а сердцу 

ясно»). Сердце способно прозреть то, что пока разуму непонятно. Возникший вопрос 

способны разрешить лишь сердце, душа. Вот этот подтекст, переданный отчасти 

использованием противительного союза «а», снят в переводе. Понятие «чувство» - 

«simţul» уже, «сердце» - точнее, вбирает в себя целый комплекс разнородных чувств. 



Во второй и третьей строфах разбираемого стихотворения разъясняется, в чем 

состоит для лирического героя красота жизни. «Жизнь» предстает частью «божьего 

мира»: 

Все прекрасно в божьем мире: 

Сотворимый мир в нем скрыт. 

Но он в храме, но он в лире, 

Но он в разуме открыт. 

Троекратное использование противительного союза «но» в третьей и четвертой 

строках данной строфы передает убежденность лирического героя в возможности 

открыть для себя красоту божьего мира, а значит и человеческой жизни как части этого 

мира. Здесь проявляется романтическое мировосприятие поэта, который видит 

проявление божественного начала в поэтическом творчестве. 

Смысл данной строфы Матеевич переводит, используя соответствующие 

образы: «lumea mare», «ziditoru», «simţul», «simţiri», «cîntare», «lumina feţei lui». В 

переводе мир прекрасен, поскольку в нем скрыт сам Творец: 

Frumoase-s toate-n lumea mare, 

Căci ziditoru-nea s-ascunde. 

Dar prin simţiri şi prin cîntare 

Lumina feţei lui pătrunde. 

У Матеевича появляется образ Господа («ziditoru» - строитель, «lumina feţei lui» 

- свет его лица), поскольку, вероятно, для него познание божьего мира – это познание 

самого Господа, что предстает в подтексте оригинала и целостном прочтении 

стихотворения. Однако образ Бога появляется у Клюшникова лишь в последней 

строфе, где собственно звучит и ответ на поставленный вопрос в первой строфе: 

Познавать его творенье,     Pe Dînsu-l a-l afla-n zidire 

Видеть духом, сердцем чтить –     Ca-n carte voia a-i citi. 

Вот в чем жизни назначенье,    Aceasta-i vieţii menire: 

Вот что значит в боге жить!    În Dumnezeu a vieţui. 

Последняя строфа стихотворения может восприниматься как своеобразное 

пояснение последней строки первой строфы: «Жизнь для жизни мне дана». Свое 

суждение русский поэт формулирует одним восклицательным предложением, чем 

выражает радость открытия и убежденность в своем выводе (повтор указательного 

местоимения «вот»). Для Клюшникова жить в Боге – это жить сердцем, душой 

проникать его творение, что выдавало его романтическое мироотношение. 

Матеевич для перевода первых двух строк данной строфы обращается к 

библейскому образу «мир – книга» – «cartea». Переводчик акцентирует внимание на 

образе Бога, по которому читатель познает творение, и этот процесс познания он 

сравнивает с чтением. Последние две строки переведены практически дословно без 

использования повтора.  



Проведенный анализ позволяет отметить, что в переводе предстает 

православный священнослужитель, что проявляется в обращенности к библейским 

образам, в отсутствии эмоциональной напряженности, в стремлении к конкретности и 

ясности, однозначности. Можно сказать, что перевод Матеевича – это своеобразная 

интерпретация стихотворения Клюшникова. Вместе с тем, полагаем, что Матеевичу 

удалось весьма точно передать смысл стихотворения Клюшникова, удалось совершить 

«преодоление чуждости чужого без превращения его в чисто свое» [Бахтин, 371]. 
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Didactica științelor socio-umanistice  



COMMUNICATIVE LANGUAGE  

TEACHING AND COLLABORATIVE LEARNING 

Tatiana Arpentii, lect. univ. 

Catedra Limbi si Literaturi Straine, UST 

Rezumat. Articolul prezinta posibilitatea dobândirii unei experienţe sociale, constructive, bazată pe invatarea 

prin cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor in procesul de studiere a limbii straine.  Învăţarea prin 

cooperare este o metodă didactică fundamentată pe organizarea elevilor/studentilor în grupuri mici pentru a 

putea lucra împreună, astfel încât fiecare membru al grupului să-şi îmbunătăţească performanţele proprii. 

 

The power of collaboration is undeniable. Be it a business company or a sports team, 

neither will succeed if the individuals in it do not join their efforts for the greater good. The 

same holds good for classrooms as well; learning collaboratively cannot only be more 

entertaining, but also more effective when compared to individual learning. Especially in 

language learning authentic communication between other language speakers is an essential 

part of the learning process and cannot easily be replaced by anything that can be done 

individually. The general consensus on the meaning of the term 'collaborative learning' is that 

it stands for learners working together to reach a shared goal. However, considering the 

number of different conceptions on collaborative learning, it is challenging to exhaustively 

define what is meant by the term. Although it is occasionally used as a synonym for 

cooperative learning, and the two terms can be seen as similar in meaning, they follow, as 

several sources affirm, slightly different principles. For example, Matthews, Cooper, 

Davidson and Hawkes [6.p34-40]. illustrate the differences between collaborative and 

cooperative learning in terms of the role of the teacher, the involvement of students, and the 

relationship between the teacher and the students. They clarify that in comparison with 

cooperative learning, collaborative learning is less organized by the teacher, as the students 

are given more responsibility of their own learning and evaluation. 

Panitz distances collaborative learning even further from cooperative learning as he 

suggests that the former is more of a philosophical approach rather than merely a pedagogical 

one, where mutual respect and responsibility between group members is built on cooperative 

efforts.[4] 

 Oxford (1997) [3, p 443-456] similarly infers that collaborative learning is based on 

building functional learning communities that focus more on the learner's adjustment to the 

community than on concrete learning procedures, as in cooperative learning. Collaborative 

learning can then be, as Oxford (1997) concludes, associated with social constructivism, 

which focuses on the whole learning process as opposed to single tasks to be completed. This 

theory suggests that cooperative learning should not be distinguished from collaborative 

learning, but rather be understood as one of its sub-approaches, allowing broader usages for 

the term 'collaborative learning'.  

It is important to remember that not all group work is necessarily supportive of 



collaborative learning. In order for a group activity to be considered successfully 

collaborative, it must fulfill certain criteria. Johnson and Johnson list five fundamental 

elements of cooperative learning that educators should consider when applying collaborative 

approaches: positive interdependence, individual accountability, face-to-face promotive 

interaction, interpersonal and small group skills, and group processing.[2] 

First, positive interdependence is a primary factor of cooperation, as the success of the 

group requires all participants to complete their share of the workload. All group members 

have been assigned a specific role in the group with relation to their personal abilities, thus 

the group cannot function without all of its members' participation, as everyone's input is 

equally important. Positive interdependence can be divided into nine specific interdependence 

types.[ibid]. Second, individual accountability emphasizes the fact that all members of the 

group, regardless their role during the collaborative learning activity, should afterwards be 

able to perform a similar task on their own. It should therefore be ensured that everyone in 

the group gains new knowledge and skills from the collaborative activity in order for them to 

have the capacity to do the same on their own later. Third, face to- face promotive interaction 

is needed for the group to both accomplish concrete tasks as well as for mutual support. 

Fourth, interpersonal and small group skills should be taught and practised, as collaborative 

learning involves not only working on different tasks, but initially working together in a 

group. Finally, group processing is a way to evaluate the group's success in order to see which 

procedures were helpful and which ones need improvement, thus it’s an important phase in 

developing the group's functioning.  

It is reasonable to argue that one cannot fully learn a language without communication. 

Likewise, equally justified is a claim that communication, at least if it aims to be successful, 

is not possible without collaboration. So significant is the role of collaborative learning in 

language education that it can, along with cooperative learning and interaction, be described 

as one of the “three strands of communication” in foreign and second language teaching. 

 In the context of foreign and second language learning, collaborative learning is often 

associated with communicative language learning, as pointed out by Richards and Rodgers 

[5]. According to them, collaborative language learning seeks to build naturalistic, elaborate, 

and motivating language learning environments that, by the use of interactive activities, help 

learners in taking advantage of different ways of learning and communication. The 

philosophy behind collaborative language learning is, therefore, that language use is learned 

and meanings are created in authentic, collaborative communication with other learners, as 

opposed to traditional teacher-orientated studying from books. In addition, collaborative 

learning is designed to give teachers the tools to enable all this, as well as function as an 

approach that can easily be used in various contexts and different kinds of classrooms. 

[ibidem] 

There are several classroom activities developed for collaborative learning, most of 

which can easily be applied to collaborative language learning. Crandall   discusses a 



number of common cooperative activities and how they relate to language learning.[1 p.226–

245]. Among the most frequently used activities is Jigsaw, where group members each hold 

different pieces of information that they first elaborate in 'expert groups' with other learners 

holding the same information, and then, having returned to their home groups, the group 

members combine their knowledge to fill in the information gaps and thus complete the task. 

In language learning this type of information gap activities can be used, for instance, as a 

listening or reading comprehension task or, especially when groups are asked to consider 

different perspectives of one topic, to promote higher-thinking skills in the target language. 

Another well-known cooperative activity Crandall mentions is think/pair/share, a task that 

involves learners to work at different stages of planning, sharing, and developing their ideas 

individually, in pairs and finally with the whole group [1,p, 226–245]. Learners are thus 

offered numerous chances to practice the content and language of their output based on the 

feedback they receive from their peers. For brainstorming language teachers may use, as 

Crandall suggests, Roundtable or Roundrobin, where learners share their individual 

knowledge and ideas with the rest of the group. Either in writing, as in the former activity, or 

orally, as in the latter, each learner contributes to the task in turns until time is up or no one 

in the group has anything new to add. While the activities discussed above can be carried out 

during one teaching period, Crandall also names a few activities that require a longer period 

of time to complete, and thus offer a great opportunity for language development. [ibidem] 

For example, group investigation includes not only several stages of planning, researching, 

and developing their projects but also practising academic language skills. Similar kind of 

extensive contribution is involved in collaborative writing, an activity developed particularly 

language learning in mind. In collaborative writing learners practice their individual skills in 

writing and negotiation as well as in socializing as they work on either their own products or 

on joint texts produced in collaboration with other learners. 

Collaborative activity involves learners working together in order to complete a task. 

Collaboration increases the opportunities a student has to use the target language, and thereby 

develop their skills in it. 

The advantages of pair work and small group work can be: 

 Gives learners more speaking time 

 Changes the pace of the lesson 

 Takes the spotlight off you and puts it onto the children 

 Allows them to mix with everyone in the group 

 Gives them a sense of achievement when reaching a team goal 

 Teaches them how to lead and be led by someone other than the teacher 

 Allows you to monitor, move around the class and really listen to the language they 

are producing 

We should still take into consideration some pitfalls and how to avoid them. 



 You could lose control of the class. Set up a signal before you start, like a visual time 

out with your hands, so that they know when to stop. Don’t shout for them to stop as 

they will just shout louder! 

 You are not able to listen to everyone at once and hear what they are saying – set up 

groups of three where A and B talk while C monitors. Then swap roles. They are 

producing language; you just want to make sure the language they are producing is 

English. Have a fun system of every mother tongue word you hear the monitor must 

stand up and then stay standing. The activity stops if all monitors are standing. This 

will make them aware of using English as much a possible and using their first 

language as little as possible. 

 The classroom will get very noisy. This is OK, as long as they aren’t shouting. Move 

them into different places in the room so that they can hear themselves speak. 

We must know how to set up pair and group work. 

 Be sure to fully explain the procedure before splitting the class up. 

 Always demonstrate either yourself of with the help of a volunteer exactly what they 

have to do. 

 Ask them to tell you what they have to do before they do it (in their mother tongue if 

need be) to check their understanding. 

 Have fill in activities ready for the quick finishers – but be sure that they have 

completed the task correctly first and haven’t just finished early because they 

misunderstood what they had to do. 

 Don’t forget to have feedback time after pair work so that the children don’t feel that 

they have been wasting time. It’s important to share their work as a whole group 

although this doesn’t have to be systematic. 

 Set a clear time limit. 

 Control who works with who so children aren’t always being dominated or dominating 

others. 

After describing the advantages and pitfalls of the group work it will be essential to 

propose some activities which efficientize students’ learning. Activities which lead 

themselves to pair work: 

Roll the ball 

This can be used to practise any language that requires a question/answer pattern. They can 

roll the ball to each other and have to say the appropriate sentence as they roll the ball. E.g. 

'Hello.' 'Hello.' 'What’s your name?' etc. Remember the sentences they practise should be 

fairly short. 

Information gap 

Give each pair a picture. The pictures should be nearly the same with two or three elements 

missing from each picture. Without showing each other the pictures they should describe the 



missing objects. They will practise colour, prepositions of place, and adjectives such as big, 

small, etc. Then they can compare their pictures. 

Telephone conversations 

Sitting back to back they can practise telephone language or just simple exchanges that don’t 

have to be connected to the telephone itself. Sitting back to back should arise their interest 

and help train them with listening skills. It’s a challenge, but a fun one! 

Activities which lead themselves to group work. 

Posters 

Used to practise categorizing skills, reviewing colours and names of toys. The children can 

be in charge of finding pictures of toys and grouping in terms of colour or type of toy and 

displaying their work. 

Cuisenaire rods 

If you can find a set of these wooden, colour coded rods you’ll find they come in handy for a 

whole host of activities. Give a random selection to the small groups. Together they must 

imagine a scene and build it to then describe to the class. 

Weather dressing 

Bring in a selection of items of clothing. You can ask the children to bring in one item each 

the week before but bring a few extra yourself to account for those who forget. Put the items 

in four piles around the room to make access easier and to avoid a scramble on one pile. The 

class should be in four groups – one for each season. They have a few minutes to collect a 

certain number of items that they could wear in that season. Everyone must have at least one 

item. But no-one in the group must have the same item as their other group members. The 

language they use can be describing to their group what they’re wearing, using colours and 

clothing vocabulary, and saying in what weather conditions they would wear the item. The 

other group members can say if they think it’s appropriate for their season or not. 

Brainstorm words/phrases onto the board related to the topic: people / verbs / feelings etc. 

Introduce the listening of two people planning a night out. Write up different alternatives on 

the board to give them a reason for listening e.g. (a) restaurant / bar (b) meet at the train station 

/ in the square. Play it a few times, first time to select from the alternatives, second time to 

note down some language. 

Tell them that they are going to plan a class night out and give them a few minutes to think it 

over. 

Language Focus  

Write on the board five good phrases used by the students during the task and five incorrect 

phrases/sentences from the task without the word that caused the problem. Students discuss 

the meaning and how to complete the sentences. 

Hand out the tapescript from the listening and ask the students to underline the useful 

words and phrases. 



Highlight any language you wish to draw attention to e.g. language for making 

suggestions, collocations etc. 

Students write down any other language they wish to remember. 

Note: You can go on the planned night out with your students. This can make it even more 

motivating for them. 

Conclusion 

A supportive relationship between teachers and students in the classroom can improve 

the learning process. By having a good relationship with students, teachers can offer to 

students chances to be motivated and feel engaged in the learning process. Students will be 

engaged actively in the learning instead of being passive learners. It is efficient to investigate 

how using communicative approach and cooperative learning strategies while teaching do 

affect and improve students’ learning performance.  Students benefit and are motivated when 

their teachers create a safe and trustful environment. And also the methods and strategies 

teachers use, make students feel engaged and stimulated to participate in the learning process. 

The students have in their mind that a positive relationship with their teachers positively 

impacts their interest and motivation in school 

which contributes to the enhancement of the learning process. 

Cooperative learning helps students to increase achievement and help students to 

improve their attitude toward school, learning and classmates. It also helps students to work 

cooperatively as a team and learn critical thinking while working and making part of a group. 

Additionally, cooperative learning supports communicative language teaching. The activities 

and strategies used in cooperative learning are helpful to promote cooperation, interaction 

among students, which will promote real communication and benefit students’ own learning 

construction. Students will use language in a soft way, and also in different context which 

helps to improve students’ communicative competence. 
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Summary. The importance of language learning, involving literary texts in original language facilitates 

efficiency of identity, axiomatic and religious (cultural) diversity inherent to any society, group and individual, 

calling for mutual comprehension, intercultural dialogue and cooperative relationships, preventing and solving 

intercultural conflicts. Nature and complex character of literary intercultural competences demonstrate that it 

can be formed / developed / manifested only through a complex system of literary work of students, on the 

basis of literary education, which, however, have to be complemented by the principles of intercultural 

education of students in the context of foreign language learning through literary texts in original. 

 

Practica educaţională mondială la etapa actuală consideră conceptul de competenţă o 

direcţie principală a modernizării sistemului educațional, iar procesul de formare a 

competențelor o cerință de ultimă oră înaintată calităţii educaţiei. Abordarea centrată pe 

formarea de competenţe este una actuală în teoria şi practica procesului educativ din 

Republica Moldova.  

Scopul predării/studiului literaturii în limba străină este unul de educaţie interculturală 

prin literatură, şi se atinge prin dezvoltarea unei culturi lectorale specifice, cu vădită nuanţare 

interculturală. Acest scop presupune o dezvoltare a competenţelor literare nu numai prin 

citirea operelor literare propuse de curricula, dar şi prin consultarea oricărei altei literaturi 

artistice.  

Noţiunea de competenţă literară/literar-artistică/lectorală se identifică cu finalitatea de 

bază a educației literar-artistice – cititorul cult de literatură, adică cu întregul ansamblu de 

cunoştinţe-capacităţi-atitudini specifice care îl reprezintă ca fiinţă culturală. [2] 

Mijloacele care facilitează o dezvoltare reuşită a competențelor literar-artistice se bazează 

pe formarea aparatului conceptual, sferelor emoţionale, intelectuale şi atitudinale ale 

cititorului, lectura literară reprezentând o "scufundare în cultură" - un act de conştientizare a 

culturii naţionale/culturii naţiunii titulare (române)/culturii naţiunii limbii pe care o învaţă 

studenţii, ei obţinând, gradual, calitatea de cititor intercultural. În aplicare la studiul textelor 

străine în original, nucleul competenței literar-artistice interculturale a studenţilor este 

comprehensiunea textelor literare în unitatea "limbaj poetic – mesaj artistic" şi în context 

intercultural. 



Importanţa învăţării limbilor străine, antrenând texte literare în limba originalului 

facilitează valorificarea identităţii şi diversităţii axiologice (culturale) şi religioase inerente 

oricărei societăţi, grupuri şi indivizi, îndemnând la comprehensiunea mutuală, dialogul 

intercultural şi la relaţii de cooperare, prevenind şi rezolvând conflictele interculturale. Or, 

educaţia lingvistică propune acele competenţe interculturale care sunt necesare interacţiunii 

reuşite într-un mediu internaţional. 

Prin urmare, formarea studentului cititor de literatură națională și universală devine 

importantă şi chiar primordială, iar principiile de educaţie interculturală a studenţilor în 

contextul studierii limbii străine pe texte literar-artistice în limba originalului nu trebuie 

neglijate. 

Educația literar-artistică a studenţilor la orele de limba străină angajează studiul unor texte 

literare ale căror conţinut/mesaj realizează finalităţile generale şi de referinţă ale educației 

interculturale. Ca şi unităţi ale comunicării (literare, estetice, culturale, etic-morale etc.), 

textele literare se prezintă şi ca unităţi ale limbii şi vorbirii, deci se înscriu şi în aspectul 

comunicativ-lingvistic al dezvoltării competențelor literar-artistice interculturale. 

Pe de altă parte, acţiunea de decodare (lectura)/comentare/interpretare a textului literar 

reprezintă şi o activitate comunicativ-lingvistică, realizată atât prin sistemul lingvistic al 

textului concret cât şi prin cel al studentului locutor.  

Unitatea şi diversitatea procesului literar universal, interacţiunea literaturilor română și 

celor străine definesc baza studierii literaturii în limba străină în instituţiile superioare de 

învăţământ având ca scop atingerea următoarelor obiective cadru: perfecţionarea 

capacităţilor de analiză istorico-comparativă a operelor din literatura română şi străină; de 

analiză comparativă a originalului în limba străină şi traducerii în limba maternă; 

determinarea aproximaţiei traducerii şi compararea cu originalul; de analiză şi interpretare a 

operelor literare în determinismul lor istoric-literar prin aplicarea cunoştinţelor teoretico-

literare; de a evidenţia în opere conţinuturi concret-istorice şi general-umane; compararea 

interpretărilor ştiinţifice, critice şi artistice ale operelor literare.  

Parte indispensabilă metodologiei educației literar-artistice sunt tipurile activităţilor 

literare/lectorale ale studenţilor. Studentul cititor de opere literare în limba străină trebuie să 

urmeze logica textului literar-artistic, conformându-se principiilor literaturii, dar să răspundă 

şi demersului educativ-didactic al profesorului, precum şi să opereze proiecţii ale propriei 

identităţi literare şi artistice, care tocmai ele răspund statutului său de al doilea subiect – re-

creator-receptor – al operei literare. În contextul intercultural al învăţării limbii străine pe 

texte literare în original, sistemul de activitate literară/lectorală a studenţilor este centrat pe 

studiul comparativ al literaturilor naţională şi străină, angajând toate stadiile, tipurile, formele 

lecturii, activităţile şi oportunităţile de învăţare. 

Textele literare pot fi foarte diverse din punctul de vedere al genului, al conţinutului şi al 

formei, după cum extrem de diversă e şi realitatea pe care ele o oglindesc. De aceea şi tipul şi 

componentele lecturii trebuie folosite în mod diferit, în funcţie de specificul fiecărui text. 



Una dintre problemele cheie care se impune aici este cum profesorul și sarcinile pe care 

le propune pot media procesul dialogului cu textul care trebuie să consolideze procesul de 

reflecție și gândire prin limba străină studiată, un proces care este mai important decât doar 

lectura pentru divertisment. Printre primele criterii este că profesorul nu impune studenților 

interpretarea proprie a textului. Este important ca studenților să le fie oferită o șansă de a-și 

exprima propriile reacții asupra texului și ca aceste reacții să fie audibile, sau vizibile în cadrul 

lecțiilor. Provocând un răspuns din partea studenților în scris sau oral, acestora li se oferă 

oportunitatea de a-și dezvolta gândirea, dar și limba. Procesul este mediat atât prin sarcini, 

cât și de colegi și de profesor. Tipul întrebărilor puse în acest proces este de o importanță 

vitală. Majoritatea studenților cred că există doar un răspuns corect la o întrebare sau alta 

așteptat de profesor. Prin urmare, chiar și întrebări deschise sunt deseori interpretate ca 

„închise” de studenți și încearcă să găsească un anumit răspuns. În consecință sarcinile trebuie 

să fie formulate într-un atare mod încât ar face dificilă pentru studenții prezentarea unor 

răspunsuri care potrivit lor să-l mulțumească pe profesor. 

Potrivit Collie și Slater, există patru motive principale care-l fac pe profesor să utilizeze 

literatura în timpul lecției și anume: materialul valoros autentic, îmbogățire culturală, 

îmbogățire lingvistică și implicarea personală. La aceste patru motive principale am putea 

adăuga: universalitate, non-banalitate, relevanță personală, varietate, interes, putere sugestivă. 

[1] 

Prin procesul de lectură a textelor literar-artistice tinerii pot căuta noi sensuri, dar și 

modele, orizonul de cunoaștere se extinde, iar textele literare străine scrise în limba 

originalului oferă o experiență a altor moduri de trai. Personaje, subiectele, cronotopurile și 

temele textului narativ, a dramei sau poeziei le oferă posibilitatea de a lărgi perspectiva, 

punctul de vedere, și capitalul cultural. Prin cultura străină, studenții pot atinge, de asemenea, 

perspectiva necesară din afara propriei culturi. Textul literar ca un artefact al culturii străine 

oferă o oglindă în care ei înșiși se pot vedea reflectați, aceasta le oferă o prismă exterioară 

spre interiorul lor. [4] 

La argumentele de mai sus, care în mare parte se aplică la lectura textelor literare în limba 

maternă și lectura în afara cadrului școlar, textul literar în limbă străină furnizează material 

pentru învățarea limbilor străine într-un anumit context. Mai mult decât în cazul altor tipuri 

de text, înțelegerea unei părți, sau înțelegerea întregului text literar există într-o 

interdependență dialectică. Dacă conținutul este interesant pentru tinerii cititori, ei se simt 

doritori să depună efort pentru a înțelege conținutul citit, până la fiecare cuvânt aparte, dacă 

este necesar. Ei vor descoperi, de asemenea, că de interpretarea cuvintelor depinde sensul 

textului în ansamblu. [8] 

Lectura și înțelegerea textelor literare în procesul învățării limbilor străine este o 

capacitate, care, de fapt, constituie una din componentele de bază ale competenței de 

comunicare a vorbitorului nativ. Astfel, lectura și lucrul cu texte literare în procesul de 

învățare a limbilor străine pot fi considerate ca o contribuție la îmbunătățirea competenței de 



comunicare a studentului. După crearea condițiilor favorabile lecturii și analizei textelor 

literar-artistice pot fi observate următoarele rezultate pozitive: 1. dezvoltarea abilității de a se 

concentra asupra conținutului - texte literare au un conținut; ele posedă informații, idei și 

gânduri. Ele se adresează către cititor și, prin urmare, stimulează formarea subconștientă a 

limbii; 2. stimularea activităților lingvistice suplimentare - textul literar poate stimula așa 

procese precum: activități care necesită discuții, analize, și răspunsuri creative; 3. Interesul 

pentru lectură ulterioară - prin selectarea textelor potrivite pentru a fi stimulată motivația 

pozitivă a studenților, astfel încât să nu fie respinse textele necunoscute în limba străină; 4. 

Consolidarea competențelor lingvistice și conștientizarea lingvistică la student a faptului că 

textele literare oferă numeroase exemple de utilizare autentică a limbii studiate; 5. lectură 

independentă și învățarea autonomă - în cazul în care studentul este interesat de lectură în 

limba străină va continua să citească în timpul liber. [4] 

Pe de altă parte un text literar-artistic ar putea fi abordat din perspectiva pragmatică. 

Conform acestui punct de vedere, literatura oferă posibilitatea pentru student de a lucra asupra 

întregului set de competențe lingvistice (ascultare, vorbire, citire, scriere și comunicarea 

spontană). În acest caz, textul literar ar trebui să „se fie coborât de pe piedestal” și utilizat 

pragmatic la lecții de limbă străină, fiind fragmentat, sau manipulat la necesități sporadice. În 

consecință, conceptul de literatură care stă la baza acestei abordări este extrem de deschisă și 

pragmatică, iar problema valorii literare nu este de o importanță vitală. De exemplu, Duff și 

Maley resping în mod explicit calitatea literară a textului drept un criteriu primordial pentru 

textele selectate, susținând că dese ori textele de proastă calitate literară se dovedesc mai utile 

sau stimulează mai eficient procesul de învățare decât textele de calitate bună. Asta deoarece 

valoarea didactică a textelor literare constă în subiectele pe care le abordează, dar și tipul de 

activități care ele pot genera. [3] 

Lectura textelor literar-artistice, fragmente din romane, piese de teatru, poezii și 

efectuarea diferitor activități legate de acestea în timpul lecțiilor de limbă străină reprezintă 

un mod excelent de a angaja studenții în procesul de învățare și de a le oferi posibilitatea să-

și exprime opinii, reacții și sentimente proprii. Scopul profesorului la lecție nu este să 

efectueze o interpretare perfectă a textului literar, ci stimularea discuțiilor pentru exprimarea 

unor opinii controversate și critice, dar și pentru dezvoltarea competențelor lingvistice și 

competențelor de comunicare. 

Literatura prezintă bune modele de texte care urmează a fi create de studenți. Învățarea 

limbilor străine îi obligă pe studenți să citească cât mai multe opere literare a diferitor scriitori. 

Cu atât mai mult studenții citesc opere literare, cu atât mai eficient li se dezvoltă abilitate de 

producere a textelor proprii și chiar să-și îmbunătățească abilitățile de scriere. Mai mult, 

Povey (1972) consideră că „literatura dezvoltă toate abilitățile lingvistice, deoarece literatura 

extinde cunoștințele lingvistice”. [7] 

Prin urmare, principalele probleme care apar în procesul includerii textelor literar-

artistice în limba originalului la lecții de limbă străină sunt următoarele: locul / importanța 



textelor literare în curriculum; importanța textului literar-artistic în procesul de învățare a 

limbii străine; criterii de selectare a textelor literare; necesitatea utilizării termenilor literare 

la lecții de limbă străină; tipologia activităților și sarcinilor de lucru cu texte literare la lecții 

de limbă străină; strategii pentru depășirea diferențelor culturale la citirea textelor literar-

artistice; tipologia activităților cu texte literar-artistice favorabile inițierii unui dialog cu opinii 

personalizate. [4] 

În concluzie am putea afirma că natura şi caracterul complex al competențelor literar-

artistice interculturale demonstrează cu necesitate că aceasta poate fi 

formată/dezvoltată/manifestată doar printr-un sistem complex de activitate literar-artistică a 

studenţilor, în baza teoriei educației literar-artistice, care însă să fie complementată de 

principiile educaţiei interculturale a studenţilor în contextul învăţării limbii străine pe texte 

literar-artistice în original. 

Introducerea textului literar în procesul de învățare a limbilor străine este justificată de 

motive lingvistice, cognitive, didactice, creative, motivaționale și sociale deoarece: texte 

literare sunt materiale autentice care oferă exemple de diferite stiluri, expresii lexicale și 

sintactice și care de multe ori sunt cu mult mai ușor memorabile atunci când vor trebui să fie 

utilizate într-un context al culturii limbii studiate; dezvoltarea competențelor lingvistice de 

bază este încurajată de diverse proceduri de comunicare în timpul discuției și interpretarea 

textelor literare; un text literar-artistic selectat prudent influențează pozitiv motivația 

cititorului pentru lectură.  

Textul literar este un factor motivațional puternic mai ales în cazuri în care conținutul 

textului descrie problemele asupra cărora studenții își pot exprima propria opinie personală în 

funcție de experiența lor. 
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TEACHING BY PRINCIPLES 
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Abstract. Teacher effectiveness is measured by the level of communicative competence in a foreign language 

developed at pupils involved in learning. This requires a long teaching-learning work. In this academic work 

are implicated both sides teacher and students and supposes complex activities that involves cognitive, 

sociolinguistic and psychological aspects. That is why the study of English language can’t be considered only 

the memorization of some vocabulary and sentence structures with “good” pronunciation. The study of English 

language is a complex process that demands preparation the dedication day by day work and systematic 

evaluation-improvement. 

Key words: principles, communicative competence, guidelines, syntax, phonology, lexicon, language 

patterns, imitation, spiral approach, automaticity, intrinsic motivation, cognition, skills. 

 

The main function of language is to communicate thoughts, ideas, feelings and 

emotions. A good teacher is always keen to use new methods such to get desirable 

achievements. To have a good result teacher should to involve and apply the main linguistic, 

affective and teaching learning principles. 

The success can be achieved if the teaching-learning process is guided and built on 

some principles. Principles are fundamental rules, ideas that serve as the foundation for 

teaching learning process. Teaching-learning principles will be as guidelines that will help 

teachers in planning their activities and contribute to English communicative competence 

progress. There are more types of principles outlined according different aspects of the 

teaching-learning process. The most important are linguistic and psycho-pedagogical 

principles of teaching-learning English language. Linguistic principles are derived from 

Linguistic science outlined by many scholars like Palmers, Nida, Brown, etc. and aim at 

linguistic components: syntax, phonology, lexicon and meaning.    

Give Priority to Sounds. The sounds of English should receive priority. Sounds 

should not be presented in isolation. They should appear in proper expressions and sentences 

spoken with the intonation and rhythm which would be used by a native speaker. 

Present Language in Basic Sentence Patterns. Present, and let the students memorize, 

basic sentence patterns used in every day conversation. From small expression the students 

can easily pass on to longer sentences. In case of learning mother-tongue, the student’s 

memory span can remember by heart much longer sentences than those of a foreign language. 

The facility thus gained in a foreign language enables the learners expand the grasp of the 

language material in respect of sounds and vocabulary items. 



Language Patterns as Habits. Real language ability is at the habit level. It does not 

just mean knowing about the language. Make language patterns as habit through intensive 

pattern practice in variety of situations. The students must be taught to use language patterns 

and sentence constructions with appropriate vocabulary at normal speed for communication. 

In fact, the habitual use of the most frequently used patterns and items of language, should be 

present more than simple accumulation of words. 

Imitation. Imitation is an important principle of language learning. No leaner by 

himself ever invented language. Good speech is the result of imitating good models. The 

model should be intelligible. Imitation followed by intensive practice helps in the mastery of 

the language system. 

Controlled Vocabulary. Vocabulary should be kept under control. Vocabulary should 

be taught and practiced only in the context of real situations. This way, meaning will be 

clarified and reinforced. 

Graded Patterns. “To teach a language is to share a new system of complex habits, 

and habits are acquired slowly.” Said R.Lado. So, language patterns should be taught 

gradually, in cumulative graded steps. This means, the teacher should go on adding each new 

element or pattern to previous ones. New patterns of language should be introduced and 

practiced with vocabulary that students already know. 

Selection. Selection of the language material to be taught is the first requisite of good 

teaching. Selection of language items should involve: frequency (how often a certain item or 

word is used), range (in what different contexts a word or an item can be used), coverage 

(how many different meanings a word or an item can convey), availability (how far an item 

is convenient to teach), learnability (how far an item is easy to learn), teaching hability (how 

far and item is easy to teach - in the social context). 

The Oral Way. Experts believe that the oral way is the surest way to language 

learning. It is said that “Learning to speak a language is always the shortest road to learning 

to read and write it.”  

Priorities of Language Skills. Listening (with understanding), speaking, reading and 

writing are the four fundamental skills. Listening and speaking are primary skills, while 

reading and writing are secondary skills. Reading and writing are reinforcement skills. They 

reinforce what has been learnt through understanding and speaking. In fact, understanding 

and speaking speed up the reading process. Writing should be introduced after reading. 

Multiple Line of Approaches. “The term multiple line implies that one is to proceed 

simultaneously from many different points towards the one and the same end. Teacher should 

reject nothing except the useless material and should select judiciously and without prejudice 

all that is likely to help in his work”. In teaching a language, it implies attacking the problem 

from all fronts. Say, for example, there is a lesson on ‘Holidays’ in the text book. The teacher 

can have a number of language activities connected with the topic such as oral drill, reading, 

sentence writing, composition, grammar, translation, language exercises etc. 



Language Habit through Language Using. A language is best learnt through use in 

different contexts and situations. A. Nida rightly observes, “Language learning means 

plunging headlong into a series of completely different experiences. It means exposing 

oneself to situations where the use of language is required.” Another scholar expresses a 

similar opinion by saying: “Learning a language means forming new habits through intensive 

practice in tearing and speaking. The emphasis should always be on language in actual use”. 

 Spiral Approach. The “spiral” approach to language learning should be followed. 

Previously taught vocabulary and structures should be reintroduced in subsequent units 

whenever logical or possible. This is “spiral approach”. 

Use Mother-tongue Sparingly. The mother-tongue should be sparingly and 

judiciously used during teaching English. Of course, at the early stage, some explanations 

will have to be given in pupil’s mother tongue. It is important that students do not use their 

mother-tongue in the classroom. 

English language learning is a complex process, the mastery of which requires to be 

taken in account all factors. It is important to note that foreign language learning is never a 

linguistic phenomenon only.  It is affected by more sociolinguistic and psychological factors. 

The pupil’s prior knowledge, attitudes, personality, learning styles, skills and motivation, 

learning environment, are all factors related to the eventual outcome of the language study. 

The well-known scholar H. Douglas Brown, in Teaching by Principles: An Interactive 

Approach to Language Pedagogy maintains that English language teaching has moved into a 

post-methodological era and that teachers should base our pedagogy on principles that will 

“form the core of an approach to language teaching”. He has outlined and divided all 

principles into three categories: cognitive, affective, and linguistic. These categories are 

presented below along with Brown’s definitions or statements regarding the principles. 

Cognitive Principles 

Automaticity. “Efficient foreign language learning involves a timely movement of the 

control of a few language forms into the automatic processing of a relatively unlimited 

number of language forms. Over analyzing language, thinking too much about its forms, and 

consciously lingering on rules of language all tend to impede this graduation to automaticity”. 

Automaticity is the road to fluency.  

Meaningful Learning.  “Meaningful leaning will lead toward better long-term 

retention than rote learning”. What Brown means by “meaningful learning” is using activities 

in class that target and incorporate students’ needs, personal interests, and goals.   

The Anticipation of Reward. “Human beings are universally driven to act, or 

‘behave,’ by the anticipation of some sort of reward-tangible or intangible, short term or long 

term-that will ensue as a result of the behavior”. 

Intrinsic Motivation. “The most powerful rewards are those that are intrinsically 

motivated within the learner. Because the behavior stems from needs, wants, or desires within 



oneself, the behavior itself is self-rewarding; therefore, no externally administered reward is 

necessary”.  

Strategic Investment. “Successful mastery of the foreign language will be due to a 

large extent to a learner’s own personal ‘investment’ of time, effort, and attention to the 

foreign language in the form of an individualized battery of strategies for comprehending and 

producing the language”. 

Affective Principles 

Language Ego.  “As human beings learn to use a second language, they also develop 

a new mode of thinking feeling, and acting-a second identity. The new ‘language ego,’ 

intertwined with the second language, can easily create within the learner a sense of fragility, 

a defensiveness, and a raising of inhibitions”. 

Self-Confidence.  “Learners’ belief that they indeed are fully capable of 

accomplishing a task is at least partially a factor in their eventual success in attaining the 

task”. 

Risk-Taking.  “Successful language learners, in their realistic appraisal of themselves 

as vulnerable beings yet capable of accomplishing tasks, must be willing to become 

‘gamblers’ in the game of language, to attempt to produce and to interpret language that is a 

bit beyond their absolute certainty”. 

The Language-Culture Connection.  “Whenever you teach a language, you also teach 

a complex system of cultural customs, values, and ways of thinking, feeling, and acting” (p. 

64). “Especially in ‘second’ language learning contexts, the success with which learners adapt 

to a new cultural milieu will affect their language acquisition success, and vice versa, in some 

possibly significant ways”. 

Linguistic Principles 

The Native Language Effect.  “The native language of learners exerts a strong 

influence on the acquisition of the target language system. While that native system will 

exercise both facilitating and interfering effects on the production and comprehension of the 

new language, the interfering effects are likely to be the most salient”. 

Interlanguage. “Second language learners tend to go through a systematic or quasi-

systematic developmental process as they progress to full competence in the target language. 

Successful interlanguage development is partially a result of utilizing feedback from others”. 

Communicative Competence. “Given that communicative competence is the goal of 

a language classroom, instruction needs to point toward all its components: organizational, 

pragmatic, strategic, and psychomotor. Communicative goals are best achieved by giving the 

attention to language use and not just usage, to fluency and not just accuracy, to authentic 

language and contexts, and to students’ eventual need to apply classroom learning to 

previously unrehearsed contexts in the real world”. For more information, read Teaching by 

Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy, by H. D Brown. 



 

Figure 3. Levels of Language. 

Teacher effectiveness depends a lot on building the teaching-learning process on 

principles. This will help teachers to choose such strategies, techniques, activities, learning 

sources, and way of work that will help to achieve the learning goal.  
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BLENDED LEARNING A LIMITLESS WAY  
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Abstract. There are many styles of leading teaching learning process that were shaped according to the social 

learner`s needs. Today the most used is the notion of blended teaching that supposes a mix of traditional way 

of teaching with the newest technologies that makes learning process more meaningful. Digital tools add 

formative value so as they not only provide content but offer interactive way for students to develop their 

language skills. Besides language skills, students also develop learning, digital skills, and attitudes. 

Teachers are encouraged to use digital tools that have the potential to elicit language use Storyjumper and try 

websites like Trello that make their teaching learning management easier. 



Key words: blended learning digital tools, teaching learning process, language skills, digital skills, internet 

technologies, teaching learning management, educational tools, interactive learning activities. 

 

Today teacher has a lot of opportunities to exercise a variety of teaching practices that 

make the process challenging. The internet technologies have had a great impact on learning 

environment.  The use of blended learning is the most logical and natural evolution of foreign 

language teaching. It suggests a good solution to the actual changes of shaping learning 

process according to the social needs of the present time in which the learners live. A good 

solution for a positive achievement represents the idea of integrating modern IT resources 

into the traditional way of teaching. The process remains to be provided in the same 

environment but the content that fulfill the process is more suitable for actual social needs. A 

good solution becomes blended teaching learning that don`t suppose only a mix of basic 

methods like Grammar Translation or Communicative Approach and Suggestopedia, more 

than this, the switch happens in the content that is given and the way how is it given. The 

potential of blended learning is almost limitless and allows to focus on an individualized way 

of teaching-learning that it turned out to be very efficient.  

 A modern teacher of foreign language has many educational tools and being well 

informed can benefit of their use. Digital tools can be used by teachers during the process of 

teaching learning in many ways. Some of them can be used as tools for teaching learning 

process management and others as resources for content transformation as didactic tools that 

help to build more efficient and meaningful activities.  

Teaching learning practices show that the use of digital tools make the process of 

learning a foreign language more consistent. Using Canvas or a movie maker students have 

to produce a text, this gives an opportunity to work with the foreign language. When the 

student writes capitation for a scene, a dialog for a video to explain steps in a video 

presentation, they have to go through a process of text creation and re-creation until it is fully 

coherent or comprehensible to others. They can create draft, show to the mates, discuss and 

then based on feedback can make changes to improve the text. 

 Exists tools that can indicate students what spelling or grammar should be improved. 

Students prefer to apply digital tools as they make the teaching learning process much easier 

and usually they engage in the editing process or correcting errors producing the highest 

quality text that they can. 

Digital tools are appreciated for their formative features as through their use develop 

ability to find, evaluate, organize, create and report an information. Were pointed out more 

benefits of digital tools use during teaching learning practices: 

 -increase student engagement and motivation; 

 -offers mobility in didactic material use; 

 -represent a huge time saver for teachers; 

 -promotes learner’s autonomy; 



 -provides student access to target culture.  

 

Fig 1. The use of Storyjumper as a teaching learning management tool 

There are more types of digital tools according to their aim of use: 

 -Content digital tools-Storyjumper, storybird, canvas, comic maker, quizlet, padlet, 

kahoot, etc. 

 -Presentation tools-Prezi, power point,  

 -Teacher`s tools-Edmodo, engrade, trello, etc 

Choosing a given digital tool for a learning activity the teacher has to evaluate how it will 

benefit students from their use. 

 Storyjumper is a digital tool that allows students to perform online writing and content 

creation. More than this it can offer great lesson plans for teachers.  The basic feature that 

makes it valuable is the possibility to create online books that develop students` language 

skills, creativity as they have to create text, illustrate, and publish online and not the last, in 

front of the classroom. 

 It is appreciated by both students and teachers because it provides a simple interface 

with various tools for story creation. It has a guide for teachers to get an overview of how the 

platform works. To help teachers to have successful activities there is a worksheet that help 

students plan their writing activity.  

Teachers can go back and look at their students work since they have to accept it before 

publishing it online. It is safe because students work is supervised and can be approved by 

teachers before posting it online.  

Many types of books can be created, such as: 

 Narrative Writing. You can customize our Narrative Writing Lesson Plan 

or StoryStarter Guide. 

 Reflective Journal. Students reflect and write about what they did and learned 

after completing a school project or field trip. Teachers take pictures during the activity and 

students add them to their books. 

https://www.storyjumper.com/class/lesson_narrative
https://www.storyjumper.com/main/starter


 Group Book. Each student contributes one or two pages to a group book on poetry, 

field trip, or other topic. 

 Teach a Topic. Write a book to teach a topic, demonstrating mastery of the subject 

matter. 

 Diary. To develop empathy, create a diary from the perspective of a historical 

character or animal. 

 ABC's of Book. Cover the basics of any topic.  

 All About Me Book. Great way for students (and teachers!) to introduce 

themselves to each other.  

What say teachers` communities about Storyjumper use in the classroom use while 

teaching a foreign language: 

 “As a teacher, I would take advantages of the website to teach English for children. 

Children are learners who are easy to get bored during the lesson time; therefore, it is a smart 

choice for teachers to use visual aids to drawn their attention. One of the fields that we can 

use “Story Jumper” to teach is vocabulary. Images, videos and other visual supports are very 

attractive to young learners, so they will remember new words more easily. Besides, “Story 

Jumper” help students to develop students’ creativity and project skills to work.” 

 “Personally as an ESL teacher I would really use this tool. It is very simple, fun and 

creative. Probably, according to me better than Story Bird for the usage I would do. It gives 

more possibilities for the images and props. It has children have fun while doing English and 

it can motivate them to go to their English course and find it important.” 

The most teachers find Storyjumper as being useful for teaching a foreign language. 

Students develop their writing skills; teachers can make stories adapted to their students` 

knowledge of English. They can focus on vocabulary, or grammar rules that students have to 

develop or practice. Having the link, the book can be re-opened and even printed. 

 

Fig. 2. Storyjumper-how to create an online book 



 Trello is another useful digital tool that can be seen as a time saving tool or classroom 

management option. It can be used to organize, collaborate, communicate and coordinate 

classroom projects and assignments. It becomes an efficient tool for teachers while planning 

the lessons, collaborative student projects and task management.  

Trello is an online collaboration tool that organizes the teacher`s projects into boards. 

Each board is made up of lists. Each item on the list is a “card,” which is kind of a sticky note 

that can be moved around to different lists or even to different boards. On each card, can be 

added text descriptions, checklists, images, files and more. Teachers can color, code each card 

if they want, can assign a due date to each card as well. Users can choose to view the cards in 

list form, or see the cards with due dates in a calendar view. It’s a collaboration tool, so can 

be added other users to view and edit certain boards.  

 

Fig.1. Trello- the basic principle of operation 

Blended learning is the most suitable learning style that comes to meet all current 

exigencies. Many platforms and websites become useful didactic tools in language skills 

development while transforming a classroom into digital one. 
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METHODOLOGICAL REGARDS ON THE USE OF LITERARY TEXTS IN THE 

DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCES 
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Rezumat. Articolul reprezintă demersul de generalizare a parcursului unei experienţe de cercetare 

metodologică în procesul de studiere a limbii engleze în baza textului literar. Sunt menţionate unele activităţi 

didactice ce conduc valoric la formarea competenţei de comunicare. Textul literar oferă deschideri didactice 

pertinente pentru dezvoltarea facultăţii de comunicare. 

 

As teachers of English our main concern is to help learners acquire communicative 

competence. Communicative competence is more than acquiring mastery of structure and 

form. It also involves acquiring the ability to interpret discourse in all its social and cultural 

contexts. For this reason, the use of literature in the EFL classroom can provide a powerful 

pedagogic tool in learners’ linguistic development.  

The needs for using a language have changed in the 21st century. The language users 

are required to communicate properly and effectively with other speakers of different 

linguistic and cultural backgrounds. Intercultural skills are required and they cannot be 

acquired through communication materials solely. Learners need to acquire not only grammar 

and lexis but also the intercultural communicative skills. They must be enabled to think 

critically and use proper language in determined situations to achieve communication. [1]  

 The successful use of language for communication is essential in language learning. 

Well-selected literary texts (with simultaneously natural, contemporary and rich language) 

are excellent models for language learners for their significance in providing them with 

comprehensible input. Collie J., & Slater S. argue that language and literature can work 

together “to let the student derive the benefits of communicative and other activities for 

language improvement within the context of suitable works of literature” [6, p.10]. Language 

learners become cognizant of linguistic features through constant exposure to comprehensible 

input. Dealing with real examples in literary texts enables learners to enhance their language 

awareness. Learners become aware of how language features are interacted in an aesthetic 

intention in a text, which may awaken their desire to apply the same strategies during 

communication. 

Literary texts are motivating and inspiring in language pedagogy. They help learners 

explore language forms and communicative functions because a variety of vocabulary and 

grammatical structures are connected to each other in numerous ways. [7]. 

  With this aspect, literary texts place language learners in authentic contexts in which 

learners are at advantage to develop their language awareness. The concept of language 

awareness is characterized by the understanding of language aspects and functions. [5]  

In order to achieve effective and motivating communication, it is usually necessary to 

go beyond the forms of the language or to use other input which differ from the traditional 



coursebook. In this sense, literary texts present a never-ending source of resources for 

studying and communicating in a foreign language [13].  

There are many good reasons for using literature in the classroom. Here are a few: 

Linguistic reason: Literature is authentic material. It is good to expose learners to this source 

of unmodified language in the classroom because the skills they acquire in dealing with 

difficult or unknown language can be used outside the class. Students are exposed to real, 

authentic usage of language in literary texts; these texts show them a variety of styles, registers 

and language learning materials at several stages of difficulty. Literature expands language 

awareness. Asking learners to examine sophisticated or non standard examples of language 

(which can occur in literary texts) makes them more aware of the norms of language use. [15]  

Methological reason: Literary texts are open to various interpretations and therefore create 

an enormous opportunity of interaction in a language class Literature encourages interaction. 

Literary texts are often rich in multiple layers of meaning, and can be effectively mined for 

discussions and sharing feelings or opinions. Literature educates the whole person. By 

examining values in literary texts, teachers encourage learners to develop attitudes towards 

them. These values and attitudes relate to the world outside the classroom. 

Motivational reason: As literary texts are the product of the writers’ particular feeling about 

certain aspects of life, this ‘genuine feel’ motivates the reader a lot. Students can easily be 

stimulated to express their opinion, to relate the topics and the characters in the literary texts 

to their own life [14A]. Literature holds high status in many cultures and countries. For this 

reason, students can feel a real sense of achievement at understanding a piece of highly 

respected literature. Also, literature is often more interesting than the texts found in 

coursebooks [10].  

Besides all these benefits of using the literary texts in the classroom, the teachers and 

learners can be faced with a number of difficulties including: 

- text selection - texts need to be chosen that have relevance and interest to learners. 

- linguistic difficulty - texts need to be appropriate to the level of the students' comprehension. 

- length - shorter texts may be easier to use within the class time available, but longer texts 

provide more contextual details, and development of character and plot. 

- cultural difficulty - texts should not be so culturally dense that outsiders feel excluded from 

understanding essential meaning. 

- cultural appropriacy - learners should not be offended by textual content. 

Language, both spoken and written, comes in a variety of discourse types and, as 

teachers of language, we attempt to introduce our learners to as many of these as possible. 

The variety and types of discourse are perhaps best represented by Kinneavy’s 

communication triangle [8]. This classification of discourse types includes expressive, which 

focuses on personal expression (letters, diaries, etc.); transactional, which focuses on both the 

reader and the message (advertising, business letters, editorials, instructions, etc.); and poetic, 

which focuses on form and language (drama, poetry, novels, short stories, etc.). Indeed, all 



these discourse types already play a significant role in teaching various aspects of language 

such as vocabulary and structure, or testing learners’ comprehension. 

The creative use of language in poetry and prose often deviates from the conventions 

and rules which govern standard, non-literary discourse, as in the case of poetry where 

grammar and lexis may be manipulated to serve orthographic or phonological features of the 

language. Secondly, the reader requires greater effort to interpret literary texts since meaning 

is detached from the reader’s immediate social context; one example is that the “I” in literary 

discourse may not be the same person as the writer. 

The result is that the reader’s “interpretative procedures” may become confused and 

overloaded. What this means is that the reader has to infer, anticipate and negotiate meaning 

from within the text to a degree that is not required in non-literary discourse. Thus, in our 

efforts to teach our learners’ communicative competence there is a tendency to make use of 

texts which focus on the transactional and expressive forms of writing with the exclusion or 

restriction of poetic forms of language – i.e. literature. There is a perception that the use of 

literary discourse deflects from the straightforward business of language learning, i.e. 

knowledge of language structure, functions and general communication. [15 ]  

It seems there are distinct differences between literary and non-literary discourse which 

lead to teaching language and literature as disconnected subjects. However, it is a false 

dualism since literature is language and language can indeed be literary. It is not difficult to 

find instances of standard transactional forms of discourse which make use of a whole array 

of literary devices. Headlines and advertisements are common examples of discourse which 

exploits literary language. The following examples make explicit use of alliteration, 

assonance, register, imagery, ellipsis and rhythm - stylistic devices which are more commonly 

associated with literature than with standard, transactional language. 

There have been different models suggested on the teaching of literature to ESL/EFL 

students. How the teacher will use a literary text depends on the model they choose. 

The cultural model views a literary text as a product. This means that it is treated as a 

source of information about the target culture. It is the most traditional approach, often used 

in university courses on literature. The cultural model will examine the social, political and 

historical background to a text, literary movements and genres. There is no specific language 

work done on a text. This approach tends to be quite teacher-centred [4]. This model 

represents the traditional approach to teaching literature. Such a model requires learners to 

explore and interpret the social, political, literary and historical context of a specific text. By 

using such a model to teach literature we not only reveal the universality of such thoughts and 

ideas but encourage learners to understand different cultures and ideologies in relation to their 

own. This model is largely rejected by those in TEFL since not only does it tend to be teacher-

centred but there is little opportunity for extended language work. 

The language model aims to be more learner-centred. As learners proceed through a 

text, they pay attention to the way language is used. They come to grips with the meaning and 



increase their general awareness of English. Within this model of studying literature, the 

teacher can choose to focus on general grammar and vocabulary (in the same way that these 

are presented in coursebooks for example) or use stylistic analysis. Stylistic analysis involves 

the close study of the linguistic features of the text to enable students to make meaningful 

interpretations of the text – it aims to help learners read and study literature more competently 

[ 4].  

The personal growth model is also a process-based approach and tries to be more 

learner-centred. This model encourages learners to draw on their own opinions, feelings and 

personal experiences. It aims for interaction between the text and the reader in English, 

helping make the language more memorable. Learners are encouraged to “make the text their 

own”. This model recognises the immense power that literature can have to move people and 

attempts to use that in the classroom [13]. This model attempts to bridge the cultural model 

and the language model by focusing on the particular use of language in a text, as well as 

placing it in a specific cultural context. Learners are encouraged to express their opinions, 

feelings and opinions and make connections between their own personal and cultural 

experiences and those expressed in the text. Another aspect of this model is that it helps 

learners develop knowledge of ideas and language – content and formal schemata – through 

different themes and topics. As Cadorath and Harris point out "text itself has no meaning, it 

only provides direction for the reader to construct meaning from the reader's own experience". 

[ 3, p.188 ] Thus, learning is said to take place when readers are able to interpret text and 

construct meaning on the basis of their own experience. 

These three approaches to teaching literature differ in terms of their focus on the text: 

firstly, the text is seen as a cultural artefact; secondly, the text is used as a focus for 

grammatical and structural analysis; and thirdly, the text is the stimulus for personal growth 

activities. What is needed is an approach to teaching literature in the EFL classroom which 

attempts to integrate these elements in a way that makes literature accessible to learners and 

beneficial for their linguistic development. 

It should be noted that students do transfer knowledge and make generalizations from 

their native language to the target one, and this interference of one language on the other 

should be explored by the teacher as a positive insight. It is also true that students could apply 

these tools, inference and the use of context clues, to any other kind of reading. However, the 

emphasis is being given on authentic and language enriching texts as a way of promoting 

productive language input.  

Even though it is the teacher's task to controI everything that goes on in the classroom, 

it is, too, understood that the learners' beliefs also need to be taken in consideration, due to 

the fact that they are both active participants in the teaching/learning process. ln this way, 

before deciding on what to read, it would be relevant to conduct a survey of the students' taste 

for reading, for, even before getting to the class, the students already present their own beliefs 

about the usefulness of what is to be learned as well as their potential and desire to learn such 



subject [11]. Reading is considered a basic activity when speaking about using literary texts 

in the language teaching. At a basic level, everyone is familiar with the reading skill. The 

students need to learn reading strategies in learning a foreign language. Skill in reading like 

all skills takes time to develop and can only develop when learners are given many 

opportunities to read. Language teachers know a lot of strategies they can use to build and 

improve reading skills when teaching reading. The following ones belong among the most 

popular: 

- Skimming – it is used when a student has to select from a list only those titles that are 

appropriate for his task. Skimming involves quickly reading through the list and matching 

titles with his topic. 

- Scanning – this involves reading more slowly than skimming so that students can extract 

specific information that is required. 

- Predicting – the reader predicts how a text is going to develop and what a writer is likely to 

say next. 

- Intensive reading – is usually used with a shorter section when students read a text to find 

certain details. 

- Extensive reading – this kind of reading is used when we read for pleasure, to understand a 

text in general. 

There are a lot of other activities that can make students very creative when working 

with artistic literature. After reading the original text, they can write another story based on it 

but from a different point of view, or make it into a dialogue, or change the end of the original 

story. They can change its form into a letter, advertisement, or if they are skilled enough, they 

can write a poem [12].  

There are many benefits of using literature in the EFL classroom. Apart from offering 

a distinct literary world which can widen learners’ understanding of their own and other 

cultures, it can create opportunities for personal expression as well as reinforce learners’ 

knowledge of lexical and grammatical structure. Moreover, an integrated approach to the use 

of literature offers learners strategies to analyse and interpret language in context in order to 

recognize not only how language is manipulated but also why. An integrated approach to the 

use of literature in the language classroom offers foreign language learners the opportunity to 

develop not only their linguistic and communicative skills but their knowledge about 

language in all its discourse types. The use of literary texts in the language classroom can be 

a potentially powerful pedagogic tool. 

It is important to stress that when teachers use artistic literature as a supplementary 

material in the teaching process they can be sure that their students can hear, read and work 

with the real language. Articles from textbooks are usually simplified or changed and this 

may have a negative effect on the learning process as well. Working with textbooks only can 

make children unable to cope with real texts and less able to understand and grasp new ideas. 

They need to be exposed to the real language that is used in real life and is not just made up 



for learning. The language used in different situations promotes interaction, awareness, self-

esteem and confidence. It stimulates imagination and creativity, affects the dynamics and 

atmosphere of the classroom and proves to be a nice experience. 
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explicit pentru a servi profesorului în activitatea de predare şi elevilor în activitatea de învăţare. O prezentare 

cu ajutorul mijloacelor de învăţământ a cunoştinţelor de învăţat permite o asimilare mai rapidă şi o activitate 

mai intensă. 
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Mijlocele de învăţământ reprezintă totalitatea resurselor materiale concepute şi 

realizate în mod explicit pentru a servi profesorului în activitatea de predare şi elevilor în 

activitatea de învăţare. Folosirea mijloacelor de învăţământ se bazează pe unele principii a 

căror aplicare este necesară. (I. Jinga) 

Învăţământul modern trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci 

formarea de persoane capabile de a se adapta la solicitările sociale și psihologice ale vieţii, cu 

un sistem axiologic ferm conturat. [3] Orice comentariu oral, mai ales al unui subiect 

complicat sau nou, trebuie însoţit, dacă este posibil, cu elemente audio-vizuale pentru a fi 

reţinute sau pentru a suscita discuţii. Ilustrarea audio-vizuală a punctelor importante trebuie 

să fie repartizate echitabil, în aşa fel încât să incite elevii, să dea viaţă unui subiect mai puţin 

atrăgător, să încurajeze discuţia sau să dea mai multă greutate unei explicaţii. 

O prezentare cu ajutorul mijloacelor de învăţământ a cunoştinţelor de învăţat permite 

o asimilare mai rapidă şi o activitate mai intensă. Astfel, profesorul poate deseori să 

abandoneze pe moment rolul său pur pedagogic şi să se integreze în grup pentru a discuta 

documentele prezentate, conţinutul unui film, al unei simulări etc. 

Adoptând atitudinea unui observator discret, aparent pasiv, profesorul poate, dacă a 

ales cu grijă mijloacele de învăţământ, să creeze o situaţie în care grupul „se autoinstruieşte”, 

să dezvolte la membrii săi spiritul critic, care îi va permite să obţină experiență pentru situaţii 

reale de viaţă. 

Exerciţiile bazate pe jocurile didactice, pe simulări (eventual prin utilizarea unui 

calculator electronic), sunt eficiente: o problemă devine tangibilă, elevii acţionează ei înşişi, 

sunt antrenaţi să participe, să facă apel la propria lor experienţă, să facă sinteze cu achiziţii pe 

care le deţin şi să extragă din activitatea lor învăţăminte pe care le vor aplica în practică. 



Strategiile trebuie să țină cont de prioritățile stabilite în prealabil, de condițiile existente și de 

resursele disponibile. [2, p. 223] 

În ceea ce privește studierea operelor genului epic, de mari dimensiuni, utilizarea 

mijloacelor de învățământ devine indispensabilă. Vizionarea secvențelor din film, a 

reportajelor cu autorii contribuie la receptarea mesajului textului. 

Folosirea mijloacelor de învăţământ permite cadrelor didactice să lărgească câmpul 

de cunoştinţe ale elevilor, prin abordarea interdisciplinară a problematicii predate, cu efecte 

formative asupra grupului de elevi. Dar profesorul trebuie să selecteze atent mijloacele de 

care dispune. Abundenţa mijloacelor de învăţământ folosite la lecţie duce la obosirea elevilor, 

la pasivitatea acestora. Este necesară o judicioasă selecţie şi combinare a acestora, în aşa fel, 

încât utilizarea lor să ducă la adâncirea fenomenului literar sau lingvistic. 

Mijloacele de învăţământ utilizate la studierea operelor literare sunt: 

1. Mijloacele informativ-demonstrative (acelea care posedă un mesaj informaţional) 

divizate la rândul lor în: 

- mijloace intuitiv-obiectuale şi imagistice, care cuprind imagini (albume, fotografii, 

planşete), reprezentări figurative şi reprezentări vizuale ori auditive, 

- mijloace de logică, raţionale, care cuprind simboluri şi complexe și chiar cuvintele 

scrise şi orale. 

2. Mijloace audio-vizuale reprezintă o categorie de mijloace multimedia (de 

informare şi comunicare în masă) la construcţia cărora sistemele electrotehnice au o 

contribuţie importantă. La definirea mijloacelor audio-vizuale trebuie să operăm o necesară 

distincţie între mijloacele purtătoare de mesaj informaţional şi auxiliarii care eficientizează 

difuzarea. Spre exemplu, banda magnetică, discul, C.D., diapozitivul, diafilmul, emisiunea 

radio-tv, reprezintă structurile purtătoare de mesaj în timp ce lectorul de C.D., televizorul , 

aparatul radio, magnetoscopul sunt aparatele de difuzare şi de recepţie a mesajelor. La această 

categorie a auxiliarelor didactici mai pot fi alăturate tipuri de instalaţii de afişare şi de 

prezentare a materialelor ilustrative, tabla neagră, tabla magnetică, monitoare, etc, 

componente tehnice care mijlocesc dinamica informaţională a mijloacelor audio-vizuale. 

Manualele propun vizionarea şi analiza unor ecranizări şi spectacole teatrale (de 

exemplu la studiul textului Paşa Hassan de G. Coşbuc, Vizită..., D-l Goe..., O scrisoare 

pierdută, de I.L. Caragiale, Amintiri din copilărie de I. Creangă), analiza unor grupaje de 

recitări (M. Eminescu, N. Stănescu, Gr. Vieru), comentarea unor ilustraţii de carte, analiza 

unor creaţii plastice, sculpturale sau literare cu aceeaşi temă ca şi textul literar. Se pune astfel 

accent pe evidenţierea interferenţelor literaturii cu celelalte arte (pictura, sculptura, muzica, 

cinematografia, coregrafia, teatrul). Perspectiva transdisciplinară presupune şi înţelegerea, 

comentarea şi analiza mesajelor spirituale transmise constant prin textul beletristic, 

implicându-se astfel şi formarea de atitudini şi valori. [1, p. 164] 

3. Tehnica informatică şi de calcul, indispensabilă desfăşurării cu succes a procesului 

instructiv-educativ, constituie nu numai o categorie tipologică la nivelul mijloacelor de 



învăţământ, ci este din ce în ce mai des considerată drept o stare de spirit a viitorului 

educaţional. Componenta hard şi componenta soft formează unitatea teoretică şi procedurală 

a ceea ce cunoaştem sub denumirea de Instruirea asistată de calculator. Utilizarea 

calculatorului în procesul de învăţământ se poate realiza într-o multitudine de variante 

situaţionale dependente atât de sarcina didactică fundamentală cât şi de creativitatea cadrului 

didactic. 

Competenţa digitală este considerată ca parte centrală a dezvoltării curriculum-ului 

şcolar. După cum se poate observa, ea reprezintă punctul central de unde se pot dezvolta 

diferite dimensiuni ale competenţei propriu-zise, precum şi anumite extinderi în alte 

competenţe – cheie şi competenţe generale. Prin natura sa, competenţa digitală este 

interdisciplinară şi totodată transdisciplinară, oferind posibilităţi de concretizare a tuturor 

disciplinelor şcolare. Ea reprezintă un model metodologic pentru ansamblul disciplinelor 

şcolare, precum şi pentru domenii foarte largi ale practicii sociale. Competenţa digitală 

constituie totodată o parte a competenţei de învăţare permanentă şi o dimensiune 

metodologică evidentă a curriculum-ului şcolar în ansamblul său. 

Introducerea TIC în şcoală, la clasă şi în afara ei, în procesele educaţionale în 

ansamblul lor, contribuie într-o măsură foarte mare la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. În 

primul rând, acest lucru se datorează faptului că TIC se adaptează nevoilor de învăţare ale 

elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor. Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor nu 

sunt menite să ia locul profesorului, ci să-l ajute pe acesta în noul său rol. 

Din perspectiva funcţionării lor pedagogice mijloacelor de învăţământ li se pot 

indentifica următoarele contribuţii practice: 

- favorizarea procesului de predare, consolidând şi susţinând mesajul educaţional, fiind 

suport pentru concretizare ori pentru demonstraţie; 

- susţin şi eficientizează învăţarea şi procesele de formare a noţiunilor şi a priceperilor şi 

deprinderilor prin intermediul adaptabilităţii mesajului educaţional transmis la situaţii şi 

stări de pregătire psihologică foarte diverse; 

- optimizează relaţia şi comunicarea educaţională prin variabilitatea formelor 

interacţionale pe care le poate dezvolta, obligând cadrul didactic la o reconsiderare a 

stilului relaţional promovat în raporturile cu grupul de elevi; 

- perfecţionează sistemul de evaluare prin oferta de tehnicitate care ar reduce efectul de 

subiectivitate al testelor docimilogice tradiţionale; 

- favorizează procesul de orientare şcolară şi profesională prin prezentările publicitare 

indirecte ale diverselor sectoare profesional –economice. 

Orele de limbă şi literatură română trebuie să vizeze şi integrarea comunicării scrise 

şi orale alături de studiul limbii şi literaturii. Situaţiile de comunicare ce ar implica elevii s-

ar constitui în secvenţe de reflecţie asupra puterii cuvântului în literatură, muzică sau texte 

non-literare. Cea mai bună cale de înţelegere a fenomenului lingvistic rămâne experienţa 



producerii de text, prin nişte sarcini de lucru provocatoare pentru elevi care ar putea fi 

suportul unor reflecţii consistente. 

Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, 

observăm că profesorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea 

eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă. Învăţarea 

interactiv-creativă este un proces evolutiv, care are la bază receptivitatea faţă de experienţele 

noi, căutate şi rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, 

concretizare, punând accentul pe realizarea conexiunilor între sensuri şi solicitând o profundă 

implicare intelectuală, psihomotorie şi afectivă. În cadrul învăţării interactiv-creative, elevul 

descoperă, imaginează, construieşte şi redefineşte sensurile, filtrându-le prin prisma propriei 

personalităţi şi solicitând procesele psihice superioare de gândire şi creaţie. Ea apare ca 

urmare a eforturilor individuale şi colective, a interacţiunii educatului cu ceilalţi, bazându-se 

pe schimburile sociale în dobândirea noului. 
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PLATFORMA MOODLE ÎN PROCESUL DE EVALUARE 

LA TREAPTA PREUNIVERSITARĂ 

Alexei Slivca, Olesea Slivca  

I.P.L.T Ion Luca Caragiale, Orhei 

Dezvoltarea domeniului informatic din ultimii ani a determinat dezvoltarea instrumentelor 

TIC în procesul didactic și utilizarea lor în cadrul platformelor e-learning. Evaluarea prin 

intermediul platformei Moodle se bazează pe o viziune modernă, mult mai atractivă ca cea 

clasică în care un rol important îl au consolidarea cunoştinţelor şi evaluarea, realizate într-o 

manieră interactivă şi adaptabilă nevoilor elevilor. Evaluarea e-learning prin intermediul 

platformei Moodle poate fi definită ca o evaluare la distanţă într-un mediu educaţional 

evolutiv şi bazat pe colaborare, care îmbină metodele didactice tradiţionale cu metode bazate 

pe mijloace IT şi având ca obiectiv creşterea performanţelor individuale ale elevilor. 

Evaluarea reprezintă o acțiune inițiată de cadrele didactice pentru a verifica nivelul de 

înțelegere a sarcinilor proiectate la finele fiecărei activități didactice. Scopul major al evaluării 

este de a furniza profesorilor informaţiile necesare pentru desfăşurarea unei instruiri de 

calitate [1] . 



Noile obiective ale învăţămîntului au impus modificări esenţiale atît în desfășurarea 

demersului didactic, cît și în tehnologia evaluării succesului școlar. Astfel, platforma Moodle 

vine să realizeze aceste obiective, iar pentru a identifica eficiența evaluării pe în mediul online 

ne vom referi la patru indicatori de analiză (Tabelul 1.1) care vor demonstra că evaluarea 

progresului școlar poate fi realizat ținând cont de aceleași cerințe pedagogice ca și în cazul 

proiectării evaluării în didactica tradițională. 

Tabelul 1.1 Indicatori de analiză a randamentului școlar  

în cadrul evaluării tradiționale și pe platforma Moodle 

Indicatori Didactica tradițională Platforma Moodle 

Metode de 

evaluare 

Observarea sistematică 

 

Examinarea orală 

Testul de evaluare 

Proiectul 

Portofoliul 

Autoevaluarea 

Instrumentele de monitorizare oferite de 

platformă 

Workshop, Chat, Forum 

Tema/Assignement, Testul 

Tema, Wiki 

Portofoliul virtual-Wiki 

Survey (Chestionarul) 

Testul 

docimologic 

Itemi obiectivi 

 

Itemi semiobiectivi 

 

Itemi subiectivi 

Itemi obiectivi- Adevărat/Fals; 

Multiple Choice;   Matching;  

Itemi semiobiectivi- Gapfill; 

Selectați; Drag on drop. 

Itemi subiectivi-  Eseu;  Descriere. 

Tipul de 

evaluare 

Evaluare inițială 

Evaluare continuă 

 

Evaluare sumativă 

Evaluare inițială-Survey, Blog 

Evaluare continuă-Assignement, Chat, 

Workshop  

Evaluare sumativă-Testul/Quiz 

Limita de timp 45/90 minute 45/90 minute 

Pentru evaluarea randamentului școlar, în literatura de specialitate sunt propuse o serie de 

metode moderne de evaluare, inclusiv cele tradiționale care sporesc potențialul intelectual al 

elevilor și dezvoltă imaginația și gândirea critică. Realizarea procesului de evaluare pe 

platforma Moodle, nu înseamnă abandonarea practicilor tradiţionale de evaluare utilizate la 

clasă, dar reprezintă integrarea unei varietăţi de strategii de evaluare  din mediul virtual în 

evaluarea tradițională[2] . De aceea, ca alternativă a procesului de evaluare, pe platforma 

Moodle pot fi utilizate aceleași metode tradiționale sau alternative și complementare de 

evaluare utilizate în sala de clasă (Figura 1.1 ) . 

Observarea sistematică/curentă presupune urmărirea felului în care elevii participă la 

desfăşurarea lecţiilor, la îndeplinirea sarcinilor didactice impuse. Acest lucru, va fi realizat pe 

platforma Moodle utilizând două instrumente gratuite al managementului-Rapoarte și 

Diverse care vor înregistra realizarea și predarea documentelor/temelor/sarcinilor alocate. 

Fiecare din acestea, prezintă diferite aspecte ale realizării sarcinilor, de exemplu: instrumentul 



Diverse-postări pe blog, observații, intervenții forum și forum discussions; iar instrumentul 

Rapoarte: logări, toate jurnalele, raport de sumar și raport total. 

Figura 1.1 Metode tradiționale sau alternative și complementare de evaluare  

adaptat după G. Albu 

Examinarea orală va fi realizată pe platformă prin conversaţii, cadrele didactice  

urmărind calitatea cunoştinţelor, gradul de înţelegere al problemelor, capacitatea elevilor de 

a opera cu noţiunile învăţate. Aceasta va fi realizată prin intermediul a trei instrumente 

integrate pe platformă (Figura 1.2) structurate conform principiului LMS care permit atât 

elevilor cât și  profesorului să interpreteze problemele puse în discuție la diferite etape ale 

studierii conținuturilor propuse. 

Figura 1.2 Activități de examinare orală incluse pe platforma Moodle 

Examinarea scrisă permite verificarea tuturor elevilor într-un timp relativ scurt. Această 

activitate va fi realizată și ea gratuit prin intermediul celor două instrumentelor oferite de 

Moodle (Figura 1.3) fără a fi necesară intervenția directă a profesorului în procesul de 

verificare a răspunsurilor oferite de elevi. În așa mod, elevilor li se va oferi posibilitatea să 

lucreze în ritm propriu, relevând mai pregnant capacitatea lor de organizare a cunoştinţelor 

după un plan logic, expunere, disciplină în gândire, deprindere de muncă, independenţă, 

putere de sinteză şi de exprimare în scris etc.[3]. 

Verificarea prin proiecte pe platformă va permite profesorului să realizeze evaluarea 

performanţelor individuale ale elevilor şi, de asemnea, va permite o apreciere de nuanţă, de 

rafinament a învăţării, cu surprinderea elementelor de determinare şi motivaţie interioară din 

partea elevilor. 

  

Metode tradiţionale de evaluare

Evaluarea orală,

Evaluarea scrisă,

Evaluarea prin probe practice,

Testul docimologic.

Metode moderne de evaluare

Observarea sistematică

Portofoliul,
Proiectul

Autoevaluarea

Workshop

• este o activitate de 
curs în care elevii se 
evaluează reciproc

Chat

• permite 
participanţilor să aibă 
o comunicaţie 
sincronă în timp real 
prin intermediul web

Forum

• permite comunicarea 
asincronă şi sprijină 
construirea 
comunităţii de 
învăţare în mediul 
online



 

Figura 1.3 Activități de examinare scrisă incluse pe platforma Moodle 

Ca și metodele prezentate anterior, verificarea prin proiecte va fi realizată gratuit în baza a 

două instrumente (Figura 1.4) prin care cel ce învață, elevul va deveni cercetător, autodidact 

și își va perfecționa abilitățile în ceea ce privește tehnologiile didactice.  

 

Figura 1.4 Activități de verificare prin proiecte incluse pe platforma Moodle 

Portofoliul va reprezenta pe platformă „cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de 

la o temă la alta, de la un an școlar la altul sau chiar de la un ciclu de învăţămînt la altul. 

Conținutul acestuia pe platformă va fi alcătuit din următoarele elemente : 

 lucrări efectuate pe parcursul perioadei, care ilustrează progresul elevului;  

 observaţiile și evaluarea profesorului cu referire la reușitele elevului;  

 reflecţii cu privire la observaţiile/evaluările colegilor, părinţilor, membrilor 

comunităţii;  

 lista lecturilor pe tema respectivă;  

 lista activităţilor la care a participat elevul;  

 lucrări efectuate în grup etc. 

De asemenea, portofoliu va reprezinta și un instrument de evaluare complex, care va include 

rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode și tehnici de evaluare. Aceste rezultate 

privesc probele orale, scrise și practice, observarea sistematică a comportamentelor școlare, 

proiectul, autoevaluarea, precum și sarcini specifice fiecărei discipline. 

Autoevaluarea este un instrument  util al platformei fiind axat pe elev, pe posibilitatea 

participării acestuia la propriile performanţe. Compararea rezultatelor de evaluare proprie cu 

cele realizate de către profesor sau colegi  va crea un climat potrivit unor activităţi eficiente 

de recuperare a erorilor și de dezvoltare a capacităţilor. Autoevaluarea îi motivează pe elevi 

la îmbunătăţirea performanţelor școlare fiind  realizată prin chestionare (Survey) în care 

elevilor li se cere să dea răspunsuri deschise la întrebări.  

În practica pedagogică, evaluarea competențelor specifice este realizată prin 

intermediul testului docimologic care reprezintă un ansamblu de sarcini de lucru (itemi), care 

Tema

•permite profesorului să colecteze 
munca elevilor, să o evalueze şi 
să ofere feedback elevilor

Testul

•permite profesorului să 
determine nivelul de cunoştinţe 
al elevului folosind diferiţi itemi 
(răspuns multiplu, adevărat / 
fals, răspuns scurt ş.a.). 

Tema

• permite profesorului să 
colecteze munca elevilor, 
să o evalueze şi să ofere 

feedback elevilor

Wiki

• pagină web la a cărei 
realizare contribuie 
membrii unui grup. 



permit determinarea gradului de însuşire a cunoştințelor de către elevi sau a nivelului de 

dezvoltare a unor capacități pe bază de măsurători şi aprecieri riguroase. 

Atât în evaluarea tradițională cât și în cadrul evaluării pe platforma Moodle vor fi 

respectate  etapele pedagogice de realizare ale testului docimilogic: 

 Precizarea obiectivelor testului - descrierea motivelor pentru care se elaborează testul;  

 Stabilirea conținutului (teme, capitole, grup de lecții) din care se va susține testarea ;  

 Stabilirea variantelor de itemi - obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi în funcție de 

obiectivele sau competențele didactice si de conținuturile de învățat ;  

 Elaborarea itemilor - operație complexă, corelată atât cu performanțele prevăzute de 

obiectivele operaționale, cât și cu competențele din programă ;  

 Organizarea testului - gruparea itemilor de acelasi tip și estimarea timpului de lucru 

necesar pentru rezolvarea probei ;  

 Cuantificarea testului - atribuirea punctajului pentru rezolvarea corectă a itemilor;  

 Aplicarea si interpretarea testului - administrarea si analiza rezultatelor testului.  

Platforma Moodle ca și evaluarea tradițională oferă cadrelor didactice trei tipuri de itemi 

(Tabelul 1.2) 

Tabelul 1.2  Tipuri de itemi de evaluare pe platforma Moodle 

Itemi obiectivi Itemi semiobiectivi Itemi subiectivi 

1.1. Itemi cu alegere duală 

 1.2. Itemi cu alegere 

multiplă  

1.3. Itemi de tip pereche 

2.1. Itemi cu răspuns scurt 

 2.2. Itemi cu răspuns de 

completare  

2.3. Itemi de tip întrebări 

structurate 

3.1. itemi de tip rezolvare 

de probleme  

3.3.  itemi de tip eseu 

structurat   

3.3. itemi de tip eseu 

nestructurat. 

Aceștia vor reprezinta elementul constitutiv al testului și vor reprezinta ansamblul 

compus din sarcină și rezolvarea ei „item = întrebare + răspuns așteptat” [4]. 

În didactica tradițională identificăm trei tipuri de evaluare pedagogică (Figura 1.5) care 

reflectă modalitatea specifică de integrare a operaţiilor de măsurare-apreciere-decizie care 

pot fi utilizate cu succes pe platformă utilizând aplicațiile oferite de acestea. 

 

Figura 1.5 Tipuri de evaluare pedagogică în pedagogia tradițională 

Pe platformă, evaluarea iniţială este realizată  la începutul activităţii de instruire,pentru a 

identifica nivelul psihopedagogic  real al colectivului de elevi / elevului, dar și pentru a 

identifica nevoile individuale ale acestora în raport cu temele care vor fi studiate și 

determinarea gradului de cunoaștere a diferitor aplicații din domeniul TIC. Vor fi utilizate 

două instrumente oferite de platformă: 

evaluare inițială evaluare continuă evaluare sumativă



 Sondajul (Survey în engleză) – care va permite profesorului să colecteze de la elevi 

informaţii care îl vor ajuta să înţeleagă modul în care învaţă elevii şi îi permit să-şi 

revizuiască modul în care predă; 

 Jurnalul (Blog în engleză) – îţi permite să-ţi postezi propriile gânduri referitoare la o 

temă. 

Evaluarea continuă/permanentă angajează operaţiile de măsurare-apreciere- decizie pe tot 

parcursul activităţii de instruire. Astfel, evaluarea continuă pe platformă va stimula 

participarea întregului colectiv al clasei prin proiectarea unor sarcini de învăţare diferenţiate, 

evaluabile imediat în vederea adoptării unor măsuri corective, ameliorative sau de ajustare 

structurală adecvate situaţiei constatate şi apreciate cu mijloace pedagogice eficiente. 

Pe platformă, evaluarea continuă va fi realizată prin: 

 Tema (Assignment în engleză)– permite profesorului să colecteze munca elevilor, să 

o evalueze şi să ofere feedback elevilor; 

 Atelierul de lucru (Workshop în engleză) – este o activitate de curs în care elevii se 

evaluează reciproc;  

 Chatul/Autoevaluarea – permite participanţilor să aibă o comunicaţie sincronă în timp 

real prin intermediul web. 

Evaluarea sumativă va fi realizată la sfârşitul activităţii didactice prin intermediul 

instrumentului: 

 Testul (Quiz în engleză) –care va permite profesorului să determine nivelul de 

cunoştinţe al elevului folosind diferiţi itemi (răspuns multiplu, adevărat / fals, răspuns 

scurt ş.a.). 

Ultimul indicator care se referă la eficiența realizării evaluării pe platforma Moodle îl 

reprezintă limita de timp pentru realizarea sarcinilor propuse de cadrele didactice. De regulă, 

evaluarea tradițională presupune o limită de 45/90 minute în dependență de tipul de evaluare, 

acest criteriu se aplică și pe platforma Moodle, în care pot fi incluse și alte posibilități: 

indicarea timpului în care este deschis testul, indicarea termenului limită pentru completarea 

testului, număr limitat de încercări, intervalul de timp în care vor fi permise următoarele 

încercări. 

În concluzie, analizând principalele caracteristici ale procesului de predare-învățare-evaluare 

prin intermediul platformei Moodle, am constatat următoarele: 

 Realizarea procesului educațional în mediul virtual prin intermediul platformei 

Moodle corespunde cerințelor didacticii moderne și are la bază principiile didacticii 

tradiționale;  

 Platforma Moodle vine ca un răspuns la provocările noii paradigme în educație și ne 

demonstrează că integrarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare contribuie la 

formarea competențelor; 

 Moodle oferă o varietate de instrumente de predare - învăţare – evaluare, instrumente 

inovative, interactive, care permit profesorului să-şi desfăşoare orele într-un mod 



diferit de cel tradiţional. Utilizarea acestor instrumente sporeşte gradul de interes al 

elevilor în procesul de studiere a istoriei și consolidează parteneriatul elev-elev, elev-

profesor;  

 Moodle oferă cadrelor didactice disponibilităţi de timp şi posibilităţi de a folosi acest 

timp ocupându-se mai mult de organizarea învăţării, de structurarea conţinuturilor, de 

exersarea gândirii la elevi, de stimularea creativităţii acestora, aspecte neglijate în 

învățarea tradițională; 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEARNING STYLE AND THE 

INSTRUCTIONAL STRATEGY IN PERSONALIZED LEARNING 

Lucia Șchiopu, UPS “Ion Creanga” 

Abstract. The choice over the teaching and learning strategy depends on each learner's learning style. 

Depending on the learning style students can be: active and enthusiastic in acquisition of new knowledge; 

innovative and creative in the learning process; collaborative and confident group players; pragmatic and 

responsible in decision-making but also may display the reverse of these qualities. To make learning more 

effective through personalized learning, we take into account all the ways in which students can be different, 

determine their learning styles, perceptual preferences, types of abilities and the types of intelligence they 

possess. Every person has different types of skills; taking into consideration the individuality of each student 

means to respect him as a personality. 

Rezumat. Alegerea metodelor de predare-învățare depinde de stilul de învățare al fiecărui student. În funcție 

de stilul de învățare, studenții pot fi: activi și entuziaști la achiziționarea noilor cunoștințe; inovativi și creativi 

în procesul de învățare; colaborativi și integri; pragmatici și responsabili în luarea deciziilor, dar și să prezinte 

total reversul acestor calități. Pentru eficientizarea comunicării didactice prin învățarea personalizată, luăm în 

considerare toate modurile în care studenții pot fi diferiți, determinăm stilurile de învățare, preferințele de 

percepție, tipurile de abilități și tipurile de inteligență pe care le posedă. Fiecare persoană are diferite tipuri de 

abilități; a lua în considerare individualitatea studentului înseamnă a-l respecta ca personalitate.  

 

 Each person possesses several learning styles but usually prevails one; the 

predominant lifestyle can change over the course of life as well because of different learning 

backgrounds in which varied pitched competences are formed. 

The study of learning styles was initiated by Aristotle in 334 BC who noted individual 

differences in children's behavior. M. Montessori was the first who focused on the individual 



differences of each student; she began to use different materials for students’ self-realization, 

development and achievement [9, p. 84]. Nowadays, to determine the predominant learning 

style, various tests and questionnaires are administered. The first Intelligence Test was 

developed by A. Binet in 1904. 

 D. Kolb called individual differences in learning -  learning styles and claimed that 

learning style is: “a result of hereditary equipment, past experience, and the demands of the 

present environment combining to produce individual orientations that give differential 

emphasis to the four basic learning modes postulated in experiential learning theory” [7, 

p.170]. 

 The learning process is viewed as an active intellectual operation involving the 

intellectual potential in carrying out the educational tasks. To respond to the heterogeneous 

student demand are recommended: active-participatory instructional strategies; deep 

reflective exercises; good critical thinking skills; analysis of past learning experiences, 

identification of the effective approaches. The use of variety of educational strategies provides 

a nuance and personalization of the training activity too. Knowledge acquisition is better 

achieved by algorithm, analysis, synthesis rather than by repetition or reproduction of the 

studied material. Student activation can be accomplished through action strategies such as 

discovery, modeling, case study. During the lesson the teacher assists, negotiates, guides the 

learning process of each student through the means of the personalized instructional 

strategies.  

 Implementation of a didactic strategy requires rigorous training as they designate 

certain ways of performing the tasks involved in the delivery of teaching-learning 

experiences. Methods are theoretical-action approaches that involve placing the learner in a 

learning situation to acquire prefigured skills. According to the theory of multiple 

intelligences each person has different types of abilities. The teacher is to consider the ways 

in which students can be different determining learning styles, perceptions, preferences, types 

of abilities. 

 B. Bloom has discovered six levels of learning domains: knowledge, understanding, 

application, analysis, synthesis, evaluation from a simple memorization, which is the lowest 

level - to more complicated mental levels, up to the higher order – evaluation [8, p. 214]. In 

order to determine the learning style are taken into account two major aspects: 

- The instructional startegies; 

- Student control over the learning process. 

 I. Myers and K. Briggs (1962) developed the Myers-Briggs Personality Type Model 

based on Jung's Model describing personality and behavioral patterns according to 

preferences [10, p. 98]. 

R. Dunn and K. Dunn (1976) determined 5 categories of stimuli that affect the learning 

process: The Environmental Variable (presence or absence of noise, light, temperature, spatial 

arrangement), Emotional Variable (motivation, perseverance, responsibility, conformity), 



The Sociological Variable (the learning process, the preference to learn alone, to learn with 

another person, with colleagues, with superiors), Physiological Variable (the preferred 

perceptive way (auditory, visual, tactile, kinesthetic), most optimal time for learning), 

Psychological Variable (global or analytical approach, lateralization of brain function: 

predominance of right or left hemisphere). 

 D. Kolb created the Learning Styles Cycle that highlights the student's experience that 

includes 4 stages: concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, 

active experimentation. According to Kolb learning is the process whereby knowledge is 

created through the transformation of experience [7, p. 38]. Kolb's Experiential Learning Style 

Theory focuses on a four-stage learning cycle in which the learner goes through 4 phases: 

Concrete Experience, Reflective Observation, Abstract Conceptualization, Active 

Experimentation. Thus, individuals can present a preference for one of the four styles - 

Accomodating (Active Experimentation- Concrete Experience), Diverging (Concrete 

Experience - Reflective Observation), Assimilating (Reflective Observation + Abstract 

conceptualization), Convergent (Abstract conceptualization + Active Experimentation). 

 H. Gardner (1983) identifies: spatial, musical, interpersonal, intrapersonal, 

mathematical, kinesthetic, linguistic, naturalistic, existential intelligences. 

Musical Intelligence is the ability to identify and produce musical sounds; Kinesthetic 

Intelligence is the ability to use motor skills and body movements; Linguistic Intelligence is 

the ability to communicate through language; Mathematical Intelligence is the ability to 

understand logical reasoning and solve problems; Spatial Intelligence is the ability to 

understand a space relationship and to perceive and create images; Interpersonal Intelligence 

is the ability to communicate with others and to notice their feelings; Intrapersonal 

Intelligence is the ability to understand your own behaviors. The simplest and most common 

way to identify different learning styles is based on the senses (VAK Model): visual, auditory, 

kinesthetic model. A variation on the acronym, developed by N. D. Fleming is VARK, or 

visual, auditory, reading/writing, and kinesthetic. 

 The ways students learn in the personalized environment is varied: 

- the taught has the ability to learn informally and involuntarily by participating in the 

discovery process in a self-directed and deliberate product environment; 

- monitoring and adjusting learning strategies when the objectives are explicit and involve the 

subject in action; 

- the taught is motivated to learn by finding personal contact with the teacher through the 

example of the training and intentionally guided to meet the desired needs; 

-working in teams building communicative, pragmatic, strategic competences;  

- engages with a high level of enthusiasm when active and participatory activities are 

organized. 



 The development of the educational strategy takes into account several directions: 

the elaboration of the objectives, the human resources, the teacher-student relationship, 

teaching content, teaching strategies, identification of the evaluation component. 

 The educational strategy focuses on: the teacher's action plan goal: Changes in Staff 

Learning Behaviour; Monitoring Progress with Timelines and Adjustments; Collaborating 

and Support; Evaluation of Success, and student’s learning: enhanced through diverse 

curricular options, communication and collaboration, instruction and programming,  the 

implementation of innovative instructional practices. 

 The development of the didactic method has to be done with the help of teaching 

aids, which facilitate the delivery, consolidation and evaluation of knowledge [6, p. 11]. The 

teaching tools fulfill the following functions: formative; motivational; evaluative. Teaching 

aids and instructional materials are the set of tools used to carry out a comprehensive program. 

The instructional materials ensure personalized instruction and establish understanding, 

acquisition and interpretation of teaching contents; enhance the formation of didactic 

relationships; reinforce the skills and competences, reflective instruction; engage and 

motivate students; save time and energy. 

 The use of teaching aids is based on the discipline of study and the type of lesson. 

The most commonly used aids are: audio (films, television, DVDs, film strips ), visuals (maps, 

charts, objects, pictures, models, flash cards, chalkboard, projectors, slides, bulletin boards), 

audio-visual aids.  

Pedagogical research has shown that the diversity of students takes into account group 

work as it exceeds the personal effectiveness of each individual. Good work team members 

come in contact with the views of all members of the group. Collaboration within the group 

raises the performance of each student, elevates the academic performance to a higher level, 

contributes to the development of communication skills. The cooperation allows them to 

overcome their initial egocentrism and develop their flexible and creative thinking, builds a 

system of sound and strong interpersonal relationships and social behavior. Consequently, 

group work develops cohesion: openness, trust, self-disclosure, respect and support [6,139]. 

Individual differences between learners is a challenge as schools have to respond to a 

heterogeneous flow of students due to migration and globalization; the main goal for the 

globalized society is to ensure equal opportunities to learn and meet the needs of each student. 

Different achievement level students can be approached now through the light of 

personalization, learning styles theory that can bring the solution to the increasingly varied 

educational demands. 
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REPERE METODICE ÎN RECEPTAREA OPEREI LUI OCTAVIAN GOGA 

Rezumat. În articol se cercetează opera lui Octavian Goga în sistemul educațional. Sunt prezentate elemente 

de analiză ale poeziilor Toamna și Noi, studiate în ciclul gimnazial. Cunoscând particularitățile specifice ale 

liricii poetului, interpretând creația lui din diverse perspective, elevii vor putea să o aprecieze la justa ei valoare. 

Cuvinte cheie: text liric, specie literară, titlu, eul liric, temă, sentiment.  

Summary. The article explores the work of Octavian Goga in the educational system. There are presented 

elements of analysis of the poems Toamna („Autumn”) and Noi („We”), which are studied in the gymnasium 

cycle. Knowing the specific particulars of poet lyrics, interpreting his creation from various perspectives, 

students will be able to appreciate it at its fair value. 

Keywords: lyrical text, literary species, title, lyrical ego, theme, feeling. 

 

În acest an, 2018, s-au scurs în eternitate opt decenii de la moartea poetului Octavian 

Goga, originar din Rășinari, din apropierea Sibiului. Om al timpului său, el a scris toată viața, 

iar receptarea critică a operei sale a cunoscut o gamă de opinii destul de contradictorii. 

Octavian Goga a fost considerat multă vreme de numeroși critici literari „poetul unei 

provincii”, iar poezia lui, „reductibilă la cerințele trecătoare ale momentului, se va perima o 

dată cu înfăptuirea idealului național” [4, 58]. Însă prin lirica sa, prin inovațiile prozodice, 

prin puternica sa personalitate creatoare poetul marca un moment nou în evoluția poeziei 

Polina Taburceanu, dr., conf. univ. interim. 
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românești la confluența dintre tradiție și inovație. În cadrul dezvoltării poeziei românești „e 

întâiul mare poet din epoca modernă... poet național totdeauna și pur ca Eminescu” [1, 539]; 

„cel mai autentic continuator al lui Eminescu, nu în sensul imitației epigonice, ci în înțelesul 

profund al cuvântului” [8, 166]. Prin întreaga sa creație Octavian Goga îndreptățește părerea 

criticilor: opera sa, în ceea ce are mai bun, este o monografie a satului, a „pătimirii noastre”. 

În peisajul poeziei românești de la începutul secolului XX vocea răspicată a celui ce a dat 

literaturii Oltul, Apostolul, Noi, Rugăciune și alte poeme în care se aude suferința unui întreg 

popor urgisit de istorie avea să determine noi configurații lirice, dar și noi moduri de a  ,,citi” 

– prin ochii și cuvântul poetului – sufletul neamului, cu toate ale lui.  

Calea de cunoaștere şi de înțelegere a creației unui scriitor începe, cu certitudine, de la 

studierea acesteia în școală [9]. Curriculumul școlar pentru disciplina Limba şi literatura 

română, clasele a V-a – a IX-a, din 2010, recomandă cadrelor didactice două opere din creația 

lui Octavian Goga: Toamna şi Noi [3]. 

La cercetarea textului liric Toamna de O. Goga profesorul își propune următoarele 

competențe: înțelegerea unui text literar; identificarea unor expresii şi cuvinte noi în text; 

identificarea informațiilor esențiale dintr-un mesaj oral în scopul înțelegerii sensului global; 

alcătuirea unor fraze corecte din punct de vedere gramatical. Obiectivul fundamental – 

familiarizarea elevilor cu caracteristicile textului literar, având ca text suport poezia Toamna 

de Octavian Goga. 

Poezia Toamna se înscrie în rândul poeziilor lirice, în care autorul, în ipostaza eului 

liric, își exprimă în mod direct ideile, gândurile, sentimentele. Dominanta lirică a pastelului 

se concretizează prin exprimarea directă a sentimentului de tristețe, cauzat de schimbările care 

au loc în natură. Autorul descrie cu multă sensibilitate şi melancolie tabloul trist al sfârșitului 

de toamnă. El suferă alături de puiul golaș de ciocârlie, sufletul său vibrând adânc la tristețea 

care a cuprins natura. Treptat atmosfera devine întunecată şi apăsătoare. Imaginea pădurii este 

deprimantă sub povara de plumb a norilor cenușii. Pe câmpul pustiu, porumbul uscat 

„tremură” cuprins de frigul toamnei. Nu se mai aud trilurile vesele ale verii, natura devine 

mohorâtă, tristă, pustiită de frig şi apăsată de cenușiul norilor. Dinspre miazănoapte, își face 

apariția vântul nemilos. Puterea lui face să fie smulsă câte o șindrilă de pe șură. Sub loviturile 

„viforniței păgâne”, nucii bătrâni devin neputincioși, iar pe cumpăna fântânii ,,plânge un pui 

de ciocârlie” singur şi trist, lipsit de ocrotirea mamei.  

Titlul poeziei Toamna sugerează tema naturii, iar O. Goga surprinde notele 

caracteristice ale anotimpului care stăpânește grădina, dumbrava, câmpul şi curtea casei. 

Pornind de la sensul denotativ al termenului (toamna – anotimp care urmează după vară și 

precede iarna, caracterizat prin vreme mohorâtă, ploi și veștejirea vegetației), titlul 

prefigurează conținutul textului. Toamna trezește în sufletul eului liric sentimente de 

melancolie și regret că „firelor de lămâiță li se usucă rădăcina.” Dacă după analiza acestei 

creații cititorul rămâne cu un sentiment de tristețe, aceasta este compensată de frumusețea 

imaginilor pe care le creează poetul, prilej de plăcere, de admirație. 



„În poezia lui Octavian Goga, după părerea lui Teodor Vârgolici,  elementele din natură au o 

prezență continuă, se integrează desăvârșit în ansamblul imaginilor. Metaforele și 

comparațiile construite cu elementele naturii n-au nimic artificios. Elementele din natură 

servesc creării atmosferei și, mai ales, luate ca simboluri, sugerează, concretizează și lărgesc 

semnificațiile versurilor” [10, 237]. 

Din creațiile recomandate, autorii de manuale au utilizat în calitate de material didactic 

poezia Noi, studiată în cl. a VIII-a. Textul poetic este profund, filozofic. Stilul poetului este 

alcătuit dintr-un vocabular ușor, specific doinei și, în același timp, creația abundă în figuri de 

stil, simboluri care conferă expresivitate și un farmec special care îți provoacă o gamă largă 

de sentimente, viu trăite de eul liric din poezie. 

Textul este prețios, deoarece oferă cadrelor didactice posibilitatea să studieze diverse 

concepte specifice disciplinei. De exemplu, elevii pot însuși noțiunile: epiforă și anaforă; 

specia literară - Doina (cultă sau populară) etc. De asemenea, creația poate fi abordată în 

context interdisciplinar și transdisciplinar. 

Manualul propune următoarele sarcini:  

Ex. 2 pag. 72: Relevați rolul antitezei în prima strofă și în întregul poem. 

Ex. 3 pag. 72: Rolul expresiv al figurilor de stil este foarte evident. Numiți figurile de 

stil prezente în următoarele secvențe și relevați funcția lor expresivă: câmpuri de mătasă, La 

noi de jale povestesc/A codrilor desișuri; Căci cântecele noastre plâng/În ochii tuturora; 

Deșertăciunea unui vis/Noi o stropim cu lacrimi...; etc. 

Ex. 4 pag. 72: Identificați și comentați rolul unor figuri de stil ale construcției: repetiții, 

anafore, epifore… 

Toamna 

structuri specifice descrierii 

substantiv comun, articulat (articolul „a”) 

(toamna) 

reper temporar – sugerează tema naturii 

substantiv – adjectiv cu valoare stilistică de epitet 

- brumă argintie; 

- norii suri; 

- vifornița păgână; 

- pui golaș de ciocârlie. 

mod de expunere – descrierea poetică 

specie literară - pastel 



Ex. 4 pag.73: Completați un tabel în care să indicați pe o coloană calitățile de doină ale 

poeziei lui Goga, iar pe altă coloană-calitățile unei poezii (doine) culte: 

 

Elemente de doină Elemente ale unui text cult 

1. Sentimente de jale 

2.  

1. Existența unui autor real cunoscut 

2.  

 

Ex.2 pag. 74: Ce știți, din manualele de istorie, despre lupta și aspirația românilor din 

Ardeal (Transilvania) pentru unitatea națională? 

Ex. 3 pag. 74: Ținând cont că poezia a fost publicată inițial în volumul ,,Poezii” tipărit 

în 1905, descrieți realitățile istorice și sociale care i-au sugerat poetului mesajul acestui text. 

Pentru a spori curiozitatea elevilor, autorii de manual au indicat și alte texte ale poetului 

Goga: Ex. 2 pag.74 (Textul și textele): Citiți poeziile lui Octavian Goga Oltul, Rugăciune, 

Plugarii și spuneți ce au în comun. 

Ex. 3 pag. 74 (Textul și textele): Citiți o poezie de dragoste a aceluiași autor și 

remarcați că și în acest caz lexicul fundamental e din registrul cunoscut al poetului: 

 

De va veni la tine vântul, 

Purtând povestea mea amară, 

Jelitul lui să nu te-nfrângă, 

Mustrarea lui să nu te doară. 

         Nu-i vina ta... Aşa e scrisă 

Nemilostiva lege-a firii; 

Sărutul otrăvit al brumii 

Omoară toamna trandafirii... 

Şi cine s-ar opri să plângă 

O frunză veştedă-n cărare, 

Când codrii freamătă alături 

Şi râd în răsărit de soare?... 

                                                                               (Cântece, nr. IV, Octavian Goga) 

Poezia Noi este o doină cultă în care autorul dă expresie unei dureri nemăsurate de care este 

cuprins Ardealul în timpul asupririi naționale și sociale, căci pe cerul acestor ținuturi, 

„bătrânul soare”, era atunci mai aprins, întrucât „Nu pentru noi răsare”. Criticul literar Ion 

Rotaru constată: „Foarte greu de analizat (ca și poezia populară), versurile lui Goga 

vehiculează aproape niște concepte: jale, lacrimi, cântece, suferință, patimi, laolaltă cu 

elemente ale naturii, luate de asemenea la nivelul generalităților, fără închegarea unei imagini 

pictorice, individualizatoare: codri verzi de brad, câmpuri de mătasă, fluturi, privighetori, 

Murășul, tustrele Crișurile, Oltul etc.” [8, 166].  

Titlul poeziei este simbolic. Pronumele noi din titlu  semnifică nu numai ființa 

națională, ci însăși tara, spațiul ei geografic şi etnic. La noi este locul de baștină, cu codri 

verzi de brad, câmpuri de mătase, cu atâția fluturi,  cântece și flori și lacrimi multe, multe...  

Titlul poeziei constituie și simbolul central, dar un simbol plurivalent. Cuvântul noi este reluat 

de nouă ori în text de Octavian Goga. 



Compozițional, poezia Noi are cinci strofe alcătuite din câte opt versuri, iambice, sunt 

constituite în realitate, din câte patru versuri lungi, cu cezură, rimate independent. Versurile, 

aluzive prin tâlcul cuvintelor  simbolice, condensează în ele şi nostalgii, şi doruri nespuse, 

suferință şi neliniști. Natura este umanizată și personifică suferința. Ea plânge împreună cu 

oamenii: nevestele, părinţii, feciorii. Însuși bătrânul Olt e „împletit” din lacrimile vărsate 

secole de-a rândul. Motivul acestei lamentaţii generale este „visul neîmplinit”, „copil al 

suferinței”, nutrit de milenii de poporul asuprit, este visul eliberării naționale şi sociale de a 

cărui jale „ne-au răposat/şi moşii şi părinţii”. Sentimentul de jale nu „trece în disperare, ci se 

sugerează un moment în care suferinţa este înţeleasă ca purificare.” [2, 413] Iar Eugen 

Lovinescu afirmă: „Originalitatea lui Octavian Goga stă tocmai în realismul viziunii sale 

dureroase şi însângerate.” [7] Ființa poetului se contopește cu cea a poporului său, înlocuind 

pe „eu” cu „noi”, ceea ce conferă poeziei o notă de simplitate, şi totodată un mare rafinament 

artistic. Versul final al poeziei „Deșertăciunea unui vis/ Noi o stropim cu lacrimi”, încheie 

potențând tonul general al poeziei Noi. 

Lexicul este simplu, de proveniență populară, cu valoarea unor concepte de jale, 

suferință, patimi, cărora li se alătura altele, ce denumesc țara. Vocabularul este cel folcloric-

popular adecvat: „codri”, „jale”, „bătrânul soare”, „povestesc cu jale” etc. Lexicul poetic, 

Noi 

pronume personal (persoana I, plural) 

accentuează integrarea eului liric în colectivitatea etnică 

din care face parte, solidarizarea lui cu cei mulți  

titlul e simbolic 

ființa națională țara, spațiul ei geografic și etnic  

pronumele „noi” în contextul poeziei 

anaforicul La noi (repetat de 3 ori 

în strofa întâia; de 2 ori în strofa 

a doua; 1 dată în strofa a treia)  

Nu pentru noi răsare... 

Iar codrii ce-nfrățiți cu 

noi... 

Noi o stropim cu lacrimi... 

La noi sunt codri verzi de brad... 

La noi atâția fluturi sunt... 

La noi sunt cântece și flori... 

La noi, bătrânul soare... 

La noi de jale povestesc... 

La noi nevestele plângând... 

 



procedeele şi mijloacele artistice, structura versurilor asocierilor de cuvinte etc., creează, în 

ansamblu, atmosfera de doină şi de litanie a poeziei, intitulată atât de sugestiv Noi. 

În concluzie la cele enunțate pe parcurs, menționăm că formarea la elevi a unei 

atitudini estetice față de versurile poetului Octavian Goga trebuie să constituie finalitatea orei 

de literatură. Cunoscând particularitățile specifice ale liricii poetului, interpretând creația lui 

din diverse perspective, elevii vor putea să o aprecieze la justa ei valoare. 
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LA DIMENSION CULTURELLE DANS L’APPRENTISSAGE DU FLE 

Vera Zdraguş, lector superior 

Catedra Limbi şi Literaturi Străine, UST 

Rezumat. Articolul reliefează relaţia dintre limbă şi cultură ca fiind două entităţi inseparabile. Învăţarea unei 

limbi presupune învăţarea unei culturi. Totodată este menţionat interesul pentru dimensiunea culturală în 

studierea limbii franceze avînd ca finalitate dezvoltarea competenţei de comunicare culturală la studenţi. 

Studierea limbii străine capătă un înţeles complet numai prin referire la valorile, obiceiurile, atitudinile şi 

comportamentul poporului care o vorbeşte. Aspectul cultural al limbii este evidenţiat prin utilizarea unor 

activităţi didactice care vizează legătura lingvistică, culturală şi metodologică a limbii. 

Cuvinte cheie: culture, communication, apprentissage de la langue, compétence de communication, dimension 

culturelle, aspect culturel, échange communicatif. 

 

La langue fait partie intégrale de la culture car apprendre une langue étrangère signifie 

entrer en contact avec la culture d’autrui sur la base d’un respect mutuel. À l'école, puis à l’ 



université la découverte de la culture s'associe spécifiquement à la langue étudiée. 

Communication et culture sont deux aspects interdépendants de la langue, et l'approche 

communicative n'a de sens qu'à condition d'être étroitement liée à un contenu culturel. 

 Chaque langue, chaque code de communication dessine l’identité culturelle de chaque 

société, dès lors enseigner/apprendre une langue étrangère c’est aborder du culturel. De ce 

fait, il est impossible de faire l’impasse sur la culture en cours de langue étrangère 

Byram affirme qu’«Apprendre une langue, c’est apprendre une culture ; par 

conséquent, enseigner une langue, c’est enseigner une culture.» [4.p 67) L’auteur précise aussi 

que « L’apprentissage des langues, dit-on souvent, « élargit les horizons» et, si tel est le cas, 

il possède une vertu éducative. La véritable signification de cette expression est que 

l’apprentissage de la culture qui résulte de l’apprentissage de la langue élargit les horizons.» 

[ibid. p.18] 

Le fait de considérer la langue comme le moyen de transmission d’une culture étrangère 

est fondamental en didactique, quand il s’agit de définir les objectifs 

d’enseignement/apprentissage linguistiques. Ce sont effectivement ces objectifs qui 

impliqueront, ou non, l’étude de la culture étrangère. Pour expliquer ce point de vue, résumons 

le rapport didactique et méthodologique qu’entretiennent langue et culture dans 

l’apprentissage des langues aujourd’hui:  

 la culture est étudiée après l’apprentissage de la langue ou en même temps que celle-ci; 

 les contenus culturels à enseigner relèvent de la culture savante, de l’anthropologie 

culturelle, de la sociologie ou encore de l’ethnographie de la communication ;  

 de plus de nouveaux contenus culturels ont été introduits dans les méthodologies résultant 

de l’introduction de nouveaux concepts didactiques tels que la compétence de 

communication ou la centration sur l’apprenant ou encore la compétence socioculturelle 

[3]. 

La présence de la culture dans les apprentissages n'entre nullement en contradiction 

avec les attentes de la société d'une compétence de communication directement 

opérationnelle. En effet, c'est en prenant en compte les références culturelles qu'on apprend à 

mieux connaître L'autre et à communiquer avec lui de manière plus efficace tout en 

redécouvrant sa propre culture. C'est dès le plus jeune âge que les représentations se 

construisent. Le professeur développe chez les élèves des compétences interculturelles qui 

leur permettront, par la suite, d'entrer dans des dynamiques positives avec des partenaires 

étrangers ou lors d'expériences de voyage ou de mobilité. 

Concernant ce point, on peut dire que la dimension culturelle en didactique de FLE 

s’avère indiscutablement établie car on admet que langue et culture sont étroitement liées 

parce qu’il ne s’agit pas d’imiter des notions ou des données linguistiques fournies par 

l’environnement scolaire ou familial mais il s’agit de mettre en place des activités novatrices, 

créatrices et intelligentes qui font appel à toutes les composantes de la langue notamment la 

composante culturelle. 



A ce propos, l’enseignement scolaire des langues étrangères est finalisé par leur 

fonction culturelle, c’est à travers cette fonction que l’apprenant découvre la civilisation, les 

arts, en un mot la culture du pays étranger. De plus, la culture permet un développement 

psychique et mental équilibré à l’apprenant en contact avec la langue cible. Sous cette optique, 

Balkan écrit: 

« La langue et la culture perçue forment une part considérable de cet ensemble de 

stimuli auquel se trouve confronté tout individu. A ce processus progressif d’organisation 

mentale, de maturation croissante de l’individu, concourent simultanément le langage ce qui 

le rend « humain » et la langue, ce qui détermine son appartenance à une culture donnée. 

L’interaction de cette culture avec l’ensemble des caractères héréditaires et acquis de 

l’individu engendre progressivement ce comportement qui lui est propre, sa parole. Ainsi, la 

culture qu’il reçoit et la manifestation de celle-ci à travers la langue, jouent un rôle essentiel 

dans le développement psychique de tout individu.» [1.p.44]. 

Avec l’introduction de la dimension culturelle dans l’enseignement/apprentissage des 

langues étrangères, l’apprenant va acquérir la capacité de développer des relations de respect 

mutuel avec les locuteurs d’autres langues tout en se comportant durant l’apprentissage au 

sein d’une situation plurilingue voire pluriculturelle à partir des visions du monde 

complètement différentes ainsi qu’en devenant un locuteur interculturel capable de vivre avec 

et dans la diversité comme l’indique C. Puren dans sa citation: « Apprendre une langue, c’est 

apprendre à se comporter de manière adéquate dans des situations de communication où 

l’apprenant aura quelque chance de se trouver en utilisant les codes et la langue cible.» 

[9.p.372]. 

Dans les anciennes méthodes de la didactique générale, l’aspect culturel des langues 

étrangères était banni, mais avec l’apparition de l’approche communicative et interactionniste 

qui visent à acquérir aux apprenants une compétence communicationnelle ,l’aspect culturel 

de la langue enseignée a été pris en considération comme le montre Dell Hymes dans sa 

citation: 

«Quand nous établissons un rapport entre la notion de compétence de communication 

et celle de compétence, nous devons préciser que les membres d’une communauté linguistique 

ont en partage une compétence des deux types, un savoir linguistique et savoir 

sociolinguistique ou, en d’autres termes, une connaissance conjuguée de normes de 

grammaire et de normes d’emploi.» [7.p.47]. 

De nos jours, le modèle développé par le Conseil de l’Europe comprend trois types de 

compétenceles 'compétences linguistiques'(lexicale, grammaticale, sémantique et 

phonologique), les 'compétences pragmatiques' (discursives, fonctionnelle, schématique) et 

la 'compétence sociolinguistique'(les marqueurs des relations sociales, les règles de politesse, 

les expressions de la sagesse populaire, les différences de registres, le dialecte et l’accent) [5. 

p.28]. 



Communiquer est donc un processus qui implique la maîtrise d’un code linguistique, 

un code social, une activité mentale et une démarche interculturelle et la langue ne peut être 

considérée un simple instrument de communication, comprenant des éléments purement 

linguistiques, mais elle doit être envisagée comme un véhicule de la culture et des 

représentations. C’est cette dimension de la langue qui est référée par P. Bourdieu :  

«Son infinie capacité de générer des rapports de forces symboliques façonne les 

perceptions des gens et leur vision du monde social. Il se crée des représentations mentales, 

c’est-à-dire des actes de perception et d’appréciation, de connaissance et de reconnaissance, 

où les agents investissent leurs intérêts et leurs présuppositions.» [3.p.30]. 

Ce rapport de réciprocité et d’interaction entre la langue et la culture doit exister dans 

l’enseignement/apprentissage d’une langue. L’apprentissage d’une langue est plus qu’un 

processus d’acquisition d’un ensemble de vocables, c’est-à dire de signes, et de règles qui 

régissent leur combinaison, c’est tout un système social qui doit être maîtrisé afin que la 

communication soit effective. 

Communiquer implique un message, verbal ou pas, qui ne sera totalement compris que 

si les intervenants, émetteur et récepteur, partagent son contenu socioculturel qui est sous-

jacent à la langue même. L’acquisition d’une compétence langagière doit donc être 

accompagnée par celle de connaissances extralinguistiques pour que, d’un côté le discours et 

le comportement social d’autrui soit correctement appréhender et pour que, d’un autre côté, 

le comportement social de l’apprenant soit adéquat et qu’il soit maître de ses propres actions 

discursives. A ce propos, H. Holec propose une liste de catégories assez complète qui doivent 

être acquises dans le domaine extralinguistique, à savoir:  

a) «Les informations traditionnellement répertoriées au chapitre des rapports entre langue 

et réalité et dont la connaissance est indispensable pour faire jouer à la langue sa 

fonction référentielle (…);  

b) Les informations permettant de comprendre et d’utiliser les connotations des unités 

lexicales(…); 

c) Toutes les connaissances générales partagées par les membres de la communauté 

culturelle qui permettent à qui les connaît de reconstruire l’implicite plus ou moins 

important présent sous la signification « apparente », explicite, des textes du discours 

(…); 

d) Les conventions socio-culturelles qui règlent les pratiques sociales du langage ».  

e) Il s’agit essentiellement des « règles » du savoir-faire, de la politesse et du tact langagier 

qui ont cours dans une communauté culturelle (…); 

f) Les conventions socio-culturelles qui règlent le comportement nonverbal en situation 

de communication» (…) [6.p.106-107]. 

A partir de ces cinq catégories énoncées, nous constatons que l’apprentissage d’une 

langue étrangère doit indéniablement viser l’acquisition de connaissances culturelles dans la 

mesure où « il est impossible d’accéder à la matière linguistique sans dominer les éléments 



culturels présents constitutivement dans les usages que les communautés font des mots. » 

[ibid. p.109] L’élève doit ainsi découvrir les référents lexicaux dans la langue cible sans 

équivalent dans le domaine de référence de l’apprenant (comme, par exemple, appréhender 

ce qu’est une donnée administrative, une spécialité gastronomique ou autres particularismes) 

ou avec des réalités qui lui permettront d’interpréter les messages présents dans les titres de 

journaux ou de livre, dans les dessins ou bien dans les publicités (ou autre formes de discours); 

il doit aussi saisir les connotations, positives et/ou négatives, associées à certaines réalités et 

il doit être conscient des normes comportementales (verbales et non-verbales) qui sont 

adoptées par la communauté avec laquelle il établit contact, telles que les règles de la 

politesse, de proxémie et du savoir-faire, par exemple. Pour intérioriser tout cela de façon 

consistante et permanente, l’ élève devra faire l’expérience de la découverte des éléments 

étrangers, il devra les analyser et les interpréter, il devra les comprendre et porter sur eux un 

regard critique, il devra encore mettre en pratique le fruit de ce travail pour que l’acquisition 

soit effective et pour qu’il puisse jouer son rôle d’acteur social sans compromettre la 

communication.  

La langue et la culture sont aussi interdépendantes sur le plan lexical. Galisson précise 

que les mots sont porteurs d’une « charge culturelle partagée » [8.p 40]. Il s’agit de valeurs 

propres à chaque langue issues de la culture de référence. En France, le mot « Toussaint », 

par exemple, évoque « cimetière » et « chrysanthème ». Un certain nombre de mots ont une 

signification historique profonde. Ils nous permettent de comprendre et d’interpréter certaines 

constances ou certains faits culturels qui ont existé dans le passé et qui ont aujourd’hui 

disparu. Ils témoignent aussi de faits de société actuels. C’est le cas des néologismes. Les 

termes de « nouveau pauvre », « SDF », par exemple, que nous devons différencier de « 

clochard », ne nous apportent aucune information sur le plan linguistique ; nous devons y 

ajouter une explication d’ordre social, celle de la situation socioprofessionnelle en France, 

pour appréhender leur portée et leur signification culturelle. Il existe également des mots qui 

évoluent en même temps que le contexte social et culturel. Le « travail », par exemple, alors 

qu’il a été longtemps synonyme d’effort, de moyen de vivre et de survivre, tend de plus en 

plus à désigner aujourd’hui la reconnaissance sociale. La langue incarne et dévoile l’ensemble 

des valeurs, des significations et des manifestations d’une culture qu’elle désigne par un 

ensemble de vocables. Elle ne peut jamais s’employer vide de sens. Elle constitue donc le 

moyen d’accès à la culture. 

Les échanges communicatifs quotidiens sont particulièrement riches d’expression 

culturelle, car tout échange met en jeu des moyens linguistiques et paralinguistiques qui ne 

sont pas universels. Les échanges sont également ponctués d’allusions culturelles dont 

l’interprétation nécessite un décodage sémantique. C’est le cas des connotations culturelles 

qui, sous forme d’expressions, de jeux de mots, etc. véhiculent un contenu implicite qui 

manifeste l’adhésion du locuteur à sa communauté. Les allusions et les connotations 

s’inscrivent dans une trame infinie de références culturelles partagées par les membres d’un 



même groupe culturel. L’assertion suivante, par exemple, « Et bien, si demain vendredi nous 

sommes le 1er avril, ce sera bel et bien le jour du poisson  » exige la connaissance de la 

coutume populaire du locuteur et de son destinataire pour être compréhensible. Chaque 

collectivité est ainsi en possession d’un ensemble de mots, de proverbes, de vers, etc. qui 

constituent les références ragiographiques de la culture implicite. La rencontre de la culture 

dans la communication ne se situe pas seulement sur le plan verbal. 

En intégrant la dimension culturelle à la dimension langagière dans un cours de langues 

permettra aux apprenants de s’ouvrir à d’autres cultures et donc de favoriser une vision des 

choses plus objective, un état d’esprit plus tolérant, plus respectueux. Les apprenants pourront 

alors combattre les stéréotypes et les généralités de la culture cible en les confrontant aux 

éléments culturels vus (ex : mode de vie, comportements conventionnels au sein de la culture 

cible) au cours du dispositif d’enseignement/apprentissage de la langue. Il serait alors 

intéressant pour le professeur de mettre en évidence les repères culturels véhiculés par la 

langue, les médias, la publicité etc de sorte à ce que les apprenants puissent les interpréter, et 

s’en servir pour mieux connaître le pays de la langue cible. De plus, la culture est un soutien 

pour la langue et elle vient ainsi, non pas handicaper l’apprenant mais l’aider dans son 

apprentissage, en cela qu’elle lui ouvre une autre passerelle. En outre, chaque langue, chaque 

code de communication dessine l’identité culturelle de chaque société, dès lors 

enseigner/apprendre une langue étrangère c’est aborder du culturel. De ce fait, il est 

impossible de faire l’impasse sur la culture en cours de langue étrangère. En cours de langue, 

l’apprenant se trouve dans un contexte d’interaction avec la culture de la langue apprise. Cette 

interaction se produit grâce à la communication entre l’apprenant et les représentants de 

l’autre culture par exemple : le journal-télévisé, des livres, des journaux, des films, des 

romans, des chansons, des B.D. 
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Summary. The author of the publication addresses the problem of forming reading skills in foreign languages 

as a motif for supporting interest in the studied foreign language. She points out modern requirements and 

criteria for selection of reading texts in classes for studying foreign languages and Russian as a foreign 

language in particular.   

 

Проблематика данной публикации опирается на тезис, который современная 

педагогика, психология и лингводидактика заслуженно считают одним из 

краеугольных: обучение чтению на иностранных языках является важным видом 

речевой деятельности, развиваюшим интеллектуальные способности личности. 

Психологи, анализируя сложные мыслительные процессы человека при чтении 

(анализ, синтез, умозаключения), сходятся во мнении с педагогами и лингводидактами 

в том, что чтение также является одной из самых активных и продуктивных форм 

познавательной деятельности. Автора данной публикации интересует важный аспект 

заявленной проблематики – как привить студентам (учащимся) интерес к чтению на 

иностранных языках и превратить этот интерес в устойчивую мотивацию.   

Методисты признают, что при обучении иностранным языкам чтение – это тот 

навык, который должен остаться у студентов и после окончания основного курса 

обучению языкам, т.е. навык чтения на иностранном языке и интерес к чтению может 

сохраняться всю жизнь. Как бы ни сложилась жизненная ситуация у студентов в 

дальнейшем (выбор профессии, место жительства, возможность использовать 

изучаемый иностранный язык в обиходе) навык чтения на иностранном языке может и 

должен сохраниться, а интерес к изучаемому иностранному языку будет 

поддерживаться именно благодаря  приобретенному навыку чтения.  



Таким образом, сформировать навык чтения у студентов и привить им хорошую 

привычку и потребность читать на иностранном языке – первостепенная методическая 

задача с самого начала обучения иностранным языкам.  

В методике преподавания иностранным языкам и в том числе русскому как 

иностранному накоплен интересный опыт отечественных и зарубежных специалистов 

- психологов и дидактов - по обучению чтению. Мы отметим фундаментальные труды 

Н.И.Геза, Н.И. Жинкина, И.А.Зимней, А.А.Леонтьева, Р.К.Миньяра-Белоручева; 

выдающиеся работы Н.Д Гальсковой, В.Риверс, О.Д.Кузьменко; замечательные 

методические пособия Ю.В. Еремина и А.В.Рубцовой, Кулибиной Н.В., коллектива 

авторов: Е.А.Предтеченская, Е.В.Соколова, М.О.Шатилова,  и др.  

Исследователями описаны и проанализированы сложнейшие психические 

механизмы человеческого мозга в процессе обучения чтению как рецептивному виду 

деятельности, направленному на восприятие, понимание и осмысление текста; 

выделены виды чтения в зависимости от методической цели (просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, поисковое); во многом отработана существующая 

методика работы с разными типами текста (повестование, описание, рассуждение) и 

его жанрами и стилями. Сложилась солидная методическая традиция при работе с 

текстом в аудитории и самостоятельно; разработаны типы задания до и после чтения. 

Созданы алгоритмы для работы над структурой учебных текстов, что облегчает их 

понимание и осмысление. Сформировалась замечательная школа перевода при работе 

с текстами на занятиях по изучению иностранных языков и русского как иностранного. 

Разработаны различные принципы и подходы к отбору текстов (культурологический, 

научно-познавательный, текстуальный, разноуровневые по своей сложности тексты и 

т.д.).   Определены факторы, усиливающие интерес к чтению и его поддержание на 

высоком уровне мотивации  (информативность, значимость, новизна и др).  

Тем не менее большинство исследователей и преподавателей-практиков 

признают, что проблема формирования навыка чтения и устойчивой мотивации к 

чтению литературы на иностранном языке существует и поныне. Изменилось 

информационное пространство, изменилась книга (книга в переплете существует 

наряду с электронной книгой), изменились предпочтения и вкусы читатателей-

студентов/учащихся. Эти факторы требуют от методистов разработки иных критериев 

отбора учебных текстов для прочтения, в засимости от целей и задачи образования. 

Преподаватели-практики разделяют мнение о том, что учебные тексты должны быть 

увлекательными, информативными, актуальными, полезными и сложными, 

формирующими желание вернуться к чтению вновь и вновь или, говоря языком 

методики, формирующими  высокий уровень мотивации. Современная методическая 

наука неустанно совершенствуется в плане поиска новых эффективных критериев по 

отбору учебных текстов.  



 Мы отмечаем переменчивость современного образовательного пространства, 

появление новых форм образования, но неизменной его частью остается  чтение и 

изучение научной или художественной литературы. Процесс чтения текстов, в том 

числе электронных, являет собой  сложный психический механизм. Известный 

российский ученый нейролингвист и педагог Т.В.Черниговская в одной из своих 

лекций о работе этого механизма говорит так: «Специалисты выяснили: активность 

глубинных структур серого вещества повышают книги. В процессе чтения у человека 

задействовано порядка 17 зон мозга. Каждая отвечает за свою область: одна – за 

зрительное восприятие, другая – соотносит звуки и буквы, третья – распознают смысл 

прочитанного» [4]. 

 Гармонизировать процессы восприятия, распознавания, анализа, синтеза, 

осмысления при обучении чтению и развитии навыка эффективного чтения – задача, 

безусловно, методическая.  

Формирование навыка внимательного аналитического прочтения, а не 

поверхностного скольжения по тексту глазами, но проникновение в текст, пусть даже 

самый несложный, т.е, не механическое сложение букв, слогов, слов и предложений и 

хаотичное извлечение нужной или ненужной информации, а видение и чувствование 

автора текста,  -  задача не из легких даже при обучении родному языку. При изучении 

иностранных языков эта задача усложняется двукратно. Однако чем сложнее 

методическая и интеллектуальная задача, тем продуктивней тренировка нашего мозга.  

При достаточно высоком уровне сформированности навыка беглого чтения на 

иностранном языке текстов любой сложности, любого жанра остается уверенность, что 

бывший студент всегда будет проявлять интерес к изучаемому иностранному языку и 

что этот интерес всегда будет мотивировать его вновь и вновь возвращаться к языку и 

интересоваться культурой страны изучаемого иностранного языка. Что может стать 

запускным механизмом, поддерживающим мотивационные устремления вчерашнего 

студента? На каких текстах обучать чтению? Поиски ответов на эти важные вопросы 

нельзя считать праздными. Возможно, проведение новых социокультурных 

исследований поможет ответить на вопрос: совпадают ли ожидания студентов и 

предложения преподавателей по диапазону предложенных текстов для обучения 

чтению? Какие тексты интересны и полезны студентам?  Эти вопросы ждут ответа 

сегодня.   
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школьников посредством использования познавательных задач, построенных на материале 
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классических, так малоизвестных текстов. 

Ключевые слова: Лингвистическое мышление, познавательная задача, способ решения 

познавательной задачи, синтаксическая функция языковых единиц, способ выражения члена 

предложения. 

 

В условиях проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому 

языку, задания которого имеют (в преобладающем большинстве) характер поисковых 

и ориентированных на высокий уровень осознания лексико-грамматических значений 

и особенностей языковых явлений, ученику важно обладать достаточно высоким 

уровнем сформированности лингвистического мышления. Данное понятие мы 

предлагаем трактовать как качественно новое образование личности, возникающее у 

учащихся на основе изучения теории языка и в процессе овладения лингвистическими 

умениями, характеризующееся при этом высоким уровнем сформированности 

мыслительных операций, наличием положительной мотивации процесса овладения 

лингвистическими знаниями и умениями, а также способностью к вербальному 

вероятностному прогнозированию и творческим отношением к процессу овладения 

языком[1, с. 9], что является одним из важнейших условий интеллектуального развития 

личности.  

Очевидно, что формирование лингвистического мышления происходит с опорой 

на рефлексию как процесс самопознания субъектом внутренних актов и состояний, 

особым образом направленных на внутреннюю духовно-интеллектуальную 

деятельность, которая находится в прямой зависимости от степени развития 

операциональных структур мышления, позволяющих оперировать лингвистическими 



понятиями и фактами в соответствии с осознаваемыми объективными 

характеристиками последних. 

Поскольку для совершенствования мыслительной деятельности обучающихся 

при изучении русского языка особенно важной является проективная подструктура 

мышления (по терминологии И.Я Каплуновича), эффективным средством организации 

работы в данном направлении является решение познавательных задач.  

Как известно, познавательной задачей называется особый вид заданий, 

предполагающих опору на самостоятельность мышления, на умение оперировать 

изученными лингвистическими понятиями, на умение осуществлять логико-

лингвистические операции, а также способствующих глубокому и осознанному 

усвоению лингвистических знаний. Поскольку познавательная задача всегда содержит 

элемент творчества, которое выражается в самостоятельном поиске, выборе и 

применении лингвистических знаний в той или иной языковой ситуации, можно 

говорить о том, что познавательная задача есть одно из эффективнейших средств 

формирования лингвистического мышления учащихся. 

Умение решать самостоятельно сложные учебные задачи в изменяющихся 

условиях создает большой и разнообразный опыт умственной работы учащихся, у них 

вырабатываются новые качества ума: сообразительность, пытливость, подвижность 

мысли. Все эти интеллектуальные приобретения, в свою очередь, оказывают влияние 

на дальнейшее развитие самостоятельности мысли школьников. 

 Несомненным является то, что развивать лингвистическое мышление 

школьников можно и должно при обращении к тем сложным для понимания и 

осознания языковым явлениям, которые, хотя и в некоторой степени, отражены в 

учебниках, но одних теоретических положений для формирования чётких 

представлений о тех или иных характеристиках языкового явления явно недостаточно, 

как недостаточно и обращения только к упражнениям, имеющим в значительной 

степени репродуктивный характер. Одним из таких сложных для осознания 

школьниками моментов изучения грамматики является выявление особенностей 

функционирования языковых единиц.  

Так, например, известно, что ещё в начальной школе дети знакомятся именно с 

морфологизированными способами выражении подлежащего и сказуемого, тогда как 

далее, обращаясь к систематическому курсу синтаксиса, школьники встречаются и с 

неморфологизированными, способами выражения главных членов предложения. В 

частности, как известно, одним из неморфологизированных способов выражения 

подлежащего является инфинитив. Для привлечения внимания школьника к данной 

особенности синтаксической функции инфинитива можно обратиться к подобным 

познавательным задачам:  

ПЗ. Как вы думаете, прав ли ученик, который решил, что все выделенные слова 

являются сказуемыми? 



Онегин был готов со мною 

Увидеть чуждые страны; 

Но скоро были мы судьбою 

На долгой срок разведены. 

 А.С. Пушкин 

Нет, поминутно видеть Вас, 

Повсюду следовать за Вами, 

Улыбку уст, движенье глаз  

Ловить влюблёнными глазами, 

Внимать Вам долго, понимать 

Душой всё Ваше совершенство, 

Пред Вами в муках замирать, 

Бледнеть и гаснуть… - вот блаженство! 

А.С. Пушкин        

Одним из эффективных приёмов, способствующих осознанию школьниками 

особенностей функционирования языковых единиц, является построение 

познавательных задач на сопоставлении особенностей функционирования имён 

прилагательных: 

 ПЗ. Как вы думаете, можно ли согласиться с утверждением, что все выделенные в 

данных текстах прилагательные являются определениями? Сформулируйте 

доказательный ответ.  

Узрю ли русской Терпсихоры 

Душой исполненный полет? 

Иль взор унылый не найдет 

Знакомых лиц на сцене скучной… 

 А.С. Пушкин 

Брёл унылый, уныло вздыхая, 

И уныло качал головой, 

А весёлый, напевая, 

Рядом шёл по мостовой. 

 С. Погореловский 

Я полон дум о юности весёлой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль… 

С.А. Есенин       

Построение познавательных задач опирается на возникновение определенных 

затруднений в процессе поисковой деятельности, поэтому решение познавательных 

задач, построенных с учётом необходимости оперировать знаниями об 

обстоятельственных значениях и способах их выражения, требует, как и предыдущие, 

мысленного проектирования способа деятельности и выбора из набора имеющихся 



знаний тех, которые являются актуальными и необходимыми для осуществления 

данной деятельности. Например: 

ПЗ. Как вы думаете, различаются ли чем-либо имеющиеся в следующих 

предложениях обстоятельства?  

1 Он уехал путешествовать. 

2 Он приехал познакомиться?  

3 Она вскрикнула от неожиданности. 

4 Встретились с целью переговоров. 

5. Не приехал вследствие занятости. 

Как видим, обстоятельства, имеющиеся в данных предложениях, различаются не 

только способами выражения, но и обстоятельственными значениями, но эти различия 

не всегда могут быть в достаточной степени осознаваемы учащимися. Именно 

благодаря обращению к познавательным задачам, построенных с учётом особенностей 

функционирования языковых единиц, происходит осознание этих особенностей и 

включение нового знания об этих особенностях в процесс аналитического мышления, 

столь необходимого для понимания законов языка в целом. 

ПЗ. Как вы думаете, в каком случае можно утверждать, что выделенные слова 

являются не только одинаковыми частями речи, но и одинаковыми членами 

предложения? Есть ли условие, при котором это утверждение не является верным?  

Он вышел из автобуса. 2. Он выпил из бокала. 

Задавая вопросы к выделенным словам, учение должен обоснованно прийти к 

выводу, что к обстоятельству мы можем отнести форму из автобуса, тогда как в форме 

из бокала преобладает значение дополнения. 

Разнообразие выражения обстоятельственных значений зачастую создаёт для 

учащихся трудности при анализе. Поэтому для ознакомления и усвоения подобного 

явления целесообразно привлечение познавательных задач, подобных данной: 

ПЗ. Можно ли согласиться, что в данном тексте все выделенные слова являются 

обстоятельствами? Если нет, то почему? Если да, докажите вашу точку зрения. 

 Ещё, прозябнув, бьются кони, 

 Наскуча упряжью своей, 

 И кучера, вокруг огней, 

 Бранят господ и бьют в ладони – 

 А уж Онегин вышел вон; 

 Домой одеться едет он. 

А.С. Пушкин        

Кроме того, одним из сложных моментов при усвоении наречий является 

осознание того, что наречиям присущи не только обстоятельственные, но иногда 

субстантивные и определительные значения. С целью достижения понимания и 

осознания данного явления можно предложить задачи, подобные следующим: 



ПЗ. Как вы думаете, можно ли согласиться с утверждением, что все выделенные 

наречия в данном тексте выполняют функцию обстоятельства?  

И вот опять приехали мы в Ялту. 

Моё вчера предстало предо мной. 

Будто вчера был радостным день жаркий, 

Его сегодня день затмил другой… 

 

Моё сегодня началось с печали 

О том вчера, где так был счастлив я. 

О, если б вы, друзья, лишь только знали, 

Как счастлива была вчера душа моя!  

 Е. Кружнова       

В данном случае наречия вчера и сегодня, выступая в роли подлежащего, приобретают 

некоторые грамматические черты имени, что позволяет ученику правильно определить 

их синтаксическую функцию. 
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Реклама – это средство заставить людей нуждаться в том,  

о чем они раньше не слыхали. М. Ларни. 



Слово «реклама» — латинского происхождения (от лат. reclamar) и первоначально 

означало «кричать, выкрикивать». Затем к нему присоединились такие значения, как 

«откликаться» и «требовать».  

Первой рекламой в письменном виде считают египетский папирус, хранящийся в 

Лондоне, где сообщалось о продаже раба. Печатная реклама в Китае существовала в Х 

веке. Рекламные объявления рисовали на скалах вдоль торговых путей, на камнях, меди 

и кости. Поворотным моментом в истории рекламы явился 1450 год – изобретение 

Иоганном Гутенбергом печатного станка. Во второй половине 18 века появились 

первые германские периодические издания, где стали публиковаться и рекламные 

объявления, а в 1812 году в Англии появляется первое рекламное агентство. 

Стремительный прорыв рекламы в современную общественную жизнь людей 

обоснован социальным заказом общества: увеличением товаров на рынке сбыта и 

необходимостью их реализации. Многие выражения из рекламных текстов входят в 

нашу речь, становятся афоризмами. «Искусство рекламы в том и состоит, чтобы 

переместить информацию из зоны безразличия в зону восприятия» [3;12]. Поэтому 

особенно осторожно нужно относиться к визуальной и языковой стороне рекламы, так 

как, например, подрастающее поколение обладает ограниченной способностью 

оценивать, насколько можно доверять тому, что оно слушает и смотрит.  

Реклама выполняет несколько функций. Функция экономической рекламы — 

стимулирование сбыта товара или услуг, а так же вложения инвестиций; функция 

информационной рекламы предполагает распространение в массовом масштабе 

информации о товаре или услуге, их характере, месте продажи и т.д.; функция 

просветительской рекламы заключается в пропаганде различного рода нововведений 

во всех сферах производства и потребления, здорового образа жизни и т.п.; функция 

социальной рекламы направлена на формирование общественного сознания, 

усиления коммуникативных связей в обществе и улучшение условий существования; 

функция эстетической рекламы нацелена на формирование вкуса потребителей. 

 Вместе с тем не следует забывать, что реклама – не только массовая, но и во 

многом принудительная коммуникация, тождественная искусству и религии по силе 

воздействия на массовое сознание.  

Мы видим рекламу всюду: в метро, по телевизору, на рекламных щитах, в 

подъездах, слышим по радио. Все обращают внимание на рекламу качественную, 

сделанную со вкусом, с юмором, но в то же время обращает на себя внимание и реклама 

грубая, неэтичная, порой безграмотная.  

Никого уже не удивляет ненормативный характер рекламы. В наше время 

практически отсутствует такое понятие, как этика рекламных обращений. Редакции 

газет предусмотрительно указывают внизу рекламных статей: «редакция 

ответственности за содержание рекламных обращений не несет». А это значит - газета 

может опубликовать все. 



Российская реклама представляет собой развивающуюся сферу деятельности, 

правила в которой еще только устанавливаются. Как показало время и исследования, 

реклама не только двигатель торговли, но и стимул для развития речевой деятельности. 

Вот почему сила слова высока именно в этом виде рекламного сообщения. 

К сожалению, язык рекламных текстов далек от норм литературного языка. Вот 

некоторые типы ошибок в рекламных текстах, заголовках. 

1. Грамматическое (морфологическое и синтаксическое) нарушение языковой 

нормы. «Наша бумага – для Вас! Рады предложить: бумага для офисной техники, 

бумага и картон для полиграфии…»  

2. Нарушение логики и грамматики. 

 «Еще больше качества по той же цене» (реклама моющих средств). 

Правильно было бы сказать: «Вы получите еще больше товара более высокого 

качества» или «Еще выше стало качество товара, продающегося по той же цене».  

«Смени пол…» (магазин напольных покрытий ); «От простатита и боли в 

суставах» (лекарства) 

3. Встречаются также ошибки в лексической сочетаемости. 

Например: «Теперь и навсегда качество обуви на 15% дешевле»  

Во многих рекламах сейчас звучит такая фраза «0% переплаты». Здесь также 

нарушение сочетаемости, ведь если 0% - то переплаты нет. 

У каждого слова сложились известные смысловые и фразеологические связи с 

другими словами. Их следует необходимо соблюдать. Игнорирование этого правила 

приводит к тому, что смысл текста теряется. Многие слова имеют ограниченные или 

строго определенные связи, которые надо учитывать: 

«Мебельный салон предлагает: прихожие, горки, спальни, обеденные зоны, 

телевизионные комоды, мягкую кожаную мебель…»  

4. Активно входят в рекламу просторечные выражения и разговорные обороты, а 

также фразеологизмы. Например, в рекламе печенья такие фразы: 

«Вкусно, аж за ушами хрустит» и «Печенье из ушей полезет». 

Обе фразы имеют просторечный оттенок, а частица «аж» - просторечная, что в 

принципе недопустимо по нормам литературного языка. 

5. Нарушение этикетных рамок в рекламных текстах. Этикет - это установленный 

порядок поведения где-либо, и наша речь отражает наше поведение. Но мы видим, как 

небрежно используется даже оценочная лексика: 

«Очкарики, спешите!!! Неделя бесплатных очков». 

Современные масштабы заимствования также губительны для русского 

литературного языка. 

Итак, язык и стиль современной рекламы конечно далек от совершенства, и, к 

сожалению, именно этому аспекту уделяется сейчас меньше внимания. Использование 

непонятных слов, сухость языка, огромное количество непонятных терминов и 



иностранных слов, чаще всего американизмов. Все это, конечно же, снижает доверие к 

рекламе, уменьшает ее эффективность. О влиянии рекламы на психику человека, на 

формирование языковой культуры свидетельствуют статистические данные. Так, 

внимание жителей России более всего привлекает телевизионная реклама (61,2 %). 

Более четверти россиян (26,2 %) вообще не обращают внимания ни на какие виды 

рекламы. Реклама в газетах и журналах может заинтересовать 21 % респондентов. 

Остальные виды рекламы привлекают гораздо меньше внимания. 14,9 % россиян 

обращают внимание на рекламу по радио. Щитовая реклама способна привлечь 6,6 % 

опрошенных, реклама на транспорте — 4,7 % россиян. Реклама, присылаемая по почте, 

привлекает 2,5 % респондентов. На рекламных агентов, как и на рекламу в Интернете, 

обращают внимание по 0,5 % респондентов.  

Согласимся, что вопрос языка рекламы мало изучен. Вместе с тем текст хорошей 

рекламы должен соответствовать ряду требований. Он должен быть правильным, 

простым и ясным; оригинальным; ярким, образным, ни в коем случае не скучным; 

должен учитывать особенности психики потребителей; отражать специфику речи 

целевой аудитории; учитывать психологию восприятия.  

Как показало время, реклама и объявления не только двигатель торговли, но и 

стимул для развития речевой деятельности. Влияние рекламы сказалось не только на 

сфере потребительского рынка, но и на политической и культурной жизни общества, 

на использовании русского языка и, в конечном счете, на развитии его системы. 

Появилась потребность в рекламной информации о различных типах товаров – 

появились особые типы текста: объявление – реклама вещи или услуги, анонс – 

рекламная информация и содержании газетного номера.  

 В таком случае – совершенствовать свой лингвистический потенциал — задача 

каждого из создателей рекламного текста. Для этого нужно совершенствовать свою 

речью, не допускать ошибок в употреблении форм слов, в построении предложений. 

Нужно постоянно обогащать свои словарь, уметь отбирать наиболее подходящие для 

каждого случая слова и конструкции, учиться чувствовать читателя рекламного 

объявления. 

 Как было сказано выше, большое количество прослушиваемой и 

просматриваемой рекламы не может не повлиять на язык детей и подростков, на 

формирование языковой личности. Противоречие заключается в том, что, несмотря на 

несомненную нужность рекламы, ее воздействие на здоровье и психику молодых 

людей может оказаться пагубным, а дальнейшее развитие рекламы может коренным 

образом изменить социальные отношения в обществе.  

Исследование влияния телевидения показало: к тому времени, когда человек 

закончил среднюю школу, он просмотрел около 15 тысяч часов телевизионных 

программ, в то время как в классе он провел лишь 11 тысяч часов. 



По данным социологов от воздействия рекламы в мире ежегодно сходят с ума 

2783 человека, ежедневно совершается 1234 правонарушения. Люди не осознают пока 

опасности и продолжают смотреть рекламные ролики. Еще несколько лет тому назад 

пара рекламных клипов на телеэкране не представляли собой никакой угрозы. На 

сегодняшний же день, когда 18% эфирного времени «забито» рекламой, социологи и 

психологи уже бьют тревогу.  

Говоря о воздействии рекламы на неокрепшее сознание ребенка, следует 

учитывать, что его ценностные установки еще не достаточно сформированы для 

адекватной оценки происходящего на экране. Вся продукция СМИ закрепляет в 

школьнике устойчивое представление, которое впоследствии бывает весьма сложно 

исправить, поменять. Большинство детей в считанные секунды могут пропеть 

рекламную рифмовку, рассказать, что именно они узнали из средств массовой 

информации. Но, к сожалению, почерпнутые ими знания могут включать всякого рода 

негативную информацию.  

Существует реклама, которая построена на принципе ошибки («чайкоффский» - 

реклама сахара. Создатель такой рекламы не задумывается о том, что языковой ход, в 

котором неправильно написанные слова появляются на экранах телевизора, дети 

запоминают и в речи употребляют их также неправильно. Рекламодатели часто 

используют слова, которые отличаются фонетической новизной, но не новизной 

лексического значения, необходимости в их появлении практически нет, кроме как 

привлечение внимания в рекламных роликах: сокос, сникерснии т.д. Такие 

новообразования засоряют язык и, к сожалению, являются отличительной речевой 

чертой наших подростков.  

Настораживает и досадный факт, заключающееся в том, что, например, 

современный выпускник школы, не досчитается на экзамене по русскому языку 

нужных баллов, прослывет безграмотным, если в КИМ при выполнении задания №7 не 

установит соответствия между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены, и не обнаружит нарушения в построении предложения с 

несогласованным приложением. Старшеклассник думает, решает языковой ребус… А 

в это время на людское эмоционально-интеллектуальное сознание льются тексты 

рекламы, не знающие ни правил, ни оценок, ни баллов, ни лингвистического страха, ни 

речевой совести: «…С ЧУДО даже детям так легко заботиться о близких…», « 

…Попробуй новую ФАНТА. Не пожалеешь!»; «…С КОКА-КОЛА жизнь вкусней…»; 

«…У ПАМПЕРС два впитывающих слоя…»; «…Неповторимый вкус КОКА-КОЛА 

и КОКА-КОЛЫ zero…»; «…НОВЫЙ СПРАЙТ-ВКУС ОГУРЕЦ-

ЖАЖДЕКОНЕЦ» и т.д. И вздохнет, очевидно, современный выпускник облегченно, 

сдав экзамен и оглядевшись вокруг, – нет, он не безграмотен, - он в тренде всеобщего 

наплевательского отношения к национальному достоянию - ВЕЛИКОМУ И КОГДА-

ТО МОГУЧЕМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  



«Стыдно ли сегодня писать безграмотно? – Звучит вопрос в комментарии к статье 

Льва Владимировича Щербы «Безграмотность и её причины» - Пожалуй, что нет. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть практически любой блог или форум — 

доказательства налицо. Потеряв культуру благоговейного отношения к слову, мы не 

боимся написать так, как кажется верным, просто не потрудившись перечитать 

написанное, заглянув в словарь лишний раз, хотя, перепроверить себя по словарю — 

никогда не лишнее…» (pravmir.ru›stat-content/sc_printer_3677.html) 

При реализации исследовательского проекта, направленного на изучение языка 

рекламы (авт. Маскайкина Е. Рук. Гераськина В.В. СОШ №3, Торбеево, Республика 

Мордовия), учащимся одной из школ р.п. Торбеево было предложено три вопроса. 

 Как Вы относитесь к рекламе? 

 Какая реклама Вас привлекает? 

 Обращаете ли Вы внимание на ошибки в рекламных текстах? 

В результате анкетирования и исследования данной проблемы выяснилось, что 

учащиеся старших (8-11) классов больше всего уделяют внимание телевизионной 

рекламе - 33% (продаже сотовых телефонов и электронной технике, чипсов и 

газированных напитков, косметических средств, автотехники и рекламе интернет-

сайтов). На втором месте находится интернет – реклама - 22% (ссылки на интернет-

магазины, игры, социальные сети, объявления). Большинство опрошенных не 

обращают внимание на рекламу вовсе, и столько же опрошенных затруднились с 

ответом. 

Меньшей популярностью пользуется щитовая реклама - 9% (реклама, 

расположенная вдоль автомагистралей, вывешенная на супермаркетах и различных 

местах, где осуществляется торговля). Далее идет реклама, присылаемая по почте - 7% 

(различные каталоги: «Мир книги», «Садовод - любитель». 

Несколько опрошенных пользуются рекламой в газетах и журналах- 5% Реклама 

же по радио вообще не привлекает учеников школы. 

Таким образом, реклама, размещенная в СМИ, является наиболее эффективной, 

поскольку привлекает наибольшее количество потенциальных потребителей. 

Учащиеся отметили, что им особенно нравится реклама, транслируемая к праздникам: 

она отличается эмоциональностью, соответствующим музыкальным сопровождением; 

реклама, героями которой являются дети и животные; реклама, представляющая 

различные виды и услуги мобильной связи. 

Указана и реклама, которая не нравится учащимся, которую они стараются не 

смотреть: реклама памперсов и предметов личной гигиены. 

На вопрос «Что особенно раздражает в рекламе?» почти единодушно все 

ответили: «Чрезмерное количество времени, выделяемое на рекламу!» 

Таким образом, раздражает не столько сама реклама, сколько частота ее 

появления на экранах наших телевизоров. А что касается ошибок, допущенных в 
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рекламных текстах и видеороликах, то на них внимание обращают лишь 

немногие. Прежде всего, это люди, имеющие филологическое образование. Вторая 

группа – это люди с врожденным языковым чутьем. И наконец – небольшая 

группа старшеклассников. Большинство же «потребляет» все, что говорят и пишут 

рекламодатели.  

Однако стоит сказать, что некоторые рекламные продукты создаются 

талантливыми дизайнерами и другими людьми творческих профессий. Благодаря их 

усилиям рекламные продукты привлекают особое внимание благодарных 

потребителей. Так, использование в рекламе каламбура типа" Соседи" основано на 

простом суммировании созвучных или сходных по смыслу слов. В каламбурах этого 

типа обыгрываемые слова «мирно сосуществуют», т. е. ни один из смыслов слова не 

заменяет другой. В хорошем чае души не чаем (Реклама чая). 

В данном примере удачное обыгрывание созвучных существительного чай 

(напиток и объект рекламы) и устойчивого выражения души не чаять (сильно любить, 

обожать кого-либо, что-либо), что в результате наложения смыслов позволяет 

продемонстрировать объект рекламы в выгодном свете. 

Чистота - чисто «Тайд»! (реклама стирального порошка). 

В данном примере обыгрывается не только созвучность слов, но и сленговый 

смысл слова «чисто» - определенно, т. е. если вы выбираете чистоту, то это 

определенно должен быть «Тайд». 

Каламбур " Маска" предполагает "резкое столкновение смысла” обыгрываемых 

слов или фраз, при котором первоначальное понимание резко сменяется другим. Он 

может строиться на эффекте обманутого ожидания, когда обычное явление 

"демаскируется" как ошибка или абсурд, или на эффекте комического шока, когда 

необычное или абсурдное становится обычным, понятным. 

"Смит Барни" делает деньги по старинке. Он зарабатывает их (Реклама банка). 

Данный слоган построен на эффекте обманутого ожидания, первоначальный 

смыл слова делает заменяется добавочным смыслом, раскрываемом во второй части 

рекламного текста. 

Хопер-инвест отличная компания. От других (Реклама финансовой компании). 

Этот пример так же строится на эффекте обманутого ожидания, слово отличная 

подразумевается в смысле различающийся, отличающийся от кого-нибудь, чего-

нибудь, а не очень хороший, превосходный, выдающийся.  

Каламбур " Семья" характеризуется тем, что обыгрываемые смыслы (как и в типе 

"маска") резко сталкиваются, но нет победителя, ни один из смыслов не отменяет 

другой. 

Женщина должна оставлять в жизни след, но не след своей помады (Реклама 

косметики “Revlon”) . Этот рекламный слоган несет в себе информацию не только о 

социальной роли женщины, но и о стойкости помады фирмы “Revlon”, таким образом, 



оба смысла словосочетаний со словом след не отменяют значений друг друга, а лишь 

его подчеркивают (по elibrary.ru› Права в социологии›?id=27339543; по проекту 

«Языковая игра и каламбур в телерекламе и наружной рекламе» авт. Ярыгин Н., 

Гризик Д. Рук. Леонтьева О. Г. «Романовская школа» г. Москва). 

Итак, причина многих экономических и политических трудностей, с которыми 

столкнулась наша страна в последние годы, состоит в заметном падении нравственного 

и образовательного уровня общества. Мы утратили многие понятия о добре и 

милосердии, о терпимости к чужому мнению. Именно поэтому, как никогда прежде, 

современное подрастающее поколение нуждается в духовном возрождении и 

моральном развитии. Это должно проявляться во всем, в том числе и в использовании 

языкового богатства, в манере речевого поведения, в понимании задач постоянного 

культурного совершенствования каждого, в возрождении языковой личности, 

способной ясно мыслить и ясно выражать свое прекрасное «Я» во всех областях 

человеческой деятельности – от проповедника до рекламодателя… 
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