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REFORMĂ ȘI MODERNIZARE ÎN EDUCAȚIE
Chicuş Nicolae, dr., prof. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chişinău
Cuşcă Valentin, dr., conf. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chişinău
CZU:378.014.3
Abstract
Some aspects related to the realization of educational policy at Chişinău „Ion Creangă‖ State
Pedagogical University in the context of implementing the Bologna Process and the Education Code of
the Republic of Moldova are revealed in this article. Based on the performed analysis, the authors
formulate a set of suggestions aimed at actions which are necessary in the administrative aspect to
improve the management of educational process.
Key-words: educational policy, Bologna Process, the management of educational process, higher
education strategy, cycles of studies, transfer credits, quality of studies, criteria evaluation by descriptors,
technologization of training, University management, online training system, educational values, moral
values, public-private partnership, tradition in education, innovation, doctoral schools, scientific council.

Reputatul critic literar şi om politic român Titu Maiorescu este mai puţin cunoscut
contemporanilor în calitate de filosof/profesor de filozofie şi logică, domenii în care a excelat,
incluzând, ca ministru al Educaţiei, aceste discipline în curricula preuniversitară şi scriind o serie
de lucrări apreciate în domeniu, inclusiv manuale, având mai mulţi discipoli. Unul dintre ei, Ion
Petrovici, a scris în 1910 o lucrare, „Teoria noțiunilor”, [1] de o mare complexitate şi
profunzime şi a prezentat-o pentru apreciere dascălului său. Maiorescu, pedagogul, a apreciat-o
pozitiv, dar a făcut o remarcă – nu e prea devreme pentru publicul nostru, n-o să curgă pe
deasupra.
Această remarcă este, în opinia noastră, valabilă şi în contextul reformelor realizate în
ultimii ani în educaţie / învăţământ, cu referire la eficienţa şi impactul lor social. Orice inovaţie
este binevenită, inclusiv în domeniul educaţiei, numai dacă ea se înscrie natural în timp, în
funcţie de starea lucrurilor, de posibilităţile economice şi sociale, de maturitatea şi starea de
spirit a publicului, cărui îi este destinată, de tradiţiile naţionale în domeniu etc. În caz contrar,
inovaţiile vor fi artificiale, vor purta caracter formal şi nu vor avea un impact pozitiv. Vor fi,
după cum spunea acelaşi Maiorescu, cu referire la domeniul literar – forme fără fond [2].
În conformitate cu prevederile legislaţiei şi documentelor Uniunii Europene [3], în
Republica Moldova au demarcat, odată cu aderarea ei la procesul Bologna (2005), ample acţiuni
de reformare a învăţământului superior şi de încadrare a lui în spaţiul european. În acest sens au
fost adoptate o serie de ajustări legislative, care au finalizat cu adoptarea Codului Educaţiei [4],
care, în linii mari, înglobează strategia europeană de dezvoltare în sfera Educaţiei.
O parte din ideile și concluziile din acest articol au fost expuse anterior în cadrul unei
conferințe internaționale cu referire la reforma națională a educației în context european, ce a
avut loc în iunie 2019, la Universitatea de stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu‖ din Cahul.
Dat fiind faptul că articolul dat la fel se axează pe un material factual din perioada
implementării la Universitate a standardelor procesului Bologna, considerăm că acele idei și
concluzii, cu unele completări și redactări, sunt relevante și pentru conferința aniversară a
instituției noastre.
O analiză succintă a acestor reforme, cu referire la Universitatea noastră pedagogică, în
cadrul alinierii noastre la procesul de la Bologna şi implementării prevederilor Codului
Educaţiei, arată că, în general, s-a făcut un pas important înainte, dar totodată există şi unele
acţiuni care n-au avut, cel puţin la moment, un impact relevant evident.
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Astfel schimbarea structurii procesului de studii cu implementarea studiilor pe cicluri –
ciclul I (licență) şi ciclul II (masterat) este evident o acţiune necesară de racordare la spaţiul
european al învăţământului superior care ne integrează în acest spaţiu. Dar, există cel puţin doi
factori, care fac ca eficienţa acestei schimbări să fie limitată, şi anume – lipsa de fonduri pentru
realizarea deplină a mobilităţii, atât a studenţilor, cât şi a cadrelor didactice, şi lipsa, la moment,
a motivaţiei şi a deprinderilor de cercetare ştiinţifică, de lucru individual, foarte necesare pentru
studiile la masterat. Sperăm că în timp ele se vor soluţiona în funcţie de evoluţia economică şi
schimbarea de mentalitate a studenţilor, acumulare a experienței necesare.
Mai puţin optimişti suntem, cu părere de rău, în privinţa aplicării creditelor transferabile.
Acest element al reformei încă nu funcţionează eficient, pentru că fiecare universitate elaborează
individual numărul de ore şi curricula cursurilor transferabile, ceea ce creează reale dificultăţi la
evaluare şi echivalare. Este necesară o standardizare şi monitorizare a acestui proces. Aceasta
ţine de funcţia Ministerului Educaţiei Culturii și Cercetării.
În cadrul reformelor au intervenit schimbări curriculare esenţiale pentru a asigura
adaptarea pregătirii cadrelor didactice în conformitate cu necesităţile pieţii muncii, chiar dacă
acest proces a evoluat anevoios. Am reuşit să efectuăm la Universitate, prin efortul
Departamentului Studii, modificări importante în structura cursurilor, mai ales la Masterat,
înnoind substanţial oferta educaţională în funcţie de necesităţi şi interesele candidaţilor.
O schimbare spre bine a intervenit şi la capitolul gestionării calităţii studiilor. Dispunem
de un departament universitar funcţional la acest capitol, care coordonează eficient acest proces
la nivel de facultăţi şi catedre. Este o reformă cu adevărat binevenită şi eficientă.
O altă schimbare, la care Universitatea noastră este un factor participant, este elaborarea şi
implementarea Evaluării criteriale prin descriptori (ECD) în învăţământul primar. În acest caz nu
suntem siguri că s-au copt premisele necesare, poate că doar pentru un experiment. Suntem de
acord cu poziţia redacţiei săptămânalului Făclia, că ar fi fost necesare un studiu prealabil mai
amplu şi discuţii serioase cu mediul pedagogic şi cel al părinţilor. Studenţii noştri de la
specialitatea Pedagogia învăţământului primar, inclusiv cei angajaţi în câmpul muncii de la
învăţământul cu frecvenţă redusă, sunt reticenţi la această inovaţie şi o consideră prematură.
Un domeniu în care au intervenit schimbări importante spre bine este cel ce ţine de
cercetarea ştiinţifică și relaţii internaţionale. Urmând modele europene, în acest domeniu au
apărut aşa structuri noi cum sunt Consiliul ştiinţific, şcoli doctorale, s-au intensificat substanţial
relaţiile internaţionale, s-a lărgit mobilitatea academică şi cea a studenţilor, atât în privinţa
studiilor, cât şi a cercetării. Activitatea şcolilor doctorale se axează profund atât pe resursele
Universităţii, cât şi pe o amplă colaborare internaţională, ceea ce contribuie la ridicarea calităţii
şi eficienţii studiilor, creşterea importantă a numărului doctoranzilor, fortificarea Universităţii cu
cadre didactice ce dispun de o pregătire profesională bună şi grade ştiinţifice corespunzătoare.
În noile condiţii sociale, un element indispensabil al reformei este tehnologizarea
instruirii, aplicarea IT în procesul educaţional. Pe acest segment, la Universitate s-au realizat
multiple proiecte ce ţin de utilizarea multimedia în instruire, cât şi de dotare a sălilor de studii cu
mijloacele corespunzătoare. Aceste proiecte s-au realizat atât din fonduri universitare, cât şi cu
participare naţională (Orange) şi internaţională (Ambasadele SUA, Marii Britanii, Franţei).
Cadrele Universităţii contribuie la rezolvarea acestor obiective şi în învăţământul preuniversitar
din republică.
Referitor la tehnologizarea instruirii / educaţiei, putem afirma că este o problemă
complexă. Este evident că acest proces contribuie la eficientizarea aspectului ce ţine de instruire,
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pe când la cel ce ţine de educaţie, chiar dacă sunt sinonime, există şi multe dezavantaje. Astfel
experţii, expunându-se la capitolul avantaje şi dezavantaje al instruirii cu aplicarea multimedia în
sistem on-line, subliniază: [5]
 la capitolul avantaje – o comunicare didactică mai eficientă, în primul rând, ca volum al
informaţiei predate; asigurarea unui feedback mai flexibil; un control mai diversificat şi riguros
al cunoştinţelor şi competenţelor operaţionale, atât a celor curente, cât şi a celor finale; sunt
utilizate mai frecvent elementele ilustrative; permit o înnoire / completare permanentă a
informaţiei în contact direct cu diverse surse de informare; deschid mari posibilităţi de studiere
în cadrul formării continue şi recalificării cadrelor didactice; mai bine poate fi monitorizat lucrul
individual al studenţilor etc.
 Cu părere de rău, mai puţin, sau în multe cazuri nu se spune mai nimic despre
dezavantaje. Dar ele există şi multe dintre ele sunt destul de deranjante. Mulţi psihologi
semnalează fenomenul transformării gândirii analitice, profunde, în gândire de clip, fragmentată,
alţii se referă la fenomenul despiritualizării, chiar dezumanizării. Acestea, ca fenomene sociale.
Din punct de vedere didactic, persistă preluarea mecanică a informaţiei ce diminuează procesul
înţelegerii. Se modifică perceperea conceptului important de măiestrie pedagogică bazată pe
intercomunicare pe viu cu discipolii, care presupune şi prezenţa sferei emoţionale. Nemaivorbind
de necesitatea formării valorilor în procesul educaţional de ordin etic, estetic şi civic.
Cunoscutul reprezentant al filosofiei educaţiei, brazilianul Arnaldo Niskier, a formulat
paradigma că, în esenţă, profesorul educă nu atât prin ceea ce spune, cât prin ceea cine este [6].
Adică, accentul în educaţie se pune, în primul rând, pe formarea personalităţii copilului,
elevului, studentului, viitor specialist în diverse domenii de activitate. Dacă nu formăm
personalitatea, multe obiective ale educaţiei îşi pierd din importanţă.
În acest context, profesorul este prin ceea cine este ca vocaţie un model de profesionist sau,
eventual, un meseriaş, tehnolog care nu inspiră încredere şi nu este demn de urmat ca
personalitate. E drept că idealul profesional, în condiţiile răspândirii valorilor mercantile ce ţin
de bani şi avuţie, are o tendinţă de a se schimba în conformitate cu noile realităţi.
De aceea sunt necesare studii şi recomandări ample şi profunde, care ar diminua
dezavantajele tehnologizării educaţiei, sau chiar le-ar exclude.
Suntem conştienţi totuşi de faptul că viitorul învăţământului universitar (în următorii 5-10
ani) se va axa pe un sistem de instruire online şi facem mult ca acest viitor să ne găsească
pregătiţi.
În anul 2019, la Universitate, cu concursul Guvernului și a partenerilor externi, a fost creat
Centrul Național de Inovații Digitale în Educație – „Clasa Viitorului”. În cadrul centrului, dotat
cu mijloace moderne de comunicare didactică, au avut loc ample acțiuni informative și
workshopuri cu participarea atât a cadrelor didactice a universității, cât și cu o diversă și
prestigioasă participare națională și internațională. Aceste acțiuni au o mare importanță în
propagarea experienței pedagogice avansate, realizarea multiplelor studii de caz în diverse
domenii de predare – învățare – evaluare atât la nivel universitar, cât și liceal. Centrul a mărit
considerabil vizibilitatea Universității noastre, sporește prestigiul activității pedagogice în
general.
În acest context am reușit să finalizăm construcția unui Complex sportiv modern, destinat
atât educației fizice a studenților, cât și unor activități extracurriculare și de fortificare a sănătății
cadrelor didactice. Complexul va oferi și multiple oportunități de ordin financiar, prin prestarea
unor servicii persoanelor fizice și juridice din exterior, ceea ce va contribui la restituirea
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mijloacelor financiare investite de Universitate. Asemenea activități vor contribui și la creșterea
vizibilității instituționale în mediul pedagogic și în rândurile potențialilor candidați la studii,
poate și la extinderea specializărilor în pregătirea profesională.
Un alt domeniu supus reformării este cel ce ţine de managementul universitar. Conform
Codului Educaţiei în acest sistem a fost introdus elementul ce ţine de Consiliul de Dezvoltare
Strategică Instituţională. Este o preluare din sistemul universitar occidental, care presupune o
conlucrare şi finanţare public – privată prin acest Consiliu. În condiţiile noastre de tranziţie,
Consiliul are şi unele părţi pozitive (monitorizare), dar, în esenţă, pe de o parte, dublează
funcţiile Senatului şi a Rectoratului, iar, pe de altă parte, nu rezolvă, la moment ecuaţia
parteneriatului public – privat, mai ales în sfera educaţiei. Poate, în viitor, odată cu evoluţia
social-economică se vor schimba spre bine şi aceste aspecte. Deja Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării a efectuat unele ajustări rezonabile de natură financiară.
Multiple schimbări pozitive au intervenit şi în cadrul activităţii de formare continuă a
cadrelor didactice şi a celor cu funcţii de conducere la facultatea corespunzătoare a Universităţii,
unde s-au introdus şi cursurile de recalificare profesională şi Masterat.
Putem afirma cu certitudine că şi majoritatea cadrelor didactice a Universităţii s-au
conformat acestor schimbări, înregistrând performanţe personale în procesul educaţional.
S-a îmbunătăţit considerabil, în ultimii ani, şi salarizarea cadrelor didactice, dar în acest
sistem s-a introdus elementul performanţei (10%), care e un lucru bun, dar ne dă mare bătaie de
cap. Este dificil de a îmbina cantitatea şi calitatea activităţii pedagogice prin elaborarea unor
indicatori relevanţi de departajare, pe de o parte, iar, pe de altă parte, aceasta generează, și unele
tensiuni în rândurile personalului didactic, inerente concurenţei profesionale în aşa domeniu
sensibil precum este cel pedagogic.
O abordare inovativă a fost aplicată și acțiunii tradiționale „Ziua ușilor deschise‖, care este
o oglindă a vizibilității Universității. Formatul tradițional, ce se reducea la o cunoaștere sumară,
adesea formală, a eventualilor candidați cu oferta instituțională, la care participau un număr
redus de persoane, a fost înlocuit cu un amplu program de activități.
Acest program include așa forme active, coparticipative, ca organizarea concursurilor pe
discipline, orgshopuri, discuții cu participanții, liceeni, părinți și, ceea ce este foarte important,
pedagogi. Sunt puse în valoare noi forme și metode didactice, care trezesc un viu interes în
rândurile participanților. În realizarea lor sunt implicate facultățile, catedrele, majoritatea
cadrelor didactice, care pun în evidență atât baza materială de studii, cât și eficiența,
performanțele corpului profesoral, a studenților și absolvenților etc.
Astfel, atmosfera și, mai ales, rezultatele acestor acțiuni s-au schimbat substanțial,
înregistrând un număr mult mai mare de participanți și un interes major față de oferta
educațională a instituției noastre la admitere.
Din cele expuse anterior, se desprind unele sugestii ce ţin de perspectivele continuării
reformelor în sistemul educaţional, şi anume:
 Actualizarea strategiilor de realizare a Codului Educaţiei cu referire la monitorizarea
celor preconizate în Programul Educaţia 20 şi completarea lor cu ceea ce ne impune realităţile în
continuă schimbare.
 Să fie luat în considerare specificul pregătirii pedagogice când se discută şi se iau decizii
referitor la problemele curriculare şi cercetării ştiinţifice, cele ale finanţării şi acreditării: Noi nu
putem fi egalaţi cu Universitatea Tehnică, cea de Medicină şi Agrară în privinţa unor posibile
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parteneriate public – private cu sprijin financiar, sau aplicativitatea (brevete etc.) în domeniul
cercetării ştiinţifice.
 Este necesar de promovat o politică mai flexibilă şi transparentă în acreditarea
instituţională şi cea a specializărilor, luându-se în considerare atât indicatori generali cât şi
specificul instituţiei pedagogice.
 Elaborarea unei strategii şi indicatori concreți de evidenţă a plasării absolvenţilor în
câmpul muncii, monitorizarea acestui proces la nivel instituțional și național.
 Prevederea unui suport financiar mai consistent pentru realizarea în volum optim a
mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice atât în cadru naţional, cât şi internaţional.
 O coordonare mai eficientă şi sustenabilă a relaţiilor interuniversitare, atât în aspect
naţional, cât şi cel internaţional. Nu e suficient când rolul Ministerului de resort se limitează,
preponderent, la acumularea datelor statistice în acest domeniu.
 Şi, în sfârşit, calitatea studiilor, calitatea pregătirii profesionale inclusiv, celei a cadrelor
didactice. Este o problemă cheie, care în bună parte depinde de calitatea instruirii generale în
preuniversitar. Orice program de studii universitar are o componenţă numită precondiţii, adică se
axează pe valorificarea cunoştinţelor precedente / anterioare ale studenţilor. Aceste cunoştinţe, în
bună parte, vin din preuniversitar şi nu numai cunoştinţe, ci şi competenţe, atitudini, valori. De
aceea este necesar de monitorizat complex această situaţie la ambele nivele, de corelat
plusvaloarea profesională cu potenţialul cognitiv şi valoric anterior. Din păcate, asemenea studii
nu prea există la moment. La fel de complexă este şi problema prestigiului profesional, în special
celui ce ţine de pedagogie. Ea depinde de factorii sociali, economici, de familie, dar şi, în bună
parte, de prestația, modelul promovat de însăţi cadrele didactice/educatori. De multe ori, din
păcate, problema dată se limitează doar la nivelul salarizării, care este important, dar nu este
primordial ca valoare profesională. E drept, că în condiţiile sociale ale pragmatismului mercantil
şi a crizei valorilor morale rolul acestui element creşte.
În concluzie, ţinem şi precizăm că cele expuse anterior la tema vizată sunt doar unele
analize şi constatări ale stării de lucruri, foarte succinte, privitor la schimbările intervenite
instituţional în perioada integrării învăţământului superior din Republica Moldova în spaţiul
European.
În cadrul unor analize preliminare ale acestui proces la nivel de ţară, un grup de experţi au
constatat faptul că „am adoptat sistemul, nu şi valorile acestuia‖ [7]. Este o concluzie discutabilă,
pentru că orice sistem nou generează şi noi conţinuturi, deci şi noi valori.
Altceva e faptul că, în condiţiile noastre, ele au o conotaţie naţională, în funcţie de tradiţii,
de starea economică şi socială, de sustenabilitatea financiară. Altfel spus, mentalitatea şi
moravurile locale îşi spun cuvântul. În acest sens, valorile se deosebesc chiar şi în interiorul
Uniunii Europene, de exemplu, în Italia şi Germania etc. Desigur la noi factorii de dezechilibru
sunt şi situația demografică precară, autonomia universitară limitată (cu referire la proprietate,
salarizare, deciderea numărului studenţilor), oferta limitată şi nemotivantă de angajare în câmpul
muncii, birocraţia excesivă etc.
De aceea, considerăm că reformele în învăţământ trebuie să fie ajustate permanent la
realităţile zilei, atât de jure, cât şi de facto, astfel vom putea asigura stabilitatea, eficienţa şi
modernizarea necesară în sistem. Desigur, că în contextul unei evoluţii favorabile a economiei şi
a sferei sociale.
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ISTORIC, FOLCLORIST ȘI REZISTENT SUBTIL AL REGIMULUI TOTALITAR –
GHEORGHE BOGACI
Noroc Larisa, dr., conf. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU: 929:82(091)
Abstract
The article presents the life and activity of the literary historian, folklorist and archeographer
Gheorghe Bogaci, a Bessarabian of origin, trained and educated in inter-war Romania that got noticed in
the context of the totalitarian Soviet regime. He worked in various scientific institutions; whose activity
was adjusted to the official ideology. Despite the vicissitudes of time, Gh. Bogaci contributed to the
development of the history of literature, the study of folklore, the exploitation of the national literary
heritage. The exegesis of literary history has been used as a sounding board to express his opinion to
wards un democratic regimes, combating the falsification of the Romanian language, disreputation of
origin and national conscience, and thetraffic of artrarities that represen tthe national heritage.
Key-words: historic, folklorist, regime, totalitarian, national values, researcher.

În anii 1945–1966, în RSSM, au fost organizate instituţii de învăţământ superior şi de
cercetare. Una dintre aceste instituții a fost Baza Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a
URSS (în continuare Baza Moldovenească de Cercetare), constituită la Chișinău în 1946, care,
ulterior a evoluat în AŞM [1; 2; 3; 4]. Din Baza Moldovenească de Cercetare făceau parte:
Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură (IILL) şi 7 sectoare: botanică, geologie, viticultură şi
pomicultură, pedologie, zoologie, energetică, economie şi geografie [1]. Printre problemele
imperioase, la care instituţia de cercetare trebuia să aibă o poziţie ştiinţifică oficială, erau:
constituirea statului moldovenesc, geneza poporului moldovenesc, identitatea naţională,
problema limbii. În acest context, bolşevicii au impus o interpretare proprie a apartenenţei etnice
a băştinaşilor din RSSM, dezvoltând ideea despre două popoare distincte, declarându-i pe
locuitorii din RSSM „moldoveni‖. România și naţiunea românească erau desemnați prin
calificativele „imperialiști‖, „burghezi‖, „asupritori‖, iar cei care susţineau românismul –
etichetaţi drept trădători. Literatura propagandistică trimisă direct de la Moscova promova ideile
de bază care trebuiau diseminate de Partidul Comunist din RSSM şi instituţiile sale satelit,
printre care și Baza Moldovenească de Cercetare. Trebuiau promovate ideile hilare precum că
puterea în RSSM a fost cucerită de pătura muncitoare susţinută de Armata Roşie eliberatoare,
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chiaburimea personalizează duşmanul poporului, puterea sovietică urmărea zidirea societăţii
socialiste, iar limba moldovenească aparţine păturii muncitoare [9;
10; 11; 19; 20].
Unul dintre cercetătorii Institutului de Istorie, Limbă şi
Literatură (IILL) a fost Gheorghe Bogaci (20.IV.1915, s. Vasiliuţ,
reg. Cernăuţi, jud. Hotin – 28.XI.1991, Moscova, înmormântat la
Chişinău) – istoric literar, folclorist, arheograf. S-a născut într-o
familie de preoţi. În 1938 a absolvit Universitatea din Iaşi,
Facultatea de Filologie, cu licenţă în limbile slave. La aceeaşi
instituţie a făcut studii aprofundate de limbă franceză, dar nu şi-a
luat licenţa la specialitatea respectivă. Potrivit dosarului personal,
cunoştea mai multe limbi, printre care franceza, italiana, bulgara,
iar la nivel mediu – germana şi poloneza. Meritele sale în
domeniul de specializare i-au favorizat angajarea în funcţia de
asistent la Catedra limbilor slave din cadrul universităţii ieşene (1938–1940). După 1940 a trecut
cu familia în Basarabia, părinţii săi şi cei doi fraţi rămânând în România. În primii ani, între
1940–1941, a lucrat învăţător la şcoala medie din s. Bogatoe, rn. Suvorov, reg. Odesa. După
începerea celui de-al Doilea Război Mondial, a fost mobilizat în Armata Roşie (1941–1945),
luând parte la operaţiuni militare din România, Ungaria, Austria. Participarea în cadrul Armatei
Roşii şi învrednicirea de distincţii şi medalii de merite pentru URSS (Za vziatie Budapeşta
(Pentru cucerirea Budapestei), Za pobedu nad Ghermaniei (Pentru victorie asupra Germaniei),
Za otlicinîe boevîe deistvia (Pentru eminenţă în luptă) etc.) i-au asigurat o poziţie în societate şi
dreptul de a fi angajat cercetător ştiinţific al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Bazei
Moldoveneşti de Cercetare, unde a activat în anii 1945–1951. Studiile şi erudiţia însă nu i-au
permis să accepte „politicile de spălare a creierului‖ [2].
Deşi în aparenţă părea să susţină unele idei derivate din ideologia oficială, le-a combătut
prin observaţiile lingvistice din cercetările sale, tematica abordată, inspiraţia din patrimoniul
cultural. Cercetătorul Gheorghe Negru susţine că Gh. Bogaci şi alţi lingvişti, precum Vasile
Coroban, Vasile Comarniţchi – persoane cu merite faţă de puterea sovietică, au avut curajul să-şi
declare opoziţia faţă de politica de vulgarizare a limbii [8; 9]. Fără a nega, din motive cunoscute,
termenul de „limbă moldovenească‖, Bogaci şi alţi intelectuali combăteau „moldovenismul‖ prin
ortografie, fonetică, lexic, stilistică, valorificarea moştenirii literare.
În cadrul şedinţei din 21 august 1950 a Consiliului Ştiinţific al IILL, Gh. Bogaci a arătat că
este inadmisibil ca limba literară să se orienteze după cea vorbită [16, p. 30]. La 3–7 decembrie
1951, la Chişinău a fost organizată o conferinţă comună a Institutului de Lingvistică al AŞ a
URSS şi a Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură din RSSM, din cadrul Filialei Moldoveneşti
a AŞ a URSS pe probleme lingvistice. Un succes al acestei întruniri a fost recunoaşterea „limbii
moldoveneşti‖ drept limbă romanică [17, pp. 30-33]. Dar, în conformitate cu doctrina oficială,
pentru care limba era un important instrument ideologic, participanţii, printre care şi oaspeţii, V.
Serebrennikov şi S. Bernştein, au insistat că limba moldovenească este una specifică, iar
independenţa ei constă în structura gramaticală şi fondul lexical de bază. În cadrul conferinţei au
fost dur criticaţi lingviştii Gh. Bogaci, V. Coroban, care nu ar susţine originalitatea limbii şi a
istoriei moldoveneşti şi „se închină faţă de cultura vest-europeană‖. În urma acestor dispute,
situaţia a devenit într-atât de tensionată, încât, în 1951, Bogaci a fost nevoit să plece din IILL.
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Între 1951–1952 a ţinut ore de literatura „moldovenească‖ la Universitatea Pedagogică din
Bălţi şi Universitatea de Stat din Chişinău. În 1953 a devenit şeful cabinetului de limbă şi
literatură din cadrul Institutului Republican de Perfecţionare a Învăţătorilor din RSSM. În 1956,
în perioada „dezgheţului hruşciovist‖ a revenit la Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiinţe a
URSS. A lucrat în cadrul mai multor sectoare, dar întotdeauna a rămas consecvent promovării
valorilor naţionale. În cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS s-a angajat,
iniţial, la Institutul de Limbă şi Literatură ca şef-interimar al Sectorului folclor, cu tema de
cercetare „Proverbele moldoveneşti‖. Din 1959, Bogaci a fost transferat la Sectorul de literatură,
unde a cercetat o problematică deosebit de actuală: „Descrierea manuscriselor moldoveneşti din
arhivele şi depozitele de cărţi din Moldova şi URSS‖, publicând mai multe articole şi monografii
de valoare la acest subiect. Însă subiectul pentru care a avut o predilecţie aparte a fost folclorul,
luând parte şi la organizarea expediţiilor folclorice pe teritoriul RSSM.
Din 1959, regimul politic din RSSM s-a înăsprit. Cercetătorii de la socioumane, pentru a
supravieţui la locurile lor de muncă, erau nevoiţi să examineze fie teme care aveau afinităţi cu
cultura rusă, fie teme datând din perioade istorice îndepărtate. Expunerea asupra problematicii
contemporane le putea aduce prejudicii în plan profesional. De subliniat că niciun savant
basarabean din domeniul sociouman cu educaţie românească nu a fost contemporaneist. În
virtutea acestor factori, şi tema de cercetare pentru doctorat a lui Bogaci a fost „Folclorul
moldovenesc în opera corifeului literaturii ruse – Alexandr Puşkin‖. Abia în 1964, la vârsta de 49
de ani, a avut posibilitate să susţină teza de doctor în literatură în cadrul Institutului de Literatură
Rusă a AŞ din RSSM, cu tema „Puşkin şi folclorul moldovenesc‖. În 1967, prin decizia
Prezidiului Academiei de Ştiinţe a RSSM, i-a fost conferit titlul ştiinţific de cercetător superior la
specialitatea „Literatura moldovenească‖. Pentru a-şi motiva gradul ştiinţific, a trebuit să ia parte
activă la organizarea conferinţelor şi altor sesiuni literare. A fost unul din membrii Comisiei
unionale „Alexandr Puşkin‖, secretar ştiinţific al Comisiei „Puşkin‖ din cadrul Institutului de
Limbă şi Literatură Rusă, consultant-recenzent la Editurile „Cartea Moldovenească‖ și
„Lumina‖. Ca şi alţi oameni de ştiinţă şi pedagogi din perioada sovietică, a fost solicitat de către
Societatea „Znanie‖ să ţină ore cu caracter politico-propagandistic.
În 1971, pe neaşteptate a plecat din funcţie de la AŞ a RSSM fiind ales prin concurs în
calitate de şef Catedră a limbii spaniole la Institutul din Irkutsk [2, f. 99]. Din mărturiile unui
prieten, cuvintele de rămas bun ale lui Gheorghe Bogaci au fost: „Plec din Moldova şi am să revin
doar atunci când voi afla că ciubotarii şi ciobanii se vor reîntoarce la îndeletnicirile lor de bază‖
[12]. La Irkutsk, activitatea didactică a fost îmbinată reuşit cu cea de cercetare. Bogaci editează
volumele: „Dalece severnoi stoliţî‖ (1979), „În lumea cuvintelor‖ (1982), „Alte pagini de
istoriografie literară‖ (1984). Tot la Institutul Pedagogic din Irkutsk a fost promovat la titlul
ştiinţifico-didacticd – conferenţiar universitar. Din amintirile poetului şi prozatorului Leo Butnaru,
în 1991, în drum spre Novosibirsk, de unde vroia să-şi aducă la Chişinău biblioteca – nutrind
gândul de a reveni acasă, în Moldova – omul de ştiinţă Gheorghe Bogaci a decedat pe undeva la
Moscova, suferind un atac de cord [14].
Pe parcursul vieţii sale tumultoase Gheorghe Bogaci a fost apreciat cu distincţia
Prezidiumului AŞ a RSSM pentru reuşite în activitatea de cercetare. În 2015, Poşta Moldovei a
emis plicul cu marca fixă Gheorghe Bogaci – istoric şi folclorist. 100 ani de la naştere [13].
Activitatea de cercetare a lui Bogaci a fost ancorată în domeniile: istoria literaturii
„moldoveneşti‖, toponimia, folclorul, el fiind autorul a cca 80 de lucrări ştiinţifico-didactice,
monografii, manuale, crestomaţii [18]. Primele publicaţii datează din 1936, perioada aflării sale
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în România, când colaborează cu mai multe reviste ştiinţifice: Buletinul Institutului de Filologie
Română „E. Philippide”, „Arhiva”, Societatea istorico-filologică din Iaşi”, „Revista critică”,
unde şi-a trimis articolele: „Note lingvistice‖, „Note etimologice‖, „Note de textologie‖ etc. [23].
În perioada dezgheţului hruşciovist, a continuat practica de publicare în revistele de specialitate
din România, ceea ce provoca rezerve unor pseudocolegi de breaslă. Menţionăm în acest context
studiul „Un document necunoscut din anul 1942‖, editat în revista „Studii‖ a Institutului de
Istorie a Academiei din Republica Socialistă România (1961). În 1970 a scris lucrarea cu titlul
sugestiv „Pagini de istoriografie literară‖, în care a explicat valoarea literară, politică, ştiinţifică
şi culturală a unor manuscrise vechi din Moldova, a relatat inspiraţia corifeilor literaturii ruse din
folclorul român: Al. Puşkin, M. Gorki, I. Bunin [15]. Lucrarea a fost întregită de contribuţii
documentare, dobândite în urma unor migăloase cercetări arhivistice şi studierii ediţiilor rare. În
studiu au fost abordate mai multe probleme actuale. Autorul şi-a expus opiniile referitor la
necesitatea valorificării şi păstrării patrimoniului naţional, dezvoltarea limbii literare. A acuzat
de furt guvernarea ţaristă, dar şi amatorii de rarităţi, pentru că au „desţărănit‖ şi vândut multe din
cărţile şi documentele vechi, hrisoave domneşti, manuscrise, bucoavne, cărţi religioase, copii de
cronici – adevărate comori culturale, care anterior se găseau în bibliotecile şi arhivele
mănăstirilor din Basarabia (Horodişte, Neamţului, Hârbovăţ, Tabăra [22, p. 54]), în biblioteca
Societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia, în colecţii particulare. În accepţia
lingvistului, în procesul de furt au fost implicate persoane care ştiau adevărata valoare a surselor
istorice, nominalizându-i pe unii dintre aceştia: lingviştii şi istoricii literari A. Iaţimirskiși, A.
Veselovski [6, p. 6]. Autorul îşi exprima nedumerirea că unele manuscrise scoase din Basarabia
se află în prezent în biblioteci şi arhive din Leningrad (azi Sankt-Petersburg), Odesa, Kiev,
Irkutsk, Lvov, Pskov, iar altele, în fonduri secretizate [5, p. 4, 5]. Potrivit autorului, „este fericită
situaţia când unii savanţi, precum B. P. Hasdeu, proprietar al unei biblioteci cu numeroase
rarităţi, a donat Universităţii din Iaşi cca patru mii de exemplare, asigurându-le o bună păstrare şi
acces‖. În lucrarea „Alte pagini de istoriografie literară‖, autorul a reiterat ideea că sursele
pierdute sunt inestimabile valori ştiinţifice pentru cunoaşterea istoriei: cărţi, hrisoave domneşti,
în versiune slavonă sau latină. În lucrările înstrăinate din Basarabia, care datau de prin sec. X–
XVII, grafia chirilică păstra o originalitate a scrierii (grafică verticală, majestoasă, strict
geometrică, majusculă, cu o uşoară şi elegantă rotunjire a formelor şi care se apropia mult de
scrisul rusesc din sec. XI–XII), iar în sec. XVII–XVIII scrierea a devenit neglijentă şi practic
ilizibilă [5, p. 5]. Multe din rarităţi aveau şi o realizare excepţională, cu scoarţă de scândură,
îmbrăcate în piele, împodobite cu frontispicii şi chenare, titluri şi iniţiale ornate, scrise într-o
caligrafie admirabilă. Altele, precum cronicele moldo-slavone ale lui Macarie, Azarie, Eftimie,
erau scrise pe pergament. Cercetătorul I. Şpac, referindu-se la dispariţia preţioaselor surse
istorice, consideră că pierderea documentelor prejudiciază adevărul istoric în ce priveşte
problema dezvoltării tiparului şi a învăţământului în Moldova.
Un merit incontestabil al lingvistului Bogaci este popularizarea figurii unor cărturari, ca
cea a mitropolitului Varlaam, autor al traducerilor în limba română a unor lucrări cu caracter
religios, spre exemplu, „Scara‖, numită şi „Liastviţa lui Varlaam‖, al cărui autor este Ioan
Scărarul [21], scriitor bisericesc din sec. VII, egumen al Mănăstirii Sinaiului. Filologul Bogaci a
avut curajul să includă în studiul său citate din lucrarea „Liastviţa lui Varlaam‖, unde erau
accentuate adevăruri ştiinţifice tabuizate în perioada sovietică, precum denumirea limbii [6, p.
6]. Astfel, el a reprodus în întregime introducerea intitulată „Înainte cuvântarea tălmăcitorului‖,
în care Varlaam motiva utilitatea cărţii: „pentru folosul neamului creştinesc cui va vrea să
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citească din slovenie scoasă pre înţelesul a toată limba românească‖ [6, p. 11]. Acelaşi lucru îl
accentua Bogaci în analiza „Cronografului din Harkov‖, tradus de Gheorghe, fiul lui Andronic,
„dengrecie pre românie‖ [6, p. 16]. În exegeza operei „Cronograful din Harkov‖, Bogaci a
specificat că relicva din 1689 a ajuns în împrejurări misterioase la Harkov, la Biblioteca Publică
„V. Korolenko‖.
Amintim că la începutul anilor ‘50 ai sec. XX, lingviştii din RSSM nu aveau dreptul să
facă referinţă la lucrările clasicilor literari, să le valorifice creaţia, altfel riscau să fie învinuiţi de
naţionalism. Dreptul editării operei lui Eminescu, Alecsandri, Creangă ş.a. trebuia obţinut de la
CC al PCM.
Ion Ceban, unul dintre ideologii teoriei moldovenismului, cerea ca problema clasicilor să
fie rezolvată la nivel internaţional, menţionând că „URSS trebuie să ducă tratative cu România
[…]‖, pentru ca scriitorii nominalizaţi „să fie consideraţi moldoveni‖ [17, p. 35]. Bogaci a fost
unul dintre primii care a studiat în spaţiul nostru opera clasicilor Al. Donici, Al. Russo, C.
Negruzzi. Potrivit acestuia, marii scriitori au avut o contribuţie colosală întru dezvoltarea
culturii naţionale, iar ideile lor „demonstrează act de bărbăţie şi înaltă conştiinţă cetăţenească
[…] numele cărora constituie o mândrie a poporului‖ [6, p. 60]. Prin intermediul evocării
trecutului, Bogaci a reflectat cu subtilitate viciile sistemului ţarist, iar prin numeroasele exemple
îl făcea pe cititor să înţeleagă că acest flagel a rămas caracteristic şi pentru regimul sovietic. În
studiul despre viaţa şi activitatea fabulistului Al. Donici, cercetătorul menţiona că acesta, în anii
´20 ai sec. XIX, a făcut carieră militară în Ekaterinburg, iar în 1826 a fost demisionat din cauza
viziunilor liberale (decembriste). Ulterior, „la 1835, Donici a trecut cu traiul în Moldova din
dreapta Prutului, unde s-a impus în viaţa culturală, găsind mai multe posibilităţi pentru
valorificarea talentului literar‖. Bogaci aducea citate din scrierile lui Donici, în care era
menţionat că „ocârmuirea ţaristă nu privea cu ochi buni activitatea scriitorilor locali şi folosea
acţiuni represive împotriva oamenilor luminaţi, neîngăduind deschiderea aici, la periferie, a unor
organe de publicitate, a editării de cărţi şi manuale, deschiderea unor şcoli cu limba de predare a
poporului … [6, p. 60; 7]‖. „În Basarabia, ca şi în alte periferii ale Imperiului, tipărirea operelor
literare în limba minorităţilor naţionale era un lucru peste seamă de anevoios şi adesea chiar
imposibil‖ [7]. Prin urmare, lingvistul sugera cititorilor că basarabenii, deşi trăiau pe propriul
teritoriu în condiţiile regimului de ocupaţie, erau consideraţi minorităţi naţionale cu drepturi
limitate, situaţie cunoscută şi în perioada sovietică. Bogaci a evocat din opera lui Donici critici
privind absolutismul, şerbia şi jefuirea oamenilor muncii de către cinovnicii străini, care
încălcau legislaţia. De asemenea, a evidenţiat „exodul cărturarilor din Basarabia într-o singură
direcţie … în Moldova din dreapta Prutului, în sec. XIX‖ [7, p. 30]. A accentuat mărturii despre
viaţa politică a principatelor, care era mai activă ca în Basarabia, existau mai multe partide,
grupe şi orientări politice. A reliefat chiar personalităţi cu viziuni progresiste, ca Leonte Radu,
care dorea crearea unei confederaţii balcanice în care să-şi găsească locul Muntenia şi Moldova,
Serbia şi alte ţări, despre iluministul Ionică Tăutul, adept al curentului cărvunarilor şi unul dintre
autorii proiectului primii constituţii din principatul Moldova. Iar prin fabulele lui Donici,
„Vaporul şi Calul‖, „Cahlău‖, Bogaci făcea aluzii la aprobarea actului progresist al unirii şi de
autorul fabulelor şi de către el personal [7, p. 37]..
În compartimentul „Negruzzi dramaturg‖, Bogaci a argumentat contribuția scriitorului la
crearea şi completarea repertoriului naţional, la dezvoltarea teatrului naţional. Iar ceva mai jos, pe
aceeaşi pagină, într-un citat preluat din lucrarea lui Eugen Lovinescu, a reiterat că meritul lui
Negruzzi constă în crearea repertoriului românesc, oferind cititorului temă de meditaţie cu privire
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la problema limbii. În alt compartiment a elogiat meritele lui C. Negruzzi, Al. Donici în
combaterea „stricătorilor de limbă, care schingiuiau şi sfâşiau frumoasa noastră limbă ….‖ [7, p.
63]. Analiza fabulei „Doi câini‖ de Donici, în care sunt criticate persoanele care în goană după
modă schimonosesc limba, i-a permis lui Bogaci să ajungă la ideea durută că „prin schimonosirea
limbii se demonstrează dispreţul faţă de tot ce este naţional, lipsa de patriotism‖ [7, p. 107].
În „Pagini de istoriografie literară‖ a respins mai multe idei hilare susţinute de politica
sovietică, una dintre care se referea la calităţile intelectuale reduse ale locuitorilor din Moldova.
Analizând documentele şi manuscrisele vechi, Bogaci a constatat că în sec. XVI–XVII pe
teritoriul Moldovei existau şcoli pe lângă lăcaşele sfinte, circulau cărţi atât cu un conţinut religios,
cât şi medical, zoologic, filosofic etc. A precizat mai multe personalităţi din Moldova care au adus
contribuţii la dezvoltarea ştiinţei şi culturii universale: N. Milescu-Spătarul, D. Cantemir, A.
Cantemir, Gh. Asachi, M. Eminescu ş.a., apreciindu-i drept „mari cărturari‖. Lucrarea este
consacrată şi unor personalităţi ale culturii ruse care au ajuns din diferite motive în Basarabia: Al.
Puşkin, M. Gorki, I. Bunin [6, p. 102], inspirându-se din realităţile folclorice şi lingvistice ale
ţinutului. A folosit citate din opera lor pentru a evoca note de protest împotriva guvernărilor
expansioniste şi despotice.
Cercetarea moştenirii literare şi ştiinţifice din Moldova a fost continuată în lucrarea „Alte
pagini de istoriografie literară‖, apărută după 14 ani de investigaţii. Cuprinsul este similar cu
„Pagini de istoriografie literară‖, dar vine cu noi completări, date inedite care întregeau
cunoaşterea biografiei şi creaţiei unor scriitori şi cărturari din trecut. În capitolul „File vechi, file
îngălbenite‖ evocă un şir de lucrări preţioase din punct de vedere ştiinţific, care se mai află încă în
bibliotecile din Rusia: „Codicele lui Nicolae Milescu-Spătarul‖ (Irkutsk), „Chipurile împăraţilor
turceşti dimpreună cu istoriile lor pre scurt, în ce fel au urmat unul după altul, de la cel dintâi până
la cel de acum, la împărăţie‖ (Lvov, atribuită lui D. Cantemir), „Letopiseţul lui Vartolomeu
Măzăreanu‖ (Irkutsk) etc. [5]. Exprimându-şi regretul că aceste vestigii nu se află acasă, Bogaci
face concluzii curajoase pentru începutul anilor ´80. Astfel, din „Letopiseţul lui Vartolomeu
Măzăreanu‖ a evidenţiat pasajul despre căderea unui jug – cel turcesc şi înlocuirea cu altul – cel
ţarist: „… cu ajutorul lui Dumnezeu armia rosienească a intrat în Moldova şi azi cnejia se află sub
oblăduire moschicească‖. În alte rânduri extrase din „Letopiseţul lui Vartolomeu Măzăreanu‖ a
narat despre întreţinerea armatei ruseşti de localnicii din Basarabia: „ţărănimea îşi înzecea atunci
eforturile pentru aprovizionarea armatei eliberatoare …‖ [5, p. 38].
În capitolul „Clasicii noştri‖ a reflectat succint moştenirea ştiinţifică, culturală a oamenilor
de cultură – N. Milescu-Spătarul, Mihail Strilbiţchi, Costache Stamati, Teodor Vârnav, Toma
Vartic etc., evidenţiindu-le contribuţia. Despre opera lui Al. Donici a arătat că s-a inspirat din
izvoare de cugetare şi creaţie populară [7], ceea ce i-a oferit prospeţime şi originalitate. În
compartimentul „La cumpăna apelor‖ a adunat mărturiile unor călători din sec. XIX care au vizitat
Moldova. Observaţiile cu caracter etnografic fixate de călătorul N. Leviţki la 1818 – habitatul
rural, îmbrăcămintea, construirea caselor, limba vorbită – l-au condus la constatarea că localnicii
din Moldova „sunt urmaşii curajoşilor ai legionarilor romani, pe care August i-a colonizat pe
malurile Dunării până la ale Nistrului, de ambele lui părţi‖ [5, p. 212], combătând în aşa fel teoria
originii slave a moldovenilor.
În perioada ideologizării şi politizării, în rândurile intelectualilor din RSSM au existat
personalităţi care s-au opus dogmelor marxist-leniniste cu privire la crearea statelor artificiale
(RSSM), compromiterea identităţilor naţionale, impunerea valorilor străine. Unul din ei a fost
istoricul literar, folcloristul şi arheograful Gheorghe Bogaci. Printre meritele lui subliniem
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scoaterea din anonimat, analiza şi valorificarea manuscriselor vechi, a operelor clasicilor literari,
culegerea şi diseminarea creaţiilor populare păstrate în memoria colectivă, popularizarea unor
personalităţi care au adus contribuţii în dezvoltarea culturii universale. Exegeza ştiinţifică a fost
folosită drept tribună de combatere a regimurilor nedemocratice, practicilor de discriminare
naţională, compromiterea adevărurilor istorice. A insistat asupra necesităţii păstrării patrimoniului
naţional, dezvoltarea culturii naţionale, stimularea dezvoltării ştiinţei.
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EFECTIVUL INSTITUȚIILOR ARTISTICE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
ÎN A II-A JUM. A ANILOR '50 – ANII '60 AI SEC. XX
Ursu Valentina, dr., conf. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU: 37.08:7(478)(092)
Abstract
The problem of providing staff to creative collectives, art education institutions, creative unions in
the MSSR was an acute one during the whole period of Soviet domination. In the second half of the '50s '60s of the XXth century completion with staff was achieved by inviting specialists from the main cultural
centers of the USSR, by sending to study in these institutions young people from the republic, but also by
training them in several art education institutions in the MSSR: State Conservatory, schools music, art
schools, etc. However, the number of specialists of Romanian nationality continues to remain very small.
Key-words: art schools, Conservatory, Philharmonic, creative unions.

Trecuse deja un deceniu și jumătate de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și
reinstaurarea sistemului sovietic în RSS Moldovenească, dar situația în domeniul artelor și în
învățământul artistic rămânea acută.
Problema asigurării cu cadre a instituțiilor de cultură din RSS Moldovenească a fost
permanent în atenția organelor centrale ale PCM. K. Iliașenco, șeful secției știință, școli și
cultură a CC al PCM, intr-o informație către P. I. Riumin, secretar al secției cultură a CC al
PCUS, menționează că, în instituțiile teatrale și muzicale subordonate Ministerului Culturii al
RSSM, asigurarea cu cadre de dirijori, regizori, maeștri de balet este, în ansamblu, satisfăcătoare
[2, p. 19]. Către 8 iulie 1960 în colectivele filarmonice și teatrale activau 13,5 unități de dirijori
(necesitatea fiind de 14,5 unit.), 18,5 unități de regizori (necesitatea – 20 unit.), 4 maeștri de
balet (fiind necesare 6 persoane). Practic, toți au studii corespunzătoare. Dirijorii colectivelor
corale și muzicale sunt pregătiți de Conservatorul „G. Muzicescu‖ din Chișinău. Regizorii și
maeștri de balet au sosit în Moldova din principalele centre culturale ale URSS, la invitația
Ministerului Culturii sau prin repartizare după absolvirea instituțiilor specializate din URSS. În
ansamblu, aceștia sunt bine pregătiți și asigură necesitățile. Perfecționarea dirijorilor, regizorilor
și maeștrilor de balet se realizează, de regulă, în instituțiile de învățământ și instituțiile
specializate centrale [12, p. 19]. Totodată, în Teatrul Rus de Dramă „A.P. Cehov‖ din Chișinău
lipsește regizorul șef. Teatrul Moldovenesc de Operă și Balet, de asemenea, are nevoie de regizor
principal, regizor de operă, maestru principal de balet și pedagog superior [12, p.19].
„Din an în an crește aportul absolvenților instituțiilor superiore și medii de specialitate din
Moscova, Leningrad, Kiev, în activitatea comună a colectivelor artistice. Ultimele lucrări
realizate de M. Petric, A. Maiko, B. Epelbaum, S. Tukari ș.a. confirmă completarea eficientă și
posibilitățile sporite în dezvoltarea continuă a artelor plastice din Moldova‖ [14, p. 16] – se
menționa în Raportul prezentat la consfătuirea republicană a lucrătorilor din domeniul artelor,
desfășurată la 20 octombrie 1960.
În aceiași consfătuire s-a remarcat că Decada artei și literaturii moldovenești la Moscova,
ce a avut loc în perioada 27 mai – 5 iunie 1960, a evidențiat mai multe lacune în pregătirea
cadrelor artistice, lipsind dirijori, regizori, maeștri de balet, artiști ai baletului, artiști de dramă,
soliști de operă, instrumentiști [14, p. 41,42]. Este necesară consolidarea fiecărui colectiv de
creație. În special, teatrele „A.P. Cehov‖, Teatrul din Bălți, ansamblul „Joc‖ și Capela corală
„Doina‖ urmează să întreprindă acțiuni pentru îmbunătățirea contingentului artistic prin
atragerea noilor cadre [14, p. 39]. „Cea mai mare vină o poartă Ministerul Culturii, care trimite
puțini studenți la Moscova, Leningrad și alte orașe din URSS. Dar multe s-ar fi putut realiza în
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republică. Din păcate, calitatea formării cadrelor muzicale în Conservatorul „G. Muzicescu‖ și în
școlile de muzică este nesatisfăcătoare. Absolvenții la specialitățile vioară, violoncel, pian sunt
slab pregătiți. Dacă până acum Conservatorul a reușit să pregătească așa soliști la Tamara
Ciobanu, Alexandru Ognivțev, Valentina Savițkaia, Polina Botezat, atunci în ultimii ani nu a
absolvit nici un solist vocalist de valoare. De aceea, marea majoritate a absolvenților se
angajează în colective corale sau în alte domenii‖ [14, p. 41,42] – se accentua în Raportul
prezentat la aceiași întrunire.
Însă, de cele mai dese ori, atitudinea autorităților față de pregătirea cadrelor și față de
domeniul artelor, în general, era declarativă. Într-o adresare către secretarul CC al PCM, E.
Postovoi, semnată de Directorul Conservatorului din Chișinău, V. Povzun, se constată: „În
Hotărârea CC al PCUS „Despre sarcinile propagandei politice în condițiile actuale‖, precum și în
alte documente de partid, un loc important este rezervat artelor, ca una din formele muncii
ideologice. Din păcate, acestui domeniu în republică nu i se acordă atenția cuvenită. Până în
prezent arta este atribuită mai mult sferei distracțiilor și este privită ca ceva foarte puțin
important‖ [1, p. 18]. Autorul adresării constată că, în condițiile creșterii vertiginoase a nivelului
de viață a poporului, e necesară dezvoltarea continuă a artelor, deschiderea noilor teatre,
biblioteci, instituții culturale de masă, școli muzicale și de artă pentru copii etc. Dar pentru
aceasta sunt necesare cadre calificate. „Este lipsă acută de conducători ai orchestrelor,
colectivelor corale, coregrafice, teatrale, a profesorilor de muzică și arte plastice în școlile de
cultură generală. În Teatrul de Operă și în colectivele Filarmonicii activează studenți. Pentru
satisfacerea acestor necesități este stringentă deschiderea noilor instituții de învățământ artistic,
și cât mai urgent. Un exemplu elocvent în acest domeniu îl vedem în alte republici unionale:
Georgia, Armenia, Letonia, Lituania, Estonia etc., care de mult timp au soluționat această
problemă, și nu la înc. anilor 60‖ [1, p. 19] – conchide autorul.
Încă un aspect al problemei examinate era componența națională a instituțiilor de cultură.
Numărul colaboratorilor ruși domina aparatul central al celei mai importante structuri
administrative din domeniul culturii în republică. Potrivit unei informații semnată de șeful
serviciului personal al Ministerului Culturii al RSS Moldovenești, C. Zelenciuk, cu privire la
componența numerică și națională, în aparatul ministerului, la începutul anului 1960, erau
angajate 64 de persoane. Dintre acestea: moldoveni erau 18 persoane, ruși – 25 de persoane,
ucraineni – 8 colaboratori, evrei – 10 persoane și 1 persoană de altă naționalitate [3, p. 14].
Autoritățile de partid rămâneau fidele politicii culturale sovietice de angajare în funcțiile de
conducere a persoanelor, în I-ul rând, de naționalitate rusă, docile regimului și care demonstrase
fidelitate acestuia pe parcursul mai multor ani.
Este importanță analiza numărului de absolvenți pregătiți de Conservatorul de Stat „G.
Muzicescu‖ pe parcursul anilor '40-'50 și proporția absolvenților moldoveni1. Așadar, în anul
1946 Conservatorul este absolvit de 6 studenți, dintre care doar 1 este moldovean. În următorii
ani această proporție este următoarea: 1947 – total 3, moldoveni – 1; 1948: total – 6, moldoveni
– 0; 1949: total – 23, moldoveni – 2; 1950: total – 17, moldoveni – 2; 1951: total – 26,
moldoveni 5; 1952: total – 36, moldoveni – 6; 1953: total – 32, moldoveni – 3; 1954: total – 35;
moldoveni – 6; 1955: total – 29, moldoveni – 8; 1956: total – 28, moldoveni – 7; 1957: total –
31, moldoveni – 14; 1958: total – 32, moldoveni – 11. Aceste cifre ne vorbesc despre faptul că
numărul absolvenților moldoveni în întreaga perioadă analizată rămâne foarte mic, ținând cont
de necesitățile tuturor instituțiilor artistice și orașele și raioanele republicii [7, p. 30].
1

Vom utiliza termenii moldovean, moldovenească, așa cum sunt menționate în documentelor de arhivă.

20

Cercetând documentele referitoare la numărul de specialiști pregătiți de Școala muzicală de
specialitate „Șt. Neaga‖ în perioada anilor 1950-1958, constatăm următoarele date: din numărul
total de 331 de absolvenți, doar 1/3, adică 113 erau moldoveni [6, p. 31], în condițiile când
localnicii cunoșteau slab limba rusă, activitatea absolvenților de alte naționalități avea consecințe
asupra repertoriului, prin lipsa creațiilor românești promovare în rândurile populației.
Din altă informație a ministerului din anul 1960 cu referire la componența numerică ș
națională a instituțiilor de învățământ subordonate Ministerului Culturii a RSSM, constatăm că la
școala muzicală „E. Coca‖ din Chișinău, din 47 de cadre didactice, doar 10 erau moldoveni, 4 –
ucraineni, 12 evrei, 2 – de alte naționalități și tocmai 19 erau ruși [4, p. 15]. La Școala
Republicană de Arte, din 19 profesori, 8 erau ruși și doar 5 – moldoveni. Ceilalți: 3 – ucraineni,
2 evrei și 1 profesor de altă naționalitate. Și la Școala Republicană de Iluminare Culturală din
Soroca, doar 7 din 30 de profesori erau moldoveni. Dar tocmai 13 – ruși, ceilalți 10 fiind: 7 –
ucraineni și 3 evrei [4, p. 15]. Deci, din totalul de 96 de cadre didactice din instituțiile de
învățământ artistic, moldoveni erau doar 22, ceea ce reprezenta 20 %.
Situația puțin diferă cu referire la componența națională a elevilor ce își făceau studiile în
instituțiile respective. Astfel, din 212 elevi ai Școlii muzicale din Chișinău, 102 erau moldoveni,
58 – ruși, 23 – ucraineni, 5 evrei și 12 elevi de alte naționalități [5, p. 17]. Examinând efectivul
elevilor de la Școala Republicană de Arte, observăm că în anul 1960 aici își făceau studiile 75
moldoveni, 55 ruși, 30 ucraineni și 8 evrei [5, p. 17]. Doar la Școala Republicană de Iluminare
Culturală majoritatea o alcătuiau moldovenii: din contingentul de 240 de elevi – 199 erau
moldoveni, doar 9 ruși, 23 ucraineni, 7 evrei și 2 elevi de alte naționalității. Astfel, din numărul
total de 610 elevi, 378 erau moldoveni, 122 ruși, 76 ucraineni, 30 de evrei și 14 – de alte
naționalități [5, p. 17].
Peste câțiva ani, în anii 1965-1967, situația se mai schimbă puțin în favoarea studenților
moldoveni, doar la unele specialități. La unele dintre acesteia dominația studenților ruși și evrei
era absolută. Bunăoară, în anul de studii 1965-1966, în Școala muzicală „Șt. Neaga‖ (secția zi),
la specialitatea Pian, din numărul total de 103 studenți, 40 erau ruși și 47 – evrei. În timp ce
moldovenii reprezentau 12 persoane, ucraineni – 11 și 3 studenți – de alte naționalități. În
următorul an – 1966-1967, la această specialitate numărul elevilor ruși chiar va crește, ajungând
la 44, cel al evreilor puțin va scădea – 46. Va scădea și numărul elevilor moldoveni și ucraineni –
câte 11 [2, p. 30]. La secția cu frecvență redusă la aceiași specialitate, coraportul dintre elevii
ruși și evrei în comparație cu cei de alte naționalități era și mai mare. Astfel, în anul de studii
1965-1966, din numărul total de 98 de studenți, evrei erau 56, deci marea majoritate, elevii ruși
erau 20, ucraineni – 15 și cei mai puțini – 7, erau moldoveni. În următorul an școlar, din totalul
de 100, numărul elevilor ruși va ajunge la 27, cel al elevilor evrei va scădea puțin – 49, iar cel al
elevilor moldoveni și ucraineni va rămâne neschimbat [2, p. 30].
Să examinăm în continuare situația la altă specialitate – instrumente cu coarde. În anul de
studii 1965-1966, la secția zi își făceau studiile 49 elevi, dintre care cei mai mulți – 19 erau
ucraineni, 13 – ruși, 10 moldoveni, 6 evrei și 1 elev de altă naționalitate. Probabil, în documentul
examinat să se fi strecurat o greșeală tehnică și numărul elevilor evrei și a celor ucraineni să fie
invers, deoarece în următorul an, din numărul total – 46, cei mai mulți erau ruși – 15, 14 evrei,
12 moldoveni, 5 ucraineni și 1 elev de altă naționalitate [2, p. 30]. Situația e cu totul alta la secția
cu frecvență redusă. În anul de studii 1965-1966, la specialitate Instrumente cu coarde, elevii
evrei reprezentau majoritatea: 18 din 35 și 17 din 34 – în anul următor. Elevi ruși erau – 6 și
respectiv 8, în anul 1966-1967; numărul elevilor moldoveni rămâne neschimbat – 5, cel al
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ucrainenilor va scădea de la 5 la 2. În documentul examinat apar date cu privire la elevi găgăuzi.
Astfel, în anul de studii 1965-1966, la această specialitate era înmatriculat un elev găgăuz [2, p.
31].
La alte specialități, din cadrul Școlii de muzică „Șt. Neaga‖: instrumente populare,
instrumente de suflat, dirijat coral, marea majoritate o reprezentau elevii moldoveni. Astfel, în
anul de studii 1965-1966, la specialitatea Instrumente populare (secția zi), din numărul total, 39
erau moldoveni. În anul următor, din 89, 50 erau moldoveni. La secția cu frecvență redusă, la
aceiași specialitate, situația era puțin alta. În anul de studii 1965-1966, elevii ruși erau cei mai
mulți: din 93 de elevi, 30 erau ruși, câte 18 – moldoveni și ucraineni, 17 evrei, 5 bulgari, 2
găgăuzi și 3 elevi de altă naționalitate. Dar deja în anul următor, moldovenii vor fi cei mai mulți
– 29, 27 ruși, 23 ucraineni, 16 evrei, 4 bulgari, 2 găgăuzi și 2 de altă naționalitate [2, p. 31].
La specialitatea Instrumente de suflat, elevii de naționalitatea moldoveni erau majoritatea.
În anul 1965-1966 – 23 din 38, în anul 1966-1967, 28 din 39. La secția cu frecvență redusă,
proporția moldovenilor față de elevii de alte naționalități era mai mică, totuși ei erau cei mai
mulți: 23 din 60, în anul de studii 1965-1066 și 23 din 65, în următorul an [2, p. 31]. La altă
specialitate – Dirijat coral, în primul an evaluat contingentul elevilor era următorul: secția zi: 23
moldoveni, 8 – ruși, 5 ucraineni, 1 – de altă naționalitate; secția cu frecvență redusă: 20 ruși, 20
moldoveni, 18 ucraineni, 9 evrei, 1 bulgar, 2 găgăuzi. În anul următor: secția zi: 34 moldoveni, 4
ruși, 4 ucraineni, 1 de altă naționalitate; secția cu frecvență redusă: 30 moldoveni, 18 ruși, 11
ucraineni, 7 evrei, 3 bulgari, 1 de altă naționalitate. Și la specialitatea Teorie numărul elevilor
moldoveni crește puțin: 11 moldoveni la secția zi în anul de studii 1965-1966 și 12, în următorul
an [2, p. 31].
Situația analizată este caracteristică pentru o instituție de învățământ mediu de specialitate,
ce oferea studii profesionale, după finisarea căreia absolvenții erau angajați în instituțiile de
cultură ca specialiști. Numărul mic de elevi de naționalitate moldoveni la profilul Pian și
Instrumente cu coarde s-ar putea explica prin faptul că candidații la studii trebuia să aibă un act
de absolvire a unei școli de muzică pentru copii. Însă, precum se știe, marea majoritate a
familiilor de moldoveni locuiau în localități rurale. În puține din ele funcționau școli de muzică.
Treptat numărul lor va crește, dar la începutul anilor '60 el rămânea încă mic.
Să analizăm în continuare situația cu privire la contingentul de elevi la Școala medie
specială de muzică „E. Coca‖. Instituția admitea la studii elevi din diferite localități ale
republicii, selectați în baza competențelor artistice, oferindu-le condiții de trai. Acest fapt a
favorizat sporirea numărului de elevi de naționalitate moldoveni. Bunăoară, în anul de studii
1965-1966, la secția Pian, își făceau studiile 218 elevi. Dintre aceștia: 57 erau ruși, 84 –
moldoveni, 23 – ucraineni, 49 – evrei și 5 – de alte naționalități. În următorul an numărul elevilor
va crește. Din totalul de 240 elevi, 66 erau ruși, 96 – moldoveni, 24 – ucraineni. Numărul
elevilor evrei va rămâne neschimbat, iar cel de celelalte naționalități va crește până la 5 [2, p.
32].
Cea mai mare proporție elevii moldoveni o aveau la secțiile Instrumente cu coarde și
Coregrafie. La prima specialitate, în anul de studii 1965-1966, studiau 99 elevi moldoveni, din
totalul de 153, iar în următorul an – 114 din 168. Și la Coregrafie numărul elevilor moldoveni
sporise simțitor: în primul an evaluat – 24 din totalul de 29 de elevi, cifră păstrată și în următorul
an [2, p. 32]. Iar la secția Instrumente populare elevii moldoveni erau absoluta majoritate – 24
din 27, în primul an evaluat și 22 din 25, în anul de studii 1966-1967.
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Plenara a VI-a a CC a PCM din 31 mai 1967 a examinat subiectul „Activitatea
Ministerului Culturii‖, constatând că după adoptarea Hotărârii CC al PCM din 14 august 1962,
„Despre activitatea cu cadrele în Ministerul Culturii‖, a sporit atenția acordată de organizațiile
republicane de partid și instituțiile republicane din domeniul culturii, organele locale de
specialitate cu referire la problema selectării, pregătirii, angajării cadrelor și îmbunătățirea
activității lor. Însă problema specialiștilor rămâne a fi una stringentă. Din 845 de colaboratori ai
teatrelor și Filarmonicii, doar 17 % aveau studii superioare și 8 % – studii medii speciale. Nu
aveau studii superioare 30 % din cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior și
mediu de specialitate de profil [13, p. 110].
Și în alte domenii ale artelor se simțea lipsa cadrelor calificate. Potrivit unei Note
informative parvenite din partea șefului secției cadre a Ministerului Culturii al RSSM, S.
Zelenciuc, în Studiul „Moldova-film‖ nu erau suficienți angajați la un șir de specialități absolut
necesare pentru producerea peliculelor cinematografice. Astfel, se solicita completarea
colectivului cu 6 regizori, 3 asistenți ai regizorilor, 5 operatori de cinema, 2 asistenți ai
operatorilor de cinema, 3 operatori de sunet, 3 pictori, 3 directori de pelicule cinematografice etc.
[10, p. 33].
Studiind componența colectivului orchestrei de muzică populară „Flueraș‖ la sf. anilor '50,
constatăm că ea era alcătuită din 27 de membri. Dintre aceștia, precum era și firesc într-o
orchestră de muzică populară românească, băștinașii reprezentau majoritatea absolută – 19, din
totalul de 27 de persoane. Ruși erau 5 și 3 persoane – evrei. Este interesantă calificarea
profesională a membrilor colectivului: doar 7 persoane aveau studii superioare și 2 – studii
superioare nefinisate. Majoritatea – 12 persoane – absolvise doar școala medie, iar 6 nu aveau
studii medii finisate [8, pp. 71-72]. Este foarte important talentul nativ al soliștilor și
instrumentiștilor, dar putem vorbi de calitate interpretativă doar dacă muzicianul are nu doar auz
muzical și vocație, dar și o pregătire de specialitate corespunzătoare funcției pe care o deținea în
orchestră.
Cea mai defavorizată Uniune de creație din RSS Moldovenească, sub aspectul reprezentării
artiștilor băștinași, pe parcursul întregii perioade sovietice, era Uniunea Artiștilor Plastici. Cu
toate că numărul membrilor acestei uniuni va crește constant, proporția dintre artiștii plastici
moldoveni și cei de alte naționalității, în speciali ruși, va rămâne enormă. Bunăoară, în anul
1953, UAP din RSSM număra 45 membri și membri-supleanți. Dintre aceștia 8 erau moldoveni,
23 – ruși, 4 – ucraineni, 9 – evrei și 1 de altă naționalitate. În următorul an, numărul Uniuni va
crește cu 2 persoane, aceștia fiind ambii ruși. În anul 1955 din nou sporește numărul total,
ajungând la 53, membrii noi fiind 3 ruși și 3 ucraineni. Datele referitoare la anul 1956 sunt
următoarele: număr total – 58 de persoane. Membrii noi erau 1 moldovean, 3 ruși și un
ucrainean. Și în anul 1957 numărul Uniunii crește, ajungând la 65 de membri. Membrii noi,
iarăși, sunt majoritatea ruși – 4, 1 moldovean, 1 evreu și un artist plastic de altă naționalitate. Iar
în anul 1958 tabloul componenței etnice a Uniunii era următoarea: număr total – 73 de membri,
dintre care 10 moldoveni, 39 ruși, 11 ucraineni, 9 evrei și 2 persoane de altă naționalitate [11, p.
260]. Artiști plastici moldoveni erau: Ilia Bogdesco, Pavel Bespoiasnîi, Igor Vieru, Mihail
Grecu, Leonid Grigorașenco, Ivan Jumatii, Maxim Postolachi, Gleb Sainciuc, Valentina
Sainciuc, Valentina Romanescu [11, p. 22-25].
Așadar, examinând situația în care se aflau instituțiile de învățământ artistic, colectivele
artistice și uniunile de creație privind contingentul de angajați și elevi în a doua jumătate a anilor
'50 – anii '60 ai sec. XX, constatăm o îmbunătățire în comparație cu deceniul precedent. Totuși,
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se resimțea necesitatea de cadre în mai multe teatre, colective artistice, instituții de învățământ de
profil. Numărul de specialiști de naționalitate română continuă să rămână mic, în special în
Uniunea Artiștilor Plastici, școala republicană de arte plastice, mai multe specialități la
Conservatorul de Stat, școlile de muzică, Teatrul de Operă și Balet, unele colective ale
Filarmonicii etc. Completarea cu cadre calificate rămâne una din problemele stringente ale
colectivelor din toate domeniile artelor. Și componența națională a tinerilor ce își făceau studiile
în instituțiile de arte era disproporțională cu necesitățile reale ale republicii.
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Abstract
The Soviet authorities did not recognize the right of the Romanian population in Bessarabia to
unite with Romania. After the failure in the Soviet-Romanian negotiations in Vienna in March-April 1924
on the issue of Bessarabia and the Bolshevik diversion in Tatarbunar in September 1924, the Stalinist
regime decided to create an autonomous Moldavian republic on the left bank of the Dniester. The reason
for the creation of this republic was presented by the Soviet authorities concern for the national
development of various ethnic minorities in the Soviet Union, but the real reason was in fact the political
and ideological one. The creation of this Moldovan republic aimed to create a ,,Moldovan nation‖,
different from the Romanian one, and to provoke a state of tension and political instability at the eastern
border of Romania, to prepare the ground for an export of the communist revolution to the other side of
the Dniester and southern of the Danube, in other Balkan countries, and to justify a further reannexation
of Bessarabia.
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Autorităţile sovietice nu au recuoscut dreptul firesc al populaţiei româneşti din Basarabia
de a se uni cu România. După eşuarea tratativelor sovieto-române de la Viena din martie-aprilie
1924 în problema Basarabiei şi a diversiunii bolşevice de la Tatarbunar, din septembrie 1924,
autorităţile comuniste au hotărât să creeze o republică autonomă moldovenească în teritoriul din
stânga Nistrului. Drept motiv al creării acestei republici era prezentată grija autorităţilor sovietice
faţă de dezvoltarea naţională a diferitelor minorităţi etnice din Uniunea Sovietică, dar adevăratul
obiectiv era, de fapt, cel de ordin politic şi ideologic. Prin crearea acestei republici se urmărea
scopul de a ,,crea‖ un ,,popor moldovenesc‖, diferit de cel român; de a provoca o stare de
tensiune şi instabilitate politică la hotarul de est al României; de a pregăti terenul pentru o
exportare a revoluției comuniste în România şi în alte ţări din Balcani şi de a justifica o ulterioară
reanexare a Basarabiei.
În acelaşi timp, politica naţională bolşevică din primii ani, în timpul căreia noul regim, a
încercat să oprească şi să vindece efectele pe termen lung ale politiii ţariste de rusificare a
populaţiei neruse din imperiu, căutând să le asigure un anumit grad de autonomie culturală, cu
acceptarea şi promovarea lor în sistemul federal al puterii, însă, prin păstrarea guvernării
monolitice a partidului comunist. Era şi un efort de contracarare a şovinismului rusesc prin
asigurarea unui loc bine definit al culturilor şi limbilor neruse în nou formata uniune. În susnumitele unităţi administrative, prin politica de ,,indigenizare‖ („korenizația‖), conducerea
acestora urma să fie asigurată de lideri locali, în limbile naţionale, prin utilizarea lor în
administraţia de stat, în justiţie, în învăţământ şi în mass-media.
Deja la congresul al X-lea al partidului (1921), în noile condiții istorice, urmând strategia de
lungă durată în ,,problema națională‖, bolșevicii, teoretic refractari ideii de a acorda factorului
etnonațional o pondere însemnată, au înțeles că acest lucru constituia una din cele mai
importante surse de legitimitate, mai ales din perspectiva faptului că Imperiul țarist neglijase
consecvent drepturile culturale și politice ale minorităților [2, pp. 58-59]. Astfel, scopul central al
politicii naționale sovietice era să mențină integritatea teritorială a URSS, să asigure stabilitatea
internă și să întărească procesul integrării naționale a părților constitutive.
De asemenea, specificul politicii naţionale din URSS consta în diseminarea unei logici de
imperiu, în care urmau să fie unificate un şir de popoare, dar care în esenţă nu formau o naţiune
monolită. Acest caracter imperial al modelului de stat-naţional era recunoscut de însuşi Stalin,
care percepea Uniunea drept un „conglomerat de naţiuni sovietice‖. După aceeaşi logică a fost
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decretată şi înfiinţarea, pe parcursul anilor 1920, a unui şir de republici unionale și autonome,
cărora urma să li se atribuie câte un popor titular [11, p. 419].
Faptul că solicitarea iniţială a unei Republici Moldoveneşti a premers Conferinţei de la
Viena şi revoltei de la Tatarbunar, sugereaza că la Kremlin au existat motive suplimentare de
creare a republicii. În cazul RASSM, sarcina principală a construcţiei de stat era să demonstreze,
chiar şi formal, dezvoltarea naţional-culturală a naţiunii titulare. De altfel, aceasta se potriveşte
foarte bine și cu campania Kremlinului împotriva naţionalismului ucrainean.
Începând cu anul 1924, când era creată RASS Moldoveneascâ, regimul totalitar comunist a
urmărit să toarne după tiparele sovietice o ,,naţiune moldovenească‖ teritorială, cu propriul său
aparat de stat şi elite conducătoare. Acest fapt a fost rezultatul unei interacţiuni între obiectivele
politicii externe sovietice, anumite forme de identitate indigenă existentă şi anumite aspiraţii ale
elitelor politice şi culturale locale, generate de sistemul sovietic.
Pentru destinul istoric al moldovenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, anul 1924 a fost
unul crucial, în condiţiile când cei din Basarabia erau cetăţeni ai României Mari, iar cei din
stânga Nistrului, supuşi ai statului totalitar bolşevic – Uniunea Sovietică. Relaţiile dintre cele
doua state, în pofida unor întrevederi şi contacte diplomatice, rămâneau a fi blocate şi tensionate
[14, p. 30; 9, p. 24]. Cauzele acestei situaţii erau nerecunoaşterea de către Guvernul Sovietic a
Unirii Basarabiei cu România, din 27 martie 1918 şi sechestrarea tezaurului românesc de noile
autorităţi sovietice, care fusese evacuat la păstrare în Rusia, în 1916, înainte de prăbuşirea
Imperiului ţarist.
Mai mult decât atât, URSS prin diferite mijloace militare, propagandistice, diplomatice,
tindea să reanexeze Basarabia [7, p. 38].
Răsturnarea ţarismului în februarie 1917 a creat premise reale pentru renaşterea popoarelor
subjugate din periferiile naţionale ale Imperiului Rus. Entuziasmată de proclamarea drepturilor
naţionalităţilor la autodeterminare, populaţia din stânga Nistrului, la fel ca şi basarabenii, se
încadrează energic în mişcarea de eliberare naţională. Primele semne ale acestei deşteptări purtau
un caracter pronunţat naţional. Printre cauzele care au condiţionat mişcarea populaţiei
moldoveneşti din regiunea nistreană, una dintre cele mai stringente devenise primejdia iminentă
a ucrainizării.
Evenimentele revoluţionare din anii 1917-1918 au contribuit la desfăşurarea unei puternice
mişcări de redeşteptare naţională şi la românii transnistreni [6, pp. 97-105]. În scurt timp, în
teritoriul din stânga Nistrului s-au deschis mai multe şcoli cu limba română de instruire, s-a
introdus limba maternă în biserici, s-au constituit primele asociaţii şi ziare moldoveneşti. Acest
proces a fost însă de scurtă durată şi a fost întrerupt de evenimentele dramatice de după anul
1918. După Unirea Basarabiei cu România, râul Nistru a devenit practic imposibil de traversat,
iar românii transnistreni, pentru prima dată pe parcursul istoriei, s-au pomenit într-o izolare totală
chiar şi faţă de conaţionalii lor din dreapta Nistrului [16, p. 116]. După intervenţia armată străină,
în primăvara anului 1920, partea stângă a Nistrului este ocupată definitiv de armata roşie,
determinând încheierea procesului de implantare a structurilor bolşevice, iar mişcarea naţională a
moldovenilor din această regiune este pusă în umbră de puterea covârşitoare a mişcării naţionale
ucrainene.
În acel moment, Basarabia trecea după Unire, la adăpostul statului român, printr-un amplu
proces de integrare plenară şi prefaceri radicale în toate aspectele vieţii social-economice,
politice şi spirituale a României întregite, în cadrul unui regim parlamentar democratic şi sistem
multipartinic [13, p. 5; 1, p. 14; 3, p. 24]. Concomitent, Rusia Sovietică, după un război civil
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istovitor, statornicirea şi consolidarea unui regim totalitar, izolare pe arena internaţională şi cu o
politică externă expansionistă, treptat, începând cu anul 1924, trecea printr-o etapă de
recunoaştere pe plan internaţional de Marile Puteri. În acest context, diplomaţia sovietică preia în
relaţiile cu România o atitudine din ce în ce mai dură, rezervând în arsenalul său chiar şi
folosirea forţei armate, nu numai pentru a reanexa Basarabia, dar şi a exporta revoluţia proletară
în plan mondial, în primul rând, în zonele apropiate.
În realizarea acestor obiective, teritoriul dintre Nistru şi Prut, în calitate de provincie
românească, recunoscută de Anglia, Franţa, Italia şi Japonia, prin Tratatul de la Paris din 28
octombrie 1920, reprezenta o trambulină sau cap de pod pe itinerarul spre România, Peninsula
Balcanică şi Europa Centrală. Acest deziderat urma să fie realizat prin intermediul
Internaţionalei a III-a Comuniste, creată în 1919 şi reprezenta atunci, după cum recunosc chiar şi
istoricii ruşi contemporani, „o parte specifică a maşinii sovietice ideologico-politice‖ [4, p. 13].
Pe de altă parte, URSS se străduia să-şi ascundă intenţiile militariste revanşarde, susţinând
constant că ar dori să rezolve chestiunea Basarabiei prin negocieri cu România. În încercarea de
a se depăşi tensiunile din relaţiile bilaterale, delegaţiile române şi sovietice s-au întâlnit în mai
multe rânduri: la Varşovia (1921), Genova (1922), Tiraspol (1923) [12, pp. 220-221]. Rezultatele
acestor negocieri au fost de fiecare dată inconsistente, datorită poziţiilor diametral opuse pe care
s-au situat cele două părţi.
După congresul al XIII-lea al PC(b) din toată Uniunea, în mediul vârfurilor comuniste se
atestă o creştere a preocupărilor de teoretizare în sfera problemei naţionale, inclusă ca una din
chestiunile centrale şi pe agenda Congresului al V-lea Mondial al Cominternului. În ultima
perioadă mişcarea comunistă suferise un puternic recul, datorita măsurilor antibolşevice luate în
majoritatea statelor democratice, fapt care a determinat ca situaţia generală să fie apreciată de
Comintern, ca ,,o stabilizare parţială şi vremelnică a capitalismului‖. Ca urmare, declanşarea
unei revoluţii comuniste la nivel mondial părea tot mai îndepărtată, sarcina răsturnării
capitalismului fiind apreciată ca o chestiune de durată, „cea mai dificilă şi complexă problemă
din întreaga istorie politică‖. La acel congres s-a dat un nou impuls „bolșevizării‖ partidelor
afiliate la Comintern, ceea ce se traducea prin radicalizarea acestora şi reorganizarea lor pe baza
principiului partidului leninist „de tip nou‖ [10, pp. 54-55]. În aceste condiţii, linia strategică a
Internaţionalei urmărea aprinderea şi stimularea conflictelor naţionale, cu scopul de a demola
statele capitaliste.
Drept instrumente de realizare a acestor obiective în practică erau rebeliunile sau insurecţiile
inspirate din exterior cu ajutorul maşinăriei cominterniste, care ulterior erau apreciate de
propaganda comunistă drept mişcări populare, exploatarea factorului minorităţilor naţionale, a
confruntărilor sociale şi politice a diverselor categorii sociale. România, ca ţară vecină Uniunii
Sovietice, era prima în calea infiltrării în Balcani şi de aceea situaţia din acest stat urma a fi
destabilizată.
De asemenea, pe agenda de lucru a ameliorării relaţiilor bilaterale sovieto-române era
pregătirea pentru desfăşurarea conferinţei de la Viena, programată pentru sfârşitul lunii martieînceputul lunii aprilie 1924.
La 3 martie 1924, în cadrul şedinţei Biroului Politic al PC(b) din toată Uniunea au fost
aprobate directivele delegaţiei sovietice la negocierile sovieto-române de la Viena, care
prevedeau: „1) Basarabia nu poate fi cedată în nici un caz României. 2) Negocierile trebuie
purtate de o asemenea manieră încât Europa să vadă clar că noi vrem pace şi dorind soluţionarea
paşnică a chestiunii în litigiu pe calea chestionării populaţiei însăşi. 3) Formularea chestiunii
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despre condiţiile plebescitului trebuie să aibă loc într-un asemenea moment în care apariţia
acestei cerinţe va fi pregătită de mersul negocierilor şi nu va putea fi interpretată drept un pretext
evident pentru ruptură. 4) Delegaţia nu va purta în nici un caz discuţii despre împărţirea
Basarabiei. 5) Delegaţia trebuie să se folosească de negocieri pentru a demasca politica
României din anii 1917-1918 în raport cu Basarabia. 6) Delegaţia nu trebuie să argumenteze la
negocieri cu drepturile istorice ale Rusiei asupra Basarabiei [4, p. 98].
Astfel, aceste directive prevedeau, în primul rând, refuzul categoric al URSS de a recunoaşte
drepturile României asupra Basarabiei. În cadrul acesteia, partea sovietica, camuflându-şi
pretenţiile teritoriale asupra Basarabiei, va încerca să impună părţii române desfăşurarea unui
plebescit în aceasta provincie. Pentru moment, însă, partea sovietică în scopul de a exercita
presiuni asupra Guvernului României a lansat, la începutul lunii februarie 1924, proiectul creării
în stânga Nistrului a unei statalităţi-fantome – Republica Moldovenească, ca germene a unei
republici pentru întregul „popor moldovenesc‖, o parte considerabilă a căruia ar fi zăcut „sub
călcâiul ocupanţilor români‖.
Aşa cum se remarcă, pe parcursul pregătirii conferinţei de la Viena, două noi lozinci
propagate în presa sovietică atrăgeau atenţia autorităţilor române: cerinţa plebescitului în
Basarabia şi cea a formării unei „republici sovietice moldoveneşti‖ pe malurile Nistrului. Astfel,
în contextul confruntărilor la negocierile de la Viena, cerinţa subversivă a plebescitului, avansată
de reprezentanţii URSS, s-a dovedit a fi piatra de hotar dintre cele două delegaţii, provocând, în
consecinţă, eşecul conferinţei şi întârziind, cu un deceniu, stabilirea raporturilor diplomatice
bilaterale [5, p. 8].
Şi, cealaltă lozincă, a formării unei „republici sovietice moldoveneşti‖ pe ambele maluri ale
Nistrului, era într-o legătură directă cu pregătirile conferinţei sovieto-române, derivând din
temerile unor cercuri influente din mediul comandamentului Armatei Roşii şi Cominternului
precum că Basarabia ar putea fi „cedată‖ României. Mai mult, prin ideea decupării unei entităţi
moldoveneşti cu Basarabia ca parte componentă se urmărea zădărnicirea oricăror intenţii de a se
ajunge la vreo înţelegere cu România în litigiul basarabean. În consecinţă, eşecul conferinţei de
la Viena dădea câştig de cauză proiectului acestei „republici‖, prin care pretenţiile sovietice
asupra Basarabiei româneşti erau exprimate deschis [5, p. 8].
În ajunul deschiderii Conferinţei de la Viena, Biroul Politic de la Kremlin a pus personal în
faţa lui C. Rakovski, comisar-adjunct la Externe şi ambasador în Marea Britanie, sarcina de a da
publicităţii în presa sovietică a câteva acte prin care să demonstreze „ocupaţia română‖ a
Basarabiei. Mesajul pe care Sovietele îl transmiteau astfel Bucureştiului era cât se poate de
transparent: timpul cedarilor a trecut, Moscova revine în forţă în politica internaţională şi va
aborda cu intransigenţă problema Basarabiei [7, p. 96].
Paralel cu pregătirile diplomatice şi politice pentru Conferinţa de la Viena, autorităţile
sovietice au orchestrat o amplă campanie de propagandă antiromânească în chestiunea
Basarabiei. În marile centre ale Uniunii Sovietice, la Moscova, Leningrad, Harkov, sau în
localităţile de pe malurile Nistrului aveau loc mitinguri ale emigranţilor basarabeni, care
deplângeau soarta Basarabiei „ocupată de burghezia română‖, ruperea ei de la Ucraina şi
Uniunea Sovietică, cerând la unison eliberarea ei, formarea RSS Moldoveneşti, în limitele
Basarabiei, şi „reunirea‖ acesteia cu Patria Sovietică.
Astfel, în rezoluţia privind „Declaraţia drepturilor basarabenilor‖, adoptată la mitingul
emigranţilor basarabeni, din 12 martie 1924, de la Moscova, se afirma: „Şase ani de ocupare a
Basarabiei de către trupele române sunt o dovadă grăitoare a faptului că populaţia ţinutului se
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află sub jugul străin. Ruptura Basarabiei de RSSU, de care a fost strâns legată, a aruncat ţinutul
în sărăcie şi într-o criză continuă […]. Orice manifestare socială este reprimată […]. Şcolile sunt
românizate […]. Emigraţia basarabeană de la Moscova, care exprimă interesele întregii populaţii
a Basarabiei, îşi ridică vocea sa de protest împotriva ocupării în continuare a ţinutului de către
trupele străine‖ [4, pp. 100-101].
Aceste manifestaţii şi demonstraţii, inspirate de bolșevici, în diferite localităţi ale Uniunii
Sovietice, erau medietizate pe larg în presa cominternistă, ca argument al „interesului deosebit al
muncitorilor şi maselor ţărăneşti în legătură cu problema basarabeană‖ [8, p. 82].
De asemenea, pentru a influenţa opinia publică internaţională, începând cu a doua jumătate a
lunii februarie 1924 şi în perioada desfăşurării conferinţei sovieto-române de la Viena (27 martie
– 2 aprilie 1924), la comanda liderilor de la Kremlin, prin intermediul partidelor comuniste din
Occident, afiliate Cominternului, a fost lansată o amplă campanie propagandistică în justificarea
şi susţinerea pretenţiilor sovietice asupra Basarabiei. În rezoluţia pe chestiunea naţională în
România şi caracterul mişcării revoluţionare din Basarabia, adoptată în această perioadă de
Conferinţa a VI-a a Federaţiei Comuniste din Balcani, (organizaţie în care intrau partidele
comuniste din această regiune, inclusiv Partidul Comunist Român), se vehicula teza despre
pretinsa intensificare a tendinţelor naţional-revoluţionare a ţăranilor şi muncitorilor din
Basarabia, „care zac sub jugul dictaturii militare române pentru asocierea ei cu Uniunea
republicilor sovietice ruse şi asigurarea pe această cale a realizări intereselor lor vitale‖ [8, p.
75].
La indicaţiile Cominternului, în această campanie este angajată presa partidelor comuniste
(„Die Rote Fahne‖ – Berlin, „L‘Unita‖ – Roma; „L‘Umanite‖ – Paris, „Rude Pravo‖ – Praga,
„Socialismul‖ – Bucureşti ş. a.), care, preluând preceptele diplomaţiei sovietice, în mod
denaturat reflectau realităţile legate de „problema Basarabiei‖.
În primul rând, era contestată legalitatea actului din 27 martie 1918, apreciind Unirea drept o
„anexare sub aparenţa exprimării voinţei populare‖, „prin presiuni exercitate din partea armatei
române de ocupaţie‖, „împuşcarea celor care au votat împotriva unirii‖, „proteste împotriva
anexării‖, „represii permanente faţă de populaţia Basarabiei‖ [8, p. 76], argumentele istorice,
etnice şi economice ale recunoaşterii suveranităţii României asupra Basarabiei erau calificate
neîntemeiate [8, p. 78], ce nu întruneau principiile dreptului internaţional [8, p. 79].
În al doilea rând, era blamată administraţia românească din Basarabia, care ar fi instaurat în
ţinut „un regim de dictatură militară şi teroare a siguranţei şi oligarhiei‖, „teroare de inchiziţie a
dictaturii militare şi a jandarmilor faţă de populaţia ţărănească băştinaşă şi muncitorii-evrei‖,
„care se comportă faţă de Basarabia ca şi o colonie africană‖ [8, pp. 78-79, 81]. În consecinţă,
„populaţia basarabeană respinge ocupaţia română‖, impusă „contrar voinţei ei‖ [8, pp. 81, 83].
Pornind de la situaţia creată în Basarabia, în susţinerea poziţiei delegaţiei sovietice care
venea la Viena cu agenda sa, se insista asupra necesităţii acordării populaţiei din ţinut „a
dreptului la autodeterminare‖ şi „organizarea unui plebiscit‖, care ar conduce „la eliberarea
Basarabiei de sub jugul român şi includerea republicii libere în componenţa măreţii Uniuni a
Republicilor Sovietice‖ [8, pp. 76, 78, 79, 81].
În acelaşi spirit, au fost organizate, în diferite oraşe din statele europene, mitinguri, adunări
ale „emigranţilor basarabeni‖, în cadrul cărora erau adoptate la comandă rezoluţii, prin care „se
protesta împotriva ocupării cu forţa a Basarabiei de către România şi dorinţa ca această regiune
să se reunească cât de curând cu Patria-mamă – Rusia‖ [8, p. 77].
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După eşecul Conferinţei de la Viena, presa cominternistă a susţinut poziţia delegaţiei
sovietice, punând întreaga vină pentru întreruperea tratativelor pe reprezentanţii României, care
ar fi respins „neîntemeiat‖ ideea plebescitului şi astfel „a demonstrat o dată în plus că guvernul
oligarhic nu doreşte să stabilească relaţii de bună vecinătate cu statul proletar rus‖ [8, pp. 83-84,
87].
Formarea RASSM, într-o zonă care nu întrunea condiţiile necesare delimitării unei entităţi
„moldoveneşti‖, a fost o acţiune bazată exclusiv pe raţionamente politice şi expansioniste. Unul
din aceste raţionamente era perspectiva globalistă a Cominternului, care avea nevoie de
instrumentarul potrivit pentru extinderea spaţiului pretinsei revoluţii mondiale. Dat fiind că
Uniunea Sovietică n-a acceptat unirea Basarabiei cu România, Moscova a exercitat o presiune
enormă asupra statului român, atât prin organizarea şi finanţarea unor acţiuni subversive în
această provincie românească, cât şi prin specularea problemei basarabene pe arena
internaţională.
De asemenea, formarea RASSM putea fi justificată şi din perspectiva mişcării revoluţionare
din Balcani, pentru care autonomia Moldovenească trebuia să fie „un model‖ al construcţiei şi
convieţuirii paşnice „a naţonalităţilor care trăiesc amestecate‖. Astfel, în ciuda dimensiunilor
reduse şi a caracterului etnic moldovenesc confuz, nou-formata republică sovietică autonomă
reprezenta un instrument politic şi propagandistic multifuncţional în mâinile autorităţilor
bolşevice: pentru a accentua diferenţele în soluţionarea problemei naţionale de pe cele două
maluri ale Nistrului şi între cele două sisteme politice – capitalist şi comunist; pentru a păstra
deschisă problema Basarabiei până la anexarea ei, iar prin asta de a crea presiuni constante
asupra statului român; în eventualitatea unor schimbări internaţionale majore, de a folosi
RASSM ca un cap de pod spre Balcani.
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Abstract
The purpose of this article is to determine the external factors that contributed to maintaining the
internal political conflicts in the Principality of Moldavia in the middle of the 16th century. Medieval
sources prove that during that period the internal political life in Moldavia was influenced by external
factors depending on the political interests of neighboring states. Domestic political confrontations in
Moldavia were influenced by the Polish-Ottoman political confrontations for supremacy in the area. The
study demonstrates the prevalence of the external factors in provoking and maintaining political
confrontations in order to divide and destroy the political elite in the Principality of Moldavia in the
middle of the 16th century. Accepting external support in order to gain power and maintain governance
has led to the elimination of some attributes of state sovereignty.
Key-words: The Principality of Moldavia, internal political confrontations, external political
factor.

Mijlocul secolului al XVI-lea a marcat în istoria Țării Moldovei o perioadă complexă
determinată, în mare parte, de factorul extern. În perioadă se modifica statutul politico-juridic al
statului sub influența rivalităților puterilor străine. În această perioadă se cristaliza o nouă
configurație politică europeană, Imperiul Otoman obținând cele mai multe avantaje.
Experiența istorică confirmă că marile puteri vecine obțin câștig de cauză în spațiile unde
elita politică este dezbinată. Deseori puterile vecine își propun ca obiectiv: provocarea și
menținerea confruntărilor politice interne între diverse fracțiuni politice.
Tema propusă analizei, cea a influenței factorului politic extern în viața politică internă,
este de mare actualitate din perspectiva caracterului complex al relațiilor politice la etapa
contemporană. Prin analiza problemei confruntărilor politice ar putea fi prevăzute posibile
evoluții ale vieții politice interne, dar și politicii externe ale Moldovei. Asemenea studii sunt
relevante pentru știința istorică, oferind posibilitatea de a identifica unele legități istorice în
politica promovată de puterile vecine în raport cu statele mici. Acestea ar putea explica și ceea ce
se întâmplă astăzi în domeniul vieții politice la o alta scară și dimensiune, dar urmărind aceleași
principii.
Scopul studiului de față este de a identifica rolul factorului extern în menținerea
rivalităților politice interne, dar și de a stabili consecințele „pendulării‖ politice a factorilor de
decizie între diverse forțe externe la mijlocul secolului al XVI-lea.
Situația politică internă a Țării Moldovei în epoca medievală a fost determinată de
relațiile dintre factorii politici de decizie: Domnie și marea boierime. Boierimea prin intermediul
sfatului domnesc încerca să limiteze puterea Domnului. Atunci când existau mai mulți
pretendenți la Domnie, boierii se divizau în dependență și de opțiunile politice externe. Aflată la
interferența intereselor geopolitice ale Imperiului Otoman și Regatului Polon, Țara Moldovei, în
perioadă, a fost influențată decisiv de aceste două mari puteri.
Evenimente semnificative cu impact deosebit asupra elitei politice din Țara Moldovei sau derulat în anul 1538. Transformarea treptată a statutului politico-juridic al Țării Moldovei nu
se datorează doar campaniei lui Suleyman Magnificul. Succesele otomane au avut loc pe
fundalul unor confruntări politice interne, între gruparea care susținea Domnia și boierii din
opoziție.
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Se cunoaște că, începând cu al doilea sfert al secolului al XVI-lea, în Țara Moldovei au
loc modificări esențiale în statutul Domniei: de la imaginea divină a Domnului se trece la
imaginea unui conducător obișnuit, marea boierime dorindu-și: trecerea definitivă la monarhia
electivă și limitarea atribuțiilor Domnilor. Trecerea de la ideologia tradițională la cea boierească
a avut loc sub influența regimurilor politice din țările vecine, prin intermediul boierilor.
Ostilitatea boierilor față de Domnie se consolidează în timpul primei domnii a lui Petru Rareș și
atinge apogeul în anul 1538, când Domnul este părăsit de către o parte a boierimii. Cumularea
nemulțumirilor interne și intereselor externe a dus la înfrângerea Domnului.
Una din consecințele victoriei Porții din 1538 a constat, credem, în numirea de către
sultan a lui Ștefan Lăcustă, ca Domn al Țării Moldovei. Evenimentul a fost o acțiune neașteptată
chiar și pentru oponenții lui Petru Rareș. Totodată, în anul 1538, polonezii vedeau în gestul
otoman nu o simplă schimbare de Domn, ci o amenințare a siguranței Poloniei. Tentativa
boierilor de a obține dreptul exclusiv în numirea Domnului a suferit eșec. Izvoarele atestă
existența unei grupări boierești ce a acționat în opoziția lui Stefan Lăcustă, cerându-i recuperarea
teritoriilor pierdute.
Locul atribuit spațiului est-carpatic în politica externă a marilor puteri a contribuit, și mai
mult, la sciziunea boierimii în fracțiuni de orientare politică externă diferită. Politica autoritară
promovată de Petru Rareș în cea de a doua domnie, de asemenea, a contribuit la consolidarea
grupărilor boierești. Susținem opinia istoricului Virgil Pâslariuc, precum că, la sfârșitul domniei
lui Petru Rareș, boierimea era „în plin proces de regrupare‖ [12, p. 123]. În timpul celei de a
doua domnii, Petru Rareș nu a izbutit să creeze un echilibru politic intern.
Conform izvoarelor, urcarea la tron a lui Iliaș Rareș s-a produs „cu consimțământul
întregii țări‖ [3, p. 127] și cu acceptul sultanului, fiindu-i trimise semnele de investitură [3, p.
133], dar contrar doleanțelor Poloniei, de unde își făcea intrarea în Moldova un pretendent la tron
[3, p. 133]. Emigrarea boierilor moldoveni este semnalată în izvoare. Cronica lui Eftimie
menționează că boierii „dacă au văzut atâta rău, o mare spaimă i-a cuprins pe toți și au început
să fugă în Țara Leșească și s-au făcut pribegi‖ [4, pp. 118-120]. Această informație este
confirmată în izvoarele poloneze [10, p. 106] .
Adăpostirea boierilor pribegi în Polonia reprezenta o amenințare pentru tronul Moldovei.
Iliaș a încercat să negocieze cu regele polon în vederea repatrierii boierilor moldoveni pribegi.
La 11 mai 1551 suveranul polon îi reproșa lui Iliaș Vodă că, deoarece au fost tratați rău, boierii
s-au văzut nevoiți să emigreze în țara vecină și îl asigura că „Măria Sa știe ce i se cuvine unui
domn creștin și ce trebuie să facă în această privință‖ [3, p. 152]. Observăm că boierii pribegi au
devenit, în mâinile regelui polon, un instrument de șantajare a domnului moldovean, pentru ca
acesta să-i îndeplinească cerințele.
Izvoarele atestă că Domnul Țării Moldovei intrase în conflict cu țările vecine, dar și cu
boierimea. Boierimea pribeagă la curțile creștine, dar și la Poartă, să se intervină pentru
schimbarea Domnului. În urma tuturor demersurilor, sultanul ordonă ca Ilie Rareș să se prezinte
personal la Constantinopol. Decizia a fost primită primăvara – perioada în care se achita haraciul
[12, p. 127], de aceea pretextul înaintat față de domn a fost de a prezenta personal tributul la
Poartă și pentru a obține confirmarea [6, p. 263; 4, p. 120]. Boierimea înțelegea că chemarea la
Constantinopol a Domnului Moldovei putea avea consecințe nedorite pentru țară. Cerința nu
avea precedent în istoria țării [14, p. 593], precum nu a avut precedent nici ceea ce s-a întâmplat
la Constantinopol. La 30 mai 1551 Iliaș acceptă convertirea la islam [6, p. 263]. În istoriografie
sunt discuții ample referitoare la „turcirea‖ lui Iliaș [14, p. 593; 12, p. 128]. Considerăm că
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demersul sultanului a fost unul politic, și nu religios. Se urmărea scopul de a discredita familia
Rareș în Țara Moldovei, unde tradiția dinastică era încă respectată.
Fără a primi decizia Porții privind revenirea la tron sau succesiunea, boierimea din țară
îl ridică la tronul Moldovei pe al doilea fiu al lui Petru Rareș – Ștefan. Poarta nu s-a împotrivit
deciziei, confirmându-l la domnie [6, p. 263], primind se pare și asigurări de mărire a tributului
[3, p. 179; 12, p. 129].
Turcirea lui Iliaș a determinat regele polon să acorde o atenție specială pribegilor
moldoveni, care reprezentau un factor destabilizator pentru situația politică internă în Țara
Moldovei. Presiunea politică externă îl determină pe Ștefan Rareș să caute sprijin în boierimea
țării care era scizionată și acționa în scopul detronării lui Ștefan Rareș, deosebirea în opțiuni
putea fi doar în privința succesiunii la tron. Scopul a fost atins în zorii zilei de 1 septembrie
1552, în tabăra de la Țuțora, unde Ștefan Rareș și-a găsit moartea [4, p. 122; 15, p. 86].
Lupta dintre grupările boierești la această etapă a fost câștigată de gruparea boierească
polonofilă care a susținut candidatura lui Petru Stolnicul / Alexandru Lăpușneanu. Această
grupare revenise din pribegie cu pretendentul care, în semn de recunoștință, s-a conformat
înțelegerilor anterioare. Rolul elementului polon în succesul lui Alexandru a fost hotărâtor, din
moment ce, în jurământul de la Bakuta, Lăpușneanu nu respectă titulatura tradițională „Din mila
lui Dumnezeu‖, punând mai presus meritul regelui polon: „Io, Petru Alexandru, domn al țărilor
Moldovei și Valahiei, ales de Măria Sa regele și întărit de toți sfetnicii bătrâni și tineri și de toți
ceilalți supuși ai noștri‖. Alexandru era conștient de faptul că fără susținere polonă nu va putea
ocupa tronul, de aceea se obligă să primească toate condițiile înaintate de rege. În documentatul
său studiu, Gheorghe Pungă presupune că titlul „din mila lui Dumnezeu‖ putea fi înlăturat din
titulatură la ordinul nobilimii poloneze, pentru a limita în așa mod atribuțiile domnului [6, pp.
193-198; 13, p. 54]. Așadar, cu susținere poloneză, Alexandru urca la tronul mușatin în
septembrie 1552. Pentru a nu crea noi ostilități după înfrângerea rezistenței din septembrie 1552,
Lăpușneanu nu pedepsește familia Rareș. Prin Polonia și Rusia, Constantin va ajunge în
Constantinopol [8, p. 68]. Astfel, către sfârșitul anului 1553 sultanul obține un instrument real
pentru menținerea lui Alexandru Vodă în zona proprie de influență prin adăpostirea unui
pretendent real la tronul Moldovei – Constantin Rareș.
Pentru a neutraliza acțiunile grupului Rareșilor, Alexandru Lăpușneanu a fost nevoit să
trimită la Constantinopol o solie formată din boieri și episcopul Macarie „cu tot tezaurul pe care
l-a mai avut‖ [9, p. 673]. Datorită aptitudinilor diplomatice de excepție ale cărturarului țării,
Macarie care conducea solia lui Alexandru Lăpușneanu, sau din cauza morții lui Constantin
Rareș, care se presupune că fusese otrăvit de către adepții lui Lăpușneanu [7, pp. 182-183],
gruparea prorareș de la Constantinopol este înlăturată. Totodată este exilat Iliaș Mehmed.
După înlăturarea Rareșilor din viața politică internă, Alexandru Lăpușneanu a putut
activa mai liniștit, atât în plan intern, cât și extern. Despre acest lucru ne convinge și prima
atestare a sfatului domnesc în actele interne, începând cu 23 februarie 1554. În concepția marilor
boieri, Alexandru Lăpușneanu trebuia să devină un instrument al guvernării în mâinile boierilor,
iar Republica nobiliară polonă ar fi servit drept garant al limitării puterii centrale în Țara
Moldovei.
La 12 mai 1555 [5, pp. 93-94] sfatul domnesc este atestat pentru ultima dată în
documentele interne. Divergențele între factorii politici de decizie din Țara Moldovei încep după
unele remanieri din sfatul domnesc. Susținem opinia [13, p. 103] precum că rebeliunea a fost
organizată în vara anului 1555, cu scopul de a-l înlocui pe Alexandru Lăpușneanu cu
33

pretendentul, Lupu păhărnicel – fiul „Dionisiei călugărița și nepotul Tăutului logofăt‖ [5, pp. 49150].
În aspect politic intern, cauzele complotului condus de boierul Lupu le observăm în
înlăturarea unor boieri din viață politică, dar complotul a fost favorizat și de factorul extern. Or,
se știe că Lupu păhărnicel aparținea unei familii de boieri ce avea relații cu nobilimea poloneză.
Polonia era nemulțumită de schimbarea orientării politice externe a lui Alexandru Lăpușneanu
spre Poartă și, probabil, cerea boierilor respectarea condițiilor jurământului de la Hârlău: „dacă
voievozii ar voi să-l părăsească pe Rege, atunci toți boierii... făgăduim să stăm sub acest
jurământ și să ținem credință adevărată regelui‖ [3, p. 173]. Habsburgii, de asemenea, erau
nemulțumiți de intenția lui Lăpușneanu de a intra în august 1555 în Transilvania, pentru a
executa ordinul sultanului. Astfel, observăm că în declanșarea complotului împotriva lui
Alexandru Lăpușneanu o contribuție importantă au avut-o marile puteri.
Situația complexă internă și externă în care se afla Țara Moldovei în a doua jumătate a
anului 1555 îl determină pe Domn să promoveze o politică autoritară. Boierimea propolonă nu
mai este acceptată de Domn pentru că participase la complot, iar foștii susținători Rareși, în parte
de orientare prootomană, nu se bucurau de încrederea lui. Abia la începutul anului 1558, Domnul
moldovean s-a preocupat de formarea sfatului domnesc. Sfatul domnesc, format la începutul
anului 1558, era alcătuit din trei categorii de boieri: boieri – partizani ai lui Alexandru
Lăpușneanu, reîntorși din pribegie; boieri – foști colaboratori ai domnilor Rareși, și boieri noi.
Prin urmare, acest sfat, în concepția Domnului, ar fi trebuit să reprezinte un organ de conciliere
internă. Însă se mărise numărul boierilor pribegi în țările creștine, care conspirau împotriva lui
Alexandru Lăpușneanu. Aceste grupări devin instrumente de constrângere și șantaj al Domnului
în scopul realizării intereselor acestor state în spațiul est-carpatic. În această perioadă își
intensifică activitatea pretendenții Aron Vodă și Despot, adăpostiți de Habsburgi, și Dimitrie
Wisneweski – susținut de nobilimea poloneză.
Încercarea lui Alexandru Lăpușneanu de a crea un echilibru politic intern și de această
dată suferă eșec. Intrarea în țară a lui Despot a reînviat aspirațiile opoziției interne de a-l detrona
pe Alexandru Lăpușneanu. Domnul Moldovei se simțea amenințat de prezența boierilor pribegi
și a pretendenților în statele vecine. O parte din boieri au găsit momentul potrivit de a-i reproșa
Domnului: „ai omorât pe cei mai buni dintre boieri, ca să le iei moșiile, ne-ai luat vitele, de ți-ai
făcut tezaur, acum adă boii, și trimite-i să lupte pentru tine cu dușmanul‖ [1, p. 51].
Alexandru Lăpușneanu opune rezistență în fața armatei de mercenari a lui Despot, dar la
18 noiembrie 1561, la Verbia s-a dat lupta decisivă între Alexandru și Despot. Înfrângerea
suferită de Alexandru se datorează, în parte, schimbării opțiunii politice a boierilor și a contribuit
la realizarea intenției unui străin de dinastie și credință să ocupe tronul Moldovei. Prin
întronarea lui Despot au fost realizate proiectele habsburgice în spațiul est-carpatic. Pentru
supravegherea acțiunilor domnului, la sfârșitul anului 1561, au fost trimiși la Suceava doi agenți
imperiali. Din rapoartele acestor agenți, poate fi observat interesul imperialilor față de relațiile
dintre Domn și boierime, de atitudinea Republicii nobiliare, precum și a Porții față de domnia lui
Despot [2, p. 127, 131]. Totodată trimișii imperiali erau îngrijorați de o atare situație, rugând ca,
Măria Sa, Maximilian, să-i scrie lui Despot despre „primejdia – să nu fim înghițiți de boieri‖,
care se uită la noi cu ochi răi [2, p. 135]. Fiind îngrijorat de instabilitatea guvernării sale, Despot
hotărăște să întreprindă măsuri de înlăturare a opoziției. Astfel, opoziția boierească a fost, parțial,
înlăturată. Despot Vodă, recunoscând că menținerea sa în tron se datorează sprijinului boierilor,
încercă să corupă înalți demnitari moldoveni. El cere lui Maximilian să trimită daruri unor
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boieri, nominalizându-i pe marele logofăt Ion Movilă, pe marele hatman și vicerege Barnovski,
pe Moțoc și Spancioc, pe vistierul Stroici, precum și pe Avram, marele postelnic [2, pp. 173174]. Conflictele, însă, între Domn și boierime nu au fost aplanate. Nemulțumirea față de domnia
lui Despot a atins apogeul în vara anului 1563, când o grupare condusă de boierul Ștefan Tomșa
s-a răsculat împotriva Domnului. Conflictul Despot – Tomșa a luat proporții mai mari după
intervenția lui Dimitrie Wisniowieski cu pretenții asupra domniei Moldovei. La 29 septembrie
1563 solul austriac la Constantinopol cunoștea că Ștefan Tomșa primea încurajări din partea
sultanului, pentru a-l detrona pe Despot, dar în realitate era decis să-l instaleze la tron pe
Alexandru Lăpușneanu [6, pp. 478-479].
Sprijinul acordat lui Tomșa de către boierime a fost determinat nu numai de neîncrederea
în guvernarea lui Despot, ci și de pericolul reinstalării în tronul Moldovei a lui Alexandru
Lăpușneanu. Împotrivirea boierimii moldovenești în fața unei posibile reveniri la domnie a lui
Alexandru Lăpușneanu poate fi explicată prin frica de eventuale represii pentru trădarea de la
Verbia, precum și de revenirea unui Domn prootoman. Dacă boierimea se opunea acordării
tronului lui Alexandru, atunci țările vecine intervin în favoarea acestuia pe lângă sultan [16, pp.
227-235]. Această decizie a puterilor creștine a fost determinată de pericolul numirii la domnie a
unui păgân [3, pp. 225-226].
Întâlnind rezistență în țară, Alexandru Lăpușneanu a ocupat tronul abia în februarie 1564.
Abilul diplomat Suleyman Magnificul a folosit aceeași metodă pașnică de înfrângere a boierimii
antiotomane din Moldova, ca și în cazul lui Petru Rareș. Alexandru Lăpușneanu nu a întârziat săși exprime recunoștința față de sultan, prin introducerea, în titulatura sa, a expresiei „Domn prin
mila sultanului turcesc și a vizirului‖ [7, p. 532], de altfel, expresie, pentru prima dată, folosită în
titulatura domnească în Țara Moldovei. Acest titlu pare să fi fost impus de către Poartă, ca
răspuns la încercarea Coroanei Polone, în 1552, la Bakuta, de a-l prezenta pe Alexandru
Lăpușneanu „ca domn ales de Maria Sa regele‖. Recunoașterea de către Alexandru Lăpușneanu
a meritului sultanului în obținerea domniei pentru a doua oară a ilustrat mărirea influenței
otomane în spațiul est-carpatic. Boierimea moldovenească a fost impusă să recunoască această
stare de lucruri. Ba mai mult, această situație a fost acceptată și de regele polon care, la cererea
sultanului, îi decapitează pe o parte a boierilor moldoveni pribegi în Polonia. Recunoscând
Moldova ca supusă „a Maiestății Sale Împăratului‖, regele polon mai încearcă în toamna anului
1564 să obțină dreptul „de a recomanda și de a-și exprima acordul său‖ [3, p. 251] la numirea
domnilor în Țara Moldovei, cerere neacceptată de Poartă.
În noua sa domnie, Alexandru Lăpușneanu nu va beneficia de un context intern mai
favorabil, el va fi chiar mai complicat decât în prima domnie. Cel mai mare pericol pentru Domn
l-au prezentat boierii moldoveni pribegi în țările vecine. Izvoarele atestă că, în urma schimbului
de solii moldo-otomane, turco-polone, turco-imperiale în vederea eliminării pericolului ce-l
prezentau boierii pribegi pentru stabilitatea politică a Țării Moldovei, au fost obținute doar
promisiuni. Oficial, pribegilor moldoveni nu le era acordat azil politic în Polonia și în Imperiul
Habsburgic, dar de facto situația rămâne aceeași. Numărul boierilor emigranți rămâne a fi mare
și continuă să crească, îndeosebi, după controversatul asasinat care are loc în primul an de
domnie – 1564. Distrugerea elitei politice era, credem, o parte componentă a planului strategic al
Porții de supunere a Țării Moldovei. În scopul realizării acestui proiect au fost atrași atât Domnii
moldoveni, cât și regele polon, care a ordonat, la cererea sultanului, omorârea boierilor pribegi
de orientare antiotomană. Considerăm că Poarta își propunea să introducă și în Țările Române
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sistemul propriu al ierarhiei sociale, distrugând boierimea țării ce pretindea la putere și să ridice
dregători din supușii – „robi‖ ai Domnului.
Din cele expuse putem conchide că viața politică internă în Țara Moldovei la mijlocul
secolului al XVI-lea a fost tributară factorilor externi, în dependență de interesele politice ale
statelor vecine. Confruntările politice interne în Țara Moldovei au fost determinate de
confruntarea polono-otomană pentru deținerea supremației în zonă. Studiul demonstrează
prevalarea factorului extern în provocarea și menținerea confruntărilor politice, dezbinarea și
distrugerea elitei politice din Țara Moldovei la mijlocul secolului al XVI-lea. Acceptarea
sprijinului extern în obținerea și menținerea la guvernare duce, pe exemplele de altă dată, la
anularea unor atribute ale suveranității statale.
BIBLIOGRAFIE
1. BERCIU-DRĂGHICESCU, A. O domnie umanistă în Moldova. Despot Vodă (1561-1563).
București: Ed. Albatros, 1980.
2. Călători străini despre Țările Române. Ediție îngrijită de MARIA HOLBAN. București: Ed.
Științifică, 1969. Vol. II.
3. CORFUS, I.. Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVIlea (1536-1600). București: Ed. Academiei Române, 1979.
4. Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI. Publicate de IOAN BOGDAN. Ediție revăzută și
completată de P. P. PANAITESCU. București: Editura Academiei Republicii Populare Române,
1959.
5. Documente privind istoria României (DIR). A. Moldova. București: Edit. Academiei, 1952: Veacul
XVI, vol. II (1551-1570).
6. Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu Hurmuzaki. Publicate sub auspiciul
Academiei Române și Muzeului cultelor și instrucției Cultelor. București, 1890, vol. II, partea I
(1451-1575).
7. Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu Hurmuzaki. Publicate sub auspiciul
Academiei Române și Muzeului cultelor și instrucției Cultelor. București, 1897, vol. II, partea V
(1552-1575).
8. Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu Hurmuzaki. Publicate sub auspiciul
Academiei Române și Muzeului cultelor și instrucției Cultelor. București, 1894.- vol. VIII (13761650).
9. HOLBAN, Th. Documente externe (1552-1561). În: Studii. Revista de Istorie. 1965, vol. XVIII, nr.
3, pp. 667-674.
10. MINEA, I., Începutul domniei lui Alexandru Lăpușneanu. Discutarea câtorva izvoare. În: Cercetări
Istorice. 1925, nr. I , p. 106.
11. PAPACOSTEA, Ș., O veche tipăritură despre Moldova la mijlocul sec. al XVI-lea . În: Studii. 1969,
nr. 3, p. 462.
12. PÂSLARIUC, V. Raporturile politice dintre marea boierime și domnie în Țara Moldovei în secolul
al XVI-lea. Chișinău: Pontos, 2005.
13. PUNGĂ, Gh., Moldova în vremea lui Alexandru Lăpușneanu. Iași: Editura Universității „Al. I.
Cuza‖, 1994.
14. REZACHEVICI, C. Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova. București:
Editura Enciclopedică, 2001, Vol. I, secolele XIV-XVI.
15. URECHE, Gr. Letopisețul Țării Moldovei. În: Letopisețul Țării Moldovei. Chișinău: Edit. Hiperion,
1990, pp. 23-120.
16. VERESS, A. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești. București:
Cartea românească, 1929, vol. I (1527-1572).

36

SPECIFICUL ANTREPRENORIATULUI ÎN CONDIȚIILE
DEZVOLTĂRII DURABILE
Grosu Mihail, dr., conf. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU: 334.72(478)
Abstract
The specificity of entrepreneurship emerges from the role of small medium enterprises and the
type of activity structure, from the promotion of the "green" economy – the development of "Small and
green Middle Enterprises", their support by the organization of SMED, the EU and the EBRD, new
subsidies for Moldovan farmers from the International fond for Agricultural Development and nongovernmental structures etc.
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Development.

Dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova a fost un element important în
procesul de creare a unei economii de piață. În Moldova, activitatea de antreprenorială a început
să se desfășoare ca fenomen independent, dezvoltându-se în condiții economice nefavorabile și
nedeterminate ale perioadei de tranziție de la economia planificată la economia cu relații de
piață. Treptat s-a conturat și aspectul legal al funcționări antreprenoriatului.
Potrivit legislației Republicii Moldova, antreprenoriatul este activitatea de fabricare a
producției, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, desfășurată de cetățeni și de asociațiile
acestora în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub
răspunderea lor patrimonială, în scopul de a-și asigura o sursă permanentă de venituri‖ [3, p. 1].
Pentru a înțelege specificul antreprenoriatului în Republica Moldova la etapa
contemporană, în procesul global de tranziție la modelul de dezvoltare durabilă, reamintim
esența economică multilaterală a dezvoltării durabile, care „presupune creșterea economică în
consonanța cu cerințele echilibrului ecologic și cu întreaga dezvoltare umană, ceea ce înseamnă
că se au în vedere toate aspectele ce țin de progresul în om și pentru om – cultură, știință,
civilizație, egalitate și echitate între oameni, etnii, națiuni și popoare‖ [2, p. 335]. Elementele
importante definitorii ale dezvoltării durabile sunt: „compatibilitatea generală și universală între
mediul natural și cel creat de om; menținerea egalități șanselor generațiilor ce se succed în timp;
interpretarea prezentului prin prisma viitorului, maximizarea profitului în consonanță cu
securitatea ecologică; compatibilitatea strategiilor naționale de dezvoltare cu cele de protecție a
mediului ecologic; asigurarea bunăstării generale, prin trecerea de la aspectele prioritar
cantitative ale creșterii la cele calitative; redefinirea obiectivelor economice și sociale, în cadrul
cărora urmează să-și găsească locurile cuvenite capitalul ecologic, capitalul tehnic, capitalul
uman (cultural); subordonarea obiectivelor dezvoltării economice însănătoșirii omului, el, însuși,
cea mai complexă creație‖ [2, pp. 336-337].
Pentru Republica Moldova dezvoltarea durabilă presupune o abordare complexă a
problemei utilizării resurselor: 1) lipsa resurselor limitează dezvoltarea; 2) dezvoltarea
localităților urbane și rurale provoacă poluarea mediului – solului, aerului, apelor de suprafață și
freatice etc.; 3) exploatarea intensivă a unor resurse (solului, apelor, pădurilor) reduce
capacitatea lor de regenerare, conduce la sărăcia populației.
Semnând Declarația Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro din
1992, Republica Moldova și-a manifestat voința și și-a asumat obligația de a se integra în
procesul global de tranziție la modelul de dezvoltare durabilă.
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În conformitate cu această obligațiune, în anul 2000, Consiliul Economic Suprem de pe
lângă Președinția Republicii Moldova a aprobat „Strategia Națională pentru Dezvoltarea
Durabilă‖ până în 2020 – „Moldova-XXI‖, (aprobată prin Legea nr.166/2012 ). Apoi: Strategia
de mediu pentru anii 2014-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acesteia (Hotărârea
Guvernului nr. 301/2014), cu accent pe protecția mediului, dezvoltarea durabilă, dezvoltarea
economiei „verzi‖ și integrarea principiilor de adaptare la schimbările climatice în toate
sectoarele economiei naționale; Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova
până în anul 2030 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia (Hotărârea Guvernului nr.
1470/2016); Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 (Hotărârea
Guvernului nr. 102/2013); Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii
2013-2027 (Hotărârea Guvernului nr. 248/2013); Strategia de alimentare cu apă și sanitație
(2014-2028) (Hotărârea Guvernului nr. 199/2014).
Obligația asumată de către Republica Moldova, semnând Declarația Națiunilor Unite
pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992 de a se integra în procesul global de
tranziție la modelul de dezvoltare durabilă și Strategiile Naționale aprobate, a impus amprenta sa
și asupra specificului antreprenoriatului.
Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-urile),care sunt baza antreprenoriatului,
constituie forța motrică a dezvoltării economice în întreaga lume. Nu în zădar
savantul american, P. Drucker, spunea că „micile afaceri reprezintă catalizatorul
principal al creșterii economice” [1, p.16]. În Moldova, activitatea IMM-urilor a început
să prindă contur ca fenomen al dezvoltării social-economice a țării aproximativ cu 20-25 ani în
urmă, după finalizarea privatizării în masă și conturarea proprietarilor reali. Acest sector s-a
format și dezvoltat în condiții economice nefavorabile și incerte ale perioadei de tranziție.
În anul 2017IMM-urile reprezentau peste 53.600 de unități, ceea ce era aproximativ
98,6 la sută din numărul total al întreprinderilor din țară. Conform informațiilor difuzate de către
Biroul Național de Statistică, numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici și
mijlocii, în anul 2017, a constituit 323.300 de persoane, adică 61,2% din numărul total de
salariați ai întreprinderilor. În medie, fiecare întreprindere a avut șase salariați. Veniturile din
vânzări ale IMM-urilor în această perioadă au însumat peste 137,5 miliarde de lei sau 41,5% din
totalul veniturilor obținute din vânzări, per total pe economie. Cel mai mare venit a fost
înregistrat de companiile din domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și
repararea autovehiculelor și a motocicletelor – peste 67 miliarde de lei. Acestea sunt urmate de
IMM-urile din industria prelucrătoare, cu aproximativ 15 miliarde de lei, din agricultură,
silvicultură și pescuit, cu puțin peste 12 miliarde de lei, dar și de către agenții economici din
transport și depozitare, care au înregistrat vânzări de circa 10 miliarde de lei. Cele mai multe
întreprinderi mici și mijlocii au activat în domeniul comerțului, în jur de 20.600 de companii, sau
38,4% din totalul IMM-urilor. În industria prelucrătoare au activat 4.500 de agenți economici,
sau 8,4% din totalul de ÎMM-uri înregistrate în țară.
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Fig. 1. CÎS Moldova
Economia Moldovei a avut o mare tradiție agroindustrială în fosta Uniune Sovetică, iar
agricultura a fost o componentă majoră a economiei moldovenești. Impactul tranziției la
economia de piață și, asociat cu aceasta, destrămarea gospodăriilor colective și de stat au avut
impact negativ asupra sectorului agricol. De asemenea și întreprinderile industriale din Moldova,
pe timpuri, jucau un rol foarte important în dezvoltarea și creșterea economică a țării, cu părere
de rău, situația s-a schimbat radical.
Din structura (Fig. 1) genurilor de activitate declarate în 2017, vedem că sectorul
serviciilor devine principalul motor al creșterii economice a Republicii Moldova. Acest sector
ajunge la 68% în anul 2017. Ponderea agriculturii în PIB a scăzut de la 31%, care era în 2004, la
aproximativ 6 %, în 2017. Totuși, atunci când sectorul agricol este combinat cu sectorul agroprocesare, importanța agriculturii, ca sector combinat al economiei moldovenești, reprezintă
aproximativ 18% din PIB.
În prezent, conform datelor statistice, întreprinderile mici și mijlocii reprezintă circa
98,7% din totalul întreprinderilor din Republica Moldova, angajând 60,7 % din totalul forței de
muncă ce participă activ la fabricarea bunurilor și serviciilor [6, p. 1]. Dacă e să facem
comparație cu întreprinderile mici și mijlocii din alte țări Europene, atunci ponderea în care
IMM-urile asigură locuri de muncă se situează între aproximativ 55%, în Marea Britanie şi peste
86%, în Grecia, iar contribuie semnificativ la realizarea PIB: într-o proporție cuprinsă între 50%,
în Austria și peste 82%, în Grecia.
Obligativitatea Republicii Moldova de a se integra în procesul global de tranziție la
modelul de dezvoltare durabilă impune o gestionare adecvată a materiilor prime, a deșeurilor, a
produselor secundare, a energiei care să permită conservarea resurselor naturale limitate ale
planetei și protejarea mediului. În legătură cu aceasta apare un alt specific al antreprenoriatului,
promovarea economiei „verzi‖ – dezvoltarea „IMM-uri verzi‖[6, pp.1-18].
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Ministerului Economiei și Infrastructurii și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) au elaborat Planul de acțiuni pentru implementarea
Programului de promovare a economiei „verzi‖ în Republica Moldova, pentru anii 2018-2020,
în special în ceea ce privește dezvoltarea instrumentelor de ecologizare a întreprinderilor mici și
mijlocii [8, pp.1-40].
Obiectivul general al Programului-pilot „ÎMM-uri verzi‖ este de a încuraja și sprijini IMMurile în planificarea și implementarea practicilor prietenoase mediului, care să respecte
obligațiile naționale și internaționale, să încurajeze activități mai puțin poluante și mai ecologice.
Programul-pilot de ecologizare a IMM-urilor [8] își găsește reflectarea în principalele documente
de politici ale Guvernului, în special în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova – 2030 [9],
Strategia energetică – 2030, Strategia de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012 – 2020
[7], ceea ce va duce la încurajarea afacerilor mai ecologice prin: accesul la informație, instruire,
suport pentru consultanță în afaceri și finanțarea propriu-zisă sub formă de granturi. Programul
dat se va baza pe principii de cooperare și implicare a instituțiilor statului în promovarea
economiei „verzi‖, prin instrumente de suport și consultanță acordate de către ODIMM.
Un alt aspect specific al antreprenoriatului în Republica Moldova este susținerea
economiei „verzi‖, dezvoltarea „IMM-uri verzi‖, de către Uniunea Europeană și BERD, prin
sporirea sprijinului pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din țările Parteneriatului
Estic, inclusiv Moldova, cu ajutorul unor noi finanțări. Potrivit agenției Infotag cu referire la siteul Vecinătății Estice, BERD va acorda în acest scop împrumuturi de peste 250 mil. euro
instituțiilor financiare locale, pentru a crește competitivitatea afacerilor. Aceste credite vor ajuta
IMM-urile să beneficieze de oportunitățile create prin Acordul de liber schimb, aprofundat și
cuprinzător (DCFTA).
La rândul său, și UE va acorda granturi de 67,6 mil. euro pentru a sprijini aceste investiții,
prin asistență tehnică, care va spori gradul de informare despre tehnologiile ecologice cu un
potențial ridicat de piață și va încuraja sub-debitorii să le implementeze prin acordarea unor
stimulente pentru investiții. De asemenea, UE sprijină finanțarea în moneda locală.
Potrivit directorului general al Comisiei Europene pentru Politica Europeană de Vecinătate
și Negocieri pentru Extindere, Christian Danielsson, „UE este mândră să sprijine IMM-urile prin
Parteneriatul Estic, apropiind regiunea de Uniunea Europeană prin oportunități comerciale,
oferind acces la finanțare în moneda locală și atingând progrese pe agenda verde cu țările
partenere‖. Linia de credit EU4Business-BERD este deja disponibilă în Moldova, Georgia şi
Ucraina, care au semnat DCFTA. Cu ajutorul acesteia, de finanțare au beneficiat deja peste 250
de întreprinderi.
Un alt aspect constă în faptul că, in ianuarie 2020, Fondul Internațional pentru Dezvoltare
Agricolă (FIDA) a anunțat noi subvenții pentru fermierii din Moldova în scopul dezvoltarea
infrastructurii Economie. Grupurile de agenți economici din localitățile rurale din Moldova pot
primi finanțare gratuită de până la 200 de mii de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii, în
cadrul unui concurs de granturi anunțat. Conform condițiilor concursului, finanțarea este
acordată pentru crearea sistemelor de irigații (conductă de apă, stație de pompare și piscină
pentru păstrarea apei), construcția și repararea porțiunilor de drum și a podurilor care asigură
accesul în zonele agricole și industriale, precum și restabilirea bazinelor de irigație sau a
lacurilor. Proiectele de dezvoltare a rețelelor de irigație ar trebui cofinanțate de beneficiarii de
subvenții în mărime de 15% din costul investiției, dacă participă pentru prima dată la concursul
de subvenții. Finanțarea este oferită grupurilor din patru persoane juridice (întreprinderi mici și
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mijlocii, gospodării țărănești și grupuri de producători) care au o activitate în agricultură sau în
prelucrarea produselor agricole de cel puțin doi ani, dar și în cazul în care toți sunt de acord să
co-finanțeze proiectul de investiții. Granturile sunt orientate spre producătorii mici și mijlocii, de
aceea, membri ai grupului pot fi doar acei agenți economici care prelucrează mai mult de 100 de
hectare din terenurile proprii sau închiriate.
Și unele structuri non-guvernamentale susțin agricultura și produsele alimentare ecologice
în Republica Moldova. Ca exemplu, Asociația MOVCA, membrii căruia sunt producători,
procesatori, distribuitori, importatori, exportatori, consultanți, comercianți cu amănuntul,
consumatori ș. a. Șase companii agricole ale acestei Asociații, MOVCA, certificate ecologic, din
Republica Moldova, au participat, în perioada 13-16 februarie 2019, la Expoziția de comerț cu
produse ecologice, „BioFach 2019‖, desfășurată la Nürnberg, Germania. Participarea MOVCA
la „BioFach 2019‖ a fost susținută de Agenția de Dezvoltare din Liechtenstein, Fundaţia cehă
„People in Need‖ Moldova și Agenția de Investiții a Moldovei. De asemenea, MOVCA
beneficiază de asistență din partea proiectului „Cultivarea noilor frontiere în agricultură‖,
organizație finanțată de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
BIBLIOGRAFIE
1. BUGAIAN, L.; CATANOI, V.; COTELNIC, A. și alții; Antreprenoriat: Inițierea afacerii.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ch.: „Elena-V.I.‖ SRL, 2010.
DOBROTA,N. Economie politică. București: Editura Economică. 1997.
Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Nr. 845-XII din 3 ianuarie1 992.
LPM845/1992 ID intern unic: 311735.
Legea privind susținerea sectorului întreprinderilor mici ți mijlocii. Nr.206-XVI din 7 iulie
2006. Publicat: 11-08-2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130 art. 605.
Programul de stat de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii
2009-2011. Publicat: 20. 02. 09, Monitorul Oficial nr. 37-40. Hotărârea Guvernului nr. 123
din 10.02.2009 cu privire la Programul de stat de susținere a dezvoltării întreprinderilor
mici si mijlocii pentru anii 2009-2011 (vizitat: 01. 05. 20).
Gradul de recepție de către IMM a principiilor economiei verzi
http://odimm.md/files/ro/pdf/rapoarte/Raport%20Economia%20Verde.pdf (vizitat: 01. 05.
20).
Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020,
nr. 685 din 13. 09. 2012 și Planurile de acțiuni aferente
https://mei.gov.md/ro/content/politici-si-programe-imm (vizitat: 01. 05. 20).
Programul de promovare a economiei „verzi‖ în Republica Moldova pentru anii 2018-2020
și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05-1_0.pdf (vizitat: 01. 05. 20).
Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030‖ (vizitat: 01. 05. 20).

41

REFERINȚE PRIVIND DIHOTOMIA IDENTITĂȚII ȘI INTERCULTURALITĂȚII ISTORIEI
ÎN ERA GLOBALIZĂRII

Lisnic Angela, dr., conf. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU: 37.03:316.7
CZU: 94:37.016(478)
Abstract
This study investigates the theoretical aspects of the notions of identity and interculturality. The
timeliness of the analysis of these notions is determined by the field of their use. In the study these
notions are examined both in the academic field and in the educational field. One of the objectives of the
research is to identify the definitions, functions, and criteria for analyzing these notions. As a result of the
examination of the specialized literature and of the normative acts from the educational system, the
necessity of knowing these notions at theoretical level is demonstrated at the same time.
Key-words: history, dichotomy, interculturality, identity, globalization.

Preambul
O caracteristică a perioadei în care trăim este absența de o singură idee organică, ea este
plină cu varietate de fenomene ale realității care trebuie acoperite sau descoperite. Una dintre
premisele de bază pentru depășirea acestui aspect contradictoriu este studiul unei noi experiențe
culturale în curs de dezvoltare ce formează societatea virtuală. Fiecare gândire creatoare și
fiecare cultură – indiferent dacă este trecut, prezent – este unică în sine. Prin urmare, analiza ei,
intrând într-un fel de dialog cu ea, impune reexaminarea și regândirea valorilor ei. Printre aceste
valori existențiale atribuim identitatea și interculturalitatea. Implicațiile noțiunilor identitate și
interculturalitate în istorie sunt multiple. Aceste noțiuni sunt folosite masiv în analiza
fenomenelor în diverse câmpuri și domenii de cercetare. Pe lângă problema definirii conceptului
identității și interculturalității, în timp istoric aceste definiții fiind componente esențiale a
existenței sociale, condiționează apariția unor întrebărilor și aspecte privitor la esența acestor
definiții în istorie. În prezentul studiu vom încerca să conturăm corelația dintre noțiunile date în
era globalizării și noii realități virtuale în care istoria, ca știință și ca disciplină școlară, capătă
noi conotații și interpretări.
În astfel de condiții, dialogul intercultural decurge din cel mai important postulat, prin care
diversitatea culturală a oamenilor este o stare naturală și o valoare de durată. Ea implică
dezvoltarea unor valori comune, eventual noi, sau o combinație de valori existente, la fel de
acceptabile pentru reprezentanții diferitelor culturi. Astăzi, nici o singură tradiție culturală, chiar
și cea mai adaptată, nu se poate face fără împrumut și modernizare. „Lumii contemporane – cum
susține cercetătorul C. Cucoș – îi sunt specifice:
• Caracterul universal – nici o țară sau regiune nu se poate plasa în afara acestei
problematici.
• Caracterul global – afectează toate sectoarele vieții sociale.
• Caracterul presant – pentru soluționarea problemelor sunt necesare răspunsuri
prompte, ingeniozitate și eforturi financiare importante‖ [1, p. 49].
Iar evoluția rapidă și imprevizibilă impune oamenii în fața unor situații complexe, pentru
care nu au metode de abordare sau soluții cunoscute anterior, dar memoria istorică impune o
apelare la această experiență.
Aspecte privind universul și dimensiunile cercetării identității și interculturalității
Cercetarea fenomenelor, formelor, funcțiilor și manifestării definițiilor identitate și
interculturalitate, în timp și spațiu istoric, în istoriografia contemporană o identificăm din anii
`60 ai secolului trecut, care a intrat în istoriografie prin ceea ce numim „noua istorie‖. Analiza și
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descrierea noțiunilor identitate și interculturalitate întră în câmpul de cercetare a filosofilor,
istoricilor, culturologilor, sociologilor și ajunge ca obiect de studiu în sistemul educațional.
Conținutul istoric al opozițiilor binare „Eu sunt celălalt‖, și „suntem ei‖, sau „propriul nostru și
străinul‖, legat de procesele de construire a identităților individuale și colective, constituie
fundamentul pentru descoperirea specificului culturii care le formează identitatea ei. Cu toate
acestea, formarea acestor concepte este un proces social dinamic, cauzat nu numai de corelația
reciprocă, ci de natura epocii în sine, sau, mai degrabă, de situația istorică specifică și de vectorul
dezvoltării sale. Există un timp pentru formarea stereotipurilor, înrădăcinarea lor în cultură, și un
timp, pentru distrugerea lor și formarea de noi stereotipuri de percepție reciprocă, prin care se
manifestă în diferite sisteme multiculturale. Referințele academice privind aceste noțiuni
definesc sintagma că nu orice identitate se încadrează în cultura diversității atât de organic.
Armonizarea identităților etno-confesionale-comunale și ale statelor naționale reprezintă o
problemă serioasă pentru țările „multiculturale‖ moderne. „Multiculturalismul‖ etnic reprezintă
doar cea mai vizibilă latura văzută, al cărei conținut general este o schimbare de atitudine față de
celălalt, fie asta adversarul politic și ideologic, o persoană cu o bogăție materială diferită și statut
social, vârstă, sex, abilități fizice. Diferențele umane sunt naturale și inevitabile, ne impune ideea
să identificăm diversitatea culturală nu doar cu suma etnocentrismelor. Cum susține cercetătorul
Nemensky O., „Mozaicul cultural, identitar, social, etnic, economic este opusul ideologic al
multiculturalismului, deoarece nu este un model de integrare, ci un model de coexistență vecină
a grupurilor etnice sub o singură putere a statului‖ [8, p. 316]. În acest context, dialogul
civilizațiilor impune un șir de întrebări privind aspectele metodologice privind studierea acestor
noțiuni și căutarea răspunsurilor la așa întrebări:
Cum ar trebui să studiem dialogul intercultural din perspectiva istorică dintre Est și Vest?
Ce factori influențează dialogul intercultural și identitar în linia istorică dintre aceste
civilizații diametral opuse?
În această analiză trebuie să determinăm lista participanților în acest dialog. Relațiile în
lista participanților la acest dialog se dovedesc adesea asimetrice, datorită varietății de
oportunități politice, economice, culturale și militare, nivel inegal de dezvoltare. Alegerea limbii
de dialog – acum este cel mai adesea engleza americană – duce de asemenea la asimetrie. Iar
diferența de experiență istorică este un factor decisiv în evaluarea de întrebări separate de
discuție. Trebuie să recunoaștem că gândirea politică în Europa s-a format sub influența
războaielor religioase distructive, crude, confruntare națională, cucerirea de noi pământuri,
genocid și filozofia iluministă, în timp ce în istoria Asiei a avut parte de o altă experiență istorică
în care și-a creat identitatea și viziunea asupra culturilor care îl înconjurau, în care nu întâlnim o
astfel de experiență. Acești factori decisivi pentru evaluarea anumitor probleme controversate, și
acestea sunt legate cu ceea ce Jan Assman a desemnat „memorie colectivă‖ (sau memorie
culturală) [8, p. 90 https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-i-zapadnye-tsennosti-razmyshleniya-ometodologii-mezhkulturnogo-dialoga]. În studiul său privind dialogul intercultural, privind valorile
chineze și cele occidentale, cercetătorul german K.Hainț susține că „în analiza memoriei
colective este important de ținut cont de orientarea simbolică, care, pe lângă limbaj sau simbolic,
este baza identității culturale. Această identitate include diferite tipuri de cultură, printre care
putem defini sisteme legate de mituri, imagini, aluzii și, de asemenea, tot ce se identifică în
literatură, artă, religie și filozofie. Iar consecința evaluării acestor reprezentări identitare nu este
identitatea culturală, ci relativism istoric. Totodată trebuie să avem în vedere că Occidentul și
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restul lumii sunt în diferite stadii ale dezvoltării, în care putem evidenția diferențe în
următoarele aspecte:
- Înțelegerea istoriei și conștientizarea propriilor standarde morale și sociale.
- Studiul unei alte culturi, în special logica sistemului de valori.
- Deschiderea către o altă cultură și dorința de a primi informații de la altele‖ [10, p.
90https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-i-zapadnye-tsennosti-razmyshleniya-o-metodologiimezhkulturnogo-dialoga].
Iar această deschidere, după cum afirmă M. Rey, „este o realitate a existenței în același
orizont spațio-temporal a unor grupuri de indivizi provenite sau raportate la mai multe culturi,
care își afirmă notele specifice în mod izolat, evitând, de regulă, contaminările.
Interculturalitatea se conturează ca un concept cu un conținut mai larg decât cele anterior
prezentate, grație prefixului inter-, care trimite spre „interacțiune, schimb, deschidere,
reciprocitate, solidaritate‖ [6, p. 187]. În astfel de condiții, dialogul intercultural decurge din cel
mai important postulat: diversitatea culturală a oamenilor este o stare naturală și o valoare de
durată. Ea implică dezvoltarea unor valori comune, eventual noi, sau o combinație de valori
existente, la fel de acceptabile pentru reprezentanții diferitelor culturi. Astăzi, nici o singură
tradiție culturală, chiar și cea mai adaptată, nu se poate face fără împrumut și modernizare [13,
p.306]. Iar sporirea diversității culturale include în sine:
- deschidere sporită a societății spre un mai mare grad de libertate;
- intensitatea schimbului de informații, atât între hotare reale, cât și hotare virtuale;
- prezența valorilor culturale și spirituale universale și naționale și locale;
- creșterea rapidă a identității religioase și etnice a popoarelor, dorința lor de a-și regăsi și
regândi rolul și locul în istorie, consolidând rolul factorilor socioculturali, și morali și etici;
- apariție datorată migrației, procese ale situației multiculturalismului prin interacțiuni ale
oamenilor din diferite comunități culturale, care nu au mai trăit niciodată împreună și
niciodată având experiență, adaptându-se reciproc;
- consolidarea mișcărilor sectare fundamentaliste, tradiționaliste, teocratice și totalitare,
folosindu-le în interesul grupărilor extremiste, separatiste, teroriste și criminale, care
reprezintă o mare amenințare pentru securitatea națională și integritatea teritorială ale
multor state;
- creșterea violenței, șovinismului, izolaționismului,
- xenofobie, rasism, antisemitism, care afectează forme de comportament care încalcă
drepturile și libertățile individului, ca urmare a vieții la frontiera lumi culturale [12, p.78].
Rezumând, pare oportun să reamintim că conținutul istoric al opozițiilor binare: „Eu sunt
celălalt‖, „suntem ei‖, „propriul nostru și străinul‖, legat de procesele de construire a identităților
individuale și colective, este fundamental pentru a descoperi specificul culturii care le formează
și identitatea ei. Cu toate acestea, formarea acestor concepte este un proces social dinamic,
cauzat nu numai de corelația reciprocă, ci de natura epocii în sine, sau, mai degrabă, de situația
istorică specifică și de vectorul dezvoltării sale. Există un timp pentru formarea stereotipurilor,
înrădăcinarea lor în cultură, și un timp pentru distrugerea lor și formarea de noi stereotipuri de
percepție reciprocă. Cum susține cercetătorul rus L. Z. Kopelev: „Imaginile unui străin ca idei
ale altui popor, înrădăcinate în conștiință, subconștiente și devenind prejudecăți, sunt ulterior
transformate și dezvoltate în imagini ale inamicului, în prejudecăți de care suferă omenirea de la
începutul existenței sale. Dar cei care luptă împotriva acestei boli ereditare nu trebuie descurajați,
ci trebuie să fie înarmați cu cunoștințe istorice, ghidați de conștiință și experiență‖ [11, p. 243].
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Iar în atare condiții este din ce în ce mai evident că astăzi să abandonezi conviețuirea într-un plan
cultural, pluralismul nu mai este posibil, deoarece diversitatea culturală nu este numai diversitate
etnică. Această diversitatea se regăsește în stilurile de viață, a culturii orientare, spre norme de
comportament, adică tot ce este decisiv caracteristic pentru stadiul postmodern de dezvoltare a
societății. În această diversitate un rol aparte îi revine școlii, care, prin obiectivele, planurile și
activitățile sale caută soluții și forme de rezolvare existențială a acestor noțiuni teoretice.
Identitatea și interculturalitatea în demersul didactic
După cum afirmă R. Stradling, în discursul său, că „al treilea proces amplu din sfera
educației s-a născut dintr-o preocupare tot mai acut resimțită, anume că școala trebuie să facă
mai mult pentru a-i pregăti pe tineri pentru o viață într-o lume caracterizată de diversitate etnică,
culturală, lingvistică și religioasă [7, p. 10]. Iar „noile abordări ale educației au început să
prezinte diversitatea culturală ca ceva ce trebuie dorit de toți elevii și nu numai de cei din cadrul
minorităților culturale, lingvistice, etnice și naționale. Termeni ca „multiculturalitate‖ sau
„educație interculturală‖ au început să fie folosiți mai frecvent, iar specialiștii în curriculum au
început să caute căile prin care diferitele discipline şi arii curriculare ar putea promova o
perspectivă multiculturală [7, p.11].
Ca rezultat, la nivel european, în baza unor proiecte internaționale, în curriculele școlare
europene, inclusiv și în Republica Moldova, a apărut o disciplină opțională nouă – „Educația
interculturală‖, în care abordării interculturale i se acordă două dimensiuni care urmează a fi
evaluate. Prima vizează nivelul realității, al descrierii obiective și științifice, cea de a doua,
proiectul de educație și de organizare socială. Din perspectivă interculturală sunt posibile:
recunoașterea diversității reprezentărilor, referințelor și valorilor, dialogul, schimbul și
interacțiunile dintre aceste diverse reprezentări și referințe, dialogul și schimbul între persoanele
și grupurile ale căror referințe sunt diverse, multiple și, adesea, divergente, dinamica și relația
dialectică, de schimbări reale și potențiale, în timp și spațiu. Odată cu dezvoltarea comunicării,
culturile și identitățile se transformă și fiecare participă la transformarea altor culturi [4, p. 76].
Analiza documentelor elaborate de Ministerul Educației, Științei și Cercetării din
Republica Moldova pentru ciclul preuniversitar, la disciplina Istoria românilor și universală a
permis identificarea obiectivelor care urmăresc să: - stimuleze asumarea multiculturalității și a
multiperspectivității, care trebuie să asigure interesele și cerințele educaționale ale elevilor, în
scopul dezvoltării personalității și asigurării inserției sociale într-o societate în continuă
schimbare [2, p. 7]. Aceste obiective sunt orientate prioritar spre înțelegerea trecutului propriului
popor și a diversității tradițiilor culturale și istorice ale popoarelor lumii, pentru a evita
prejudecățile și a încuraja toleranța și comunicarea / colaborarea eficientă între oameni. Elevilor
le vor fi formate atitudini și valori de înțelegere a rolului și semnificației persoanelor cu care
interacționează direct sau indirect, indiferent de apartenența lor etnică, religioasă, de gen etc.,
excluzând astfel ura rasială, xenofobia sau antisemitismul [2, p. 8]. Iar printre competențele
specifice disciplinei ce urmează a fi formate la elevi, vizează „Valorificarea trecutului istoric și a
patrimoniului cultural, manifestând respect fată de țară și de neam‖, în care la unitățile de
competență 5.1. Stabilirea faptelor istorice din Evul Mediu care au contribuit la formarea
identității de neam, din clasa a 6-a, și unitatea de competență 5.3. Valorificarea diversității
etnice și culturale în proiecte de dezvoltare instituțională și locală prin prisma trecutului istoric,
prezenta produse școlare cu privire la personalități și obiecte / vestigii/monumente din Epoca
Medievală, demonstrând respect față de valorile neamului și ale trecutului istoric [2, p. 24].
urmează a fi realizate prin studiu: Impactul evenimentelor / proceselor din epoca modernă asupra
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diversității etnice și culturale actuale din localitate; [2, p. 30]. La aceste unități urmează a fi
efectuate Mini-interviuri cu persoane din școală, familie, societate, de culturi diferite, despre
valorile familiei, localității, neamului, comunității umane etc. [2, p. 34], alcătuirea unor proiecte
pentru dezvoltarea comunității locale / naționale, valorificând diversitatea etnică, religioasă,
culturală [2, p. 34].
O disciplină care direct vizează subiectul examinat în prezentul studiu este disciplina
opțională „Educație interculturală‖, curriculum școlar clasele I – IX, recomandată spre aprobare
de către Consiliului Național pentru Curriculum la ședința Consiliului Ştiintifico-Didactic al
Institutului de Științe ale Educației (proces-verbal nr.7, din 31 mai 2012) [3, p. 3]. În
preliminariile acestui curriculum se susține ideea că „Educația interculturală presupune o nouă
metodologie axată pe integrarea în spațiul educațional a unor principii precum: toleranța,
egalitatea, complementaritatea valorilor, valorizarea specificului spiritual al valorilor locale,
atașându-le la valorile generale ale umanității, valorificarea cadrului educațional în spiritul
diversității, drepturilor omului, egalității de șanse, dialogului intercultural, promovării identității
și cetățeniei‖ [3, p. 5]. Iar „scopul major al Educației interculturale: formarea și dezvoltarea la
elevi a competențelor interculturale, civice, morale, de autocunoaștere și autorealizare în vederea
asigurării șanselor egale în evoluția fiecărei personalități, indiferent de apartenență etnică; de
integrare în societate, prin intermediul reflecției critice asupra semnificației interculturalității‖ [3,
p. 3]. Acest scop s-a regăsit și în competențele specifice pe care și le propune spre realizare
cursul dat. Printre competențele specifice pe care le fixează disciplina sunt :
„1.Competență de înțelegere, apreciere a valorilor culturii proprii și a valorilor culturilor
etniilor conlocuitoare.
3. Competență de cooperare și valorizare pozitivă a diferențelor, de orientare în valorile
culturii proprii și a etniilor conlocuitoare, întru creșterea gradului de toleranță și acceptabilitate.
4. Competență de soluționare a conflictelor interetnice în baza dialogului intercultural [3, p. 5].
Iar ca subiecte de examinare, se propun așa teme ca:
- Educația interculturală – educație despre diferențele dintre oameni
- Diversitatea umană
- Cel diferit de mine e prietenul meu
- Educația interculturală în acte normative
A înțelege lumea în care trăiești
- Arta conviețuirii într-o societate interculturală
- Respectul și deschiderea fâță de ceilalți
- Învață să fii tolerant
- Puterea de a acționa împreună
- Interes și respect fâță de valorile etniilor conlocuitoare
- Reacții față de alte entități culturale (stereotipuri, prejudecăți)
- Recunoașterea și acceptarea diferențelor etc. [3, pp. 11-17].
Aspectul educațional al noțiunilor identitate și interculturalitate l-am identificat și în
„Ghidul metodologic‖. Competența interculturală‖ [4]. Acest ghid metodologic a fost elaborat în
cadrul proiectului Dialog intercultural în Moldova, implementat de Consiliul Național al
Tineretului din Moldova (CNTM), cu suportul financiar al Fundației Elvețiene pentru Copii
„Pestalozzi‖ (PCF) [4]. În prefața acestui ghid, Serghei LÎSENCO, director, Centrul de Dezbateri
Criuleni, susține că „Fiecare articol conține argumente teoretice privind necesitatea și specificul
educației interculturale în contexte concrete – la ore de limba română sau de limbi străine, de
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fizică, de educație civică sau de educație moral-spirituală – şi sugestii pentru organizarea
demersului didactic în cheia cadrului ERRE (Evocare / Realizare a sensului / Reflecție /
Extindere). Activitățile practice, propuse de autori, pot fi organizate sau ajustate la varii contexte
educaționale: arii curriculare, ore de dirigenție sau demersuri extrașcolare. Toate activitățile sunt
realizate cu aplicarea unor strategii didactice interactive, unele dintre ele destul de cunoscute,
altele – mai puțin. Astfel, grație acestui ghid, vă veți îmbogăți arsenalul de strategii didactice
utilizate la clasă‖ [4, p.7].
Constatările realizate referitoare la noțiunile identitate și interculturalitate confirmă
importanța și necesitatea cercetării și utilizării ei, atât în aspect teoretic, cât și în aspect
educațional praxiologic. În calitate de sugestii metodologice, putem propune cadrelor didactice
din ciclu preuniversitar, la orele de istorie, educație interculturală și dezvoltare pentru societate,
aplicarea următoarelor metode și tehnici moderne, ce vor favoriza formarea competențelor
menționate și vor condiționa perceperea acestor noțiuni nu doar din perspectiva teoreticometodologică, dar și educațional-praxiologică.
De exemplu: La etapa de evocare, se propune spre realizare sarcina:
Continuați enunțurile:

Aplicarea acestei evocări va permite să stabilim gradul primar prin care se identifică elevii.
Această evocare poate fi urmată de alcătuirea unor alte sarcini, prin care urmează să fie formate
competențele care sunt prevăzute de curriculumul sus-menționat.
Pentru clasele liceale, în vederea extinderii obiectivelor privind identificarea și definirea
noțiunilor legate de competența de interculturalitate, se poate propune aplicarea metodei
„Pătratului lui Descartes‖. În acest scop, se propune împărțirea clasei în 4 grupe. Fiecare trebuie
să răspundă la una din cele 4 întrebări din pătratul expus mai jos. Răspunsul trebuie să fie
realizat timp de 4-5 min. Fiecare grup trebuie să ia o poziție în examinarea subiectului dat.
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În rezultatul susținerii diferitelor puncte de vedere, urmează o sarcină de reflexie, care
poate fi reaizată printr-un eseu structurat: „Eu în diversitatea etnică, istorică socială‖.
Cercetători din diferite arii de cercetare au exprimat diferitele moduri în care noțiunile de
identitate și interculturalitate variază în exprimarea valorilor, credințelor și modurilor de
clasificare a lor. Explorarea naturii transformărilor acestora în mileniul trei este necesară pentru a
distinge între fenomenele și problemele actuale și legile uniforme ale dezvoltării și actualizării
lumii culturale. Perfecțiunea lumii create de spiritul uman implică inevitabil criza de reînnoire. În
mod evident, stadiul istoric modern al dezvoltării, datorită tranziției pentru societatea
informațională, a provocat o schimbare a modului de a fi om. În această percepere a identității și
interculturalității, individul și grupul social se exprimă și se relaționează cu noile realități
istorice.
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ДУХОВНАЯ БУРЖУАЗНОСТЬ И АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ ДУХ В ПОНИМАНИИ
Н. А. БЕРДЯЕВА
Седыкина Наталья, доктор
CZU: 130.1
Abstract
Acest articol examinează înțelegerea filozofilor-personaliști ruși remarcabili, N. A. Berdyaev
(1874-1948), a unor categorii precum burghezia spirituală și spiritul aristocratic. Berdyaev le consideră
două principii opuse ale lumii. El evidențiază trăsăturile spiritualității burgheze spirituale ale aristocrației.
Berdyaev nu leagă aceste principii de apartenența la anumite clase sociale, crezând că reprezentanții
oricărei clase le pot avea. Spiritul aristocratic ar trebui extins la fiecare persoană, pentru că numai el
exprimă valori creștine substitutive.
Cuvinte-cheie: filosof-personalist, clasă socială, spirit aristocratic.

Выдающийся русский философ-персоналист Н.А. Бердяев (1874-1948) видел в
историческом процессе столкновение двух вечных и полярных мировых начал [1, с. 18; 2,
с. 114]. Это духовная буржуазность и аристократический дух.
Бердяев считает поверхностным понимание буржуазности как социальноэкономической категории. Он называл буржуазность категорией духовной и
онтологической [2, с. 108]. „ Буржуазность есть состояние духа человеческого, а не
социально-классовое положение человека ‖ [1, 16]. Буржуазность была в мире всегда, но
только по мере развития капитализма, в XIX-XX вв., в эпоху машинной цивилизации
произошло торжество типа буржуа, и он стал социально преобладающим. Буржуазный
дух тогда созрел, выявился и показал свою мощь, свое господствующее положение в
жизни человеческого общества [3, с. 110].
Бердяев показывает, как разнообразна буржуазность и как поверхностно сводить еѐ
только к типу буржуа-материалиста, желания которого не распространяются дальше
низменных благ жизни [2, с. 112]. Буржуа может быть и аскетичным, и идейным, и
добродетельным [3, с. 11]. Буржуа есть во всех сферах духовной жизни: в науке и
искусстве, в морали и религии [2, с. 12-115]. Но он не способен к истинной вере, его дух
антирелигиозный, и это самое важное в нем. Буржуа предпочитает мир Богу, его вера не
выходит за рамки преуспевания в этом мире, к которому он прикован. Буржуа не верит в
иной, невидемый мир [1, с. 18; 2, с. 113, 111; 3, с. 109]. Типы буржуа все время менялись,
но в них во всех проступали черты вечного буржуа: его стремление к власти и
могуществу, отсутствие осознания глубокого трагизма жизни человеческой [2, с. 113-115].
В человеческой истории всегда получилось не те результаты, которые задумывали
люди. И одна из причин ее неудачливость – это существование буржуазности [2, с. 114].
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Дух,
который
противоположен
буржуазному,
может
быть
только
аристократическим. Духовный аристократизм, как и духовная буржуазность, - это
неистребимое духовное начало, а не социально-классовая принадлежность.
Аристократический дух может быть у представителя любого класса [5, с. 156, 161]. „Я
знал чернорабочих, которые были более аристократами, чем многие дворяне‖ [5, с. 154].
Будучи христианским мыслителем, Бердяев понимал Бога как любовь [3, с. 50-51], а
не как справодливость. Поэтому он считал, что аристократия была создана Богам с
присущей ей божественной несправодливой избыточностью, которая может скрывать
высший смысл мировой жизни [5, с. 150, 154-155].
Противопоставляя духовной буржуазности аристократический дух, Бердяев отмечал,
что им прежде всего обладает духовная
аристократия. Представитель духовной
аристократии за всѐ, что есть в нем возвышенного благодарит Бога, а за все, унижающее
его винит только себя, понимая, что подменной аристократизм не совместим с обидой,
завистью и претензий [5, с. 153, 152].
В исторической аристократии, могущей иметь душевный и телесный аристократизм,
не было еще аристократизма духовного, поскольку он связан с личностью и не может
иметь обязательную связь с определенной социальной группой [5, с. 163; 3, с. 104].
Историческая аристократия не являлось классом лучших и благороднейших, поскольку в
ней существовали такие черты, как высокомерие к тем, кто ниже по социальному
положению, презрительное отношение к труду, необыкновенная привязанность к
прошлому и закрытость к изменениям в мире. Но неверным было бы видеть в ней лишь
негативные черты. В ней было много и положительных качеств: благородство,
великодушие, отсутствие желания продвинутся вверх [3, с. 104-105].
И если средние ступени духовной аристократии имеют определенную связь с
социально-исторической аристократией [5, с.163], так как кровь и наследственность
сказываются на среднем душевном типе, обладают большей зависимостью от традиций и
культуры своего сословия [5, с. 156-159], то высшие явления духовной аристократии с
этим не связаны [5, с. 163]. „Для гения закон не писан, но он уже писан для таланта‖ [5, с.
163]. Гений, считал Бердяев, в отличие от таланта не приспособлен к этому миру,
поскольку гениальность не от мира сего [4, с. 393-395]. Он, как и другие представители
высшей духовной аристократии (святые, пророки) не приспособлен к тому, что
характерно для коллектива, образа жизни и мышления среднего массового человека; он
унижен и гоним в истории, в которой средний массовый человек господин [6, с. 9-10].
Гениальность всегда в определенном смысле сочетается с неудачничеством, она не бывает
без жертвенности и трагизма [4, с. 393-394], всегда присущих жизни высшей духовной
аристократии.
Бердяев подчеркивал необходимость ощущения связи духовной аристократии с
остальным народом, ибо и она принадлежит к грешному человеческому роду, и поэтому
„отвратительна гордыня тех людей, которые, сознавая себя принадлежащими к высшей
породе и с презрением относясь к малым сим, не хотят помочь миру подняться‖ [6, с. 10].
Противопоставляя духовную буржуазность аристократическому духу, Бердяев
выступал против истребления буржуа, в котором, как и во всяком человеке, есть образ
Божий, Буржуа – это человек, невидящий своей греховности, считающий ее нормой. Но
его нельзя воспринимать только как врага, которого нужно уничтожить; к нему нужно
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относиться человечно [3, с. 113-114], по братски, признавая его достоинства и ценности
[7, с. 453].
Говоря, что „всякий человек должен быть признан аристократом‖ [3, с. 106], Бердяев
утверждал неисчерпаемые возможности человека, его способность к глубоким
изменениям: „ .... в подлинно трагические минуты жизни всякий буржуа перестает им
быть‖ [2, с. 111].
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CRIZA OMULUI MODERN
Buzinschi Elena, dr., lector univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU: 171:316.422.6(100)
Abstract
The author of the article mentions that the rapid changes that have taken place in recent times, both
in the field of technology development and the condition of existence have brought humanity in the face
of a global crisis. The man of the century XXI is subject to irreversible changes and transformations:
genetic programming, human cloning, creation of artificial intelligence, chip transplantation ... The cause
of these problems lies in man, who is a selfish being. Human selfishness is the only destructive power that
can lead to the disappearance of the world. The way out of the global crisis would be to change man`s
thinking and attitude towards everything around him.
Key-words: crisis, global crisis, selfishness.

Este cunoscut faptul că civilizația contemporană se află într-o criză globală. Asemenea
situații au avut loc și în trecut, și, fără îndoială, vor avea loc și în viitor, deoarece omenirea nu a
fost şi nici nu va putea fi scutită de crize. Istoria nu cunoaște nici o perioadă mai lungă, care să
nu fi fost afectată de crize.
Societatea actuală nu este nici ea ocolită de crize. Omul de astăzi conștientizează că pierde
controlul asupra vieții sale. Drept dovadă ne sunt un șir de indicii, cum ar fi: criza relațiilor de
familie, criza destrămării familiei, criza educației tinerilor, consumul de droguri, depresiile, criza
ecologică, amenințarea utilizării armelor nucleare, terorismul etc.
René Guénon este de părerea că starea actuală a lumii ne determină să presupunem apariţia
unei schimbări de importanţă foarte generală, care, indiferent de forma pe care o va lua – formă
pe care nu încercăm să o definim – va afecta, mai mult sau mai puțin, întreg Pământul [3, p. 28].
Gânditorii sec. XX au marcat că una din caracteristicile principale ale epocii este
diminuarea valorilor moral-spirituale superioare. Astfel, O. Spengler scria despre moartea
51

culturii europene și debutul civilizației, E. Huserl – despre criza umanității europene, M.Weber –
despre conflictul științei moderne, K. Jaepers – despre situația spirituale tragică a epocii, H.
Ortega-y-Gasset – despre „omul maselor‖, E. Fromm – despre „inteligența manipulatoare‖ etc.
Schimbările rapide ce au avut loc în ultimele perioade de timp, atât în domeniul dezvoltării
tehnologiilor, cât și al condiției existenței umane, sunt absolut diferite de alte epoci. Aproape
totul s-a schimbat: realitățile politice, relațiile sociale, situația economică, nivelul de dezvoltare
tehnologică etc.
Cercetările efectuate ne confirmă că aceste schimbări iau amploare în sec. XXI în
condițiile globalizării societății, dezvoltării liberalismului economic în relațiile de piață, utilizării
noilor mijloace de informare care acționează asupra conștiinței umane.
Este cunoscut că tehnologiile științifice și informaționale deschid noi perspective și
oportunități în fața umanității. Însă, ele atrag după sine pericolul transformări omului și a întregii
lumi. Prin noile tehnologii informaționale omul este zilnic bombardat cu o cantitate uriaşă de
informaţii, care are drept scop manipularea acestuia. Calculatoarele personale oferă posibilitatea
accesului la tot felul de informaţii, zămislind un șir de ispite, cărora omul, cu greu, le face față.
Astfel, secolul XXI se caracterizează prin supunerea omului la anumite modificări și
transformări ireversibile – modificări la nivel de genetică, fiziologie, activitate nervoasă
superioară, psihice etc. Respectivele modificări pot fi consecințe ale efectelor dezastruoase ale
mediului sau, drept urmare, a unui amestec conștient a omului în genetica umană [13, pp. 1-2].
Drept rezultat al efectelor dezastruoase ale mediului sunt: poluarea, radiațiile
electromagnetice, medicamentele chimice, metodele de diagnostic al sănătăți, materialele
sintetice, produsele alimentare modificate genetic etc. – sunt doar unii din factorii ce afectează
existența umană.
Cât privește amestecul conștient în genetica umană, aceasta este posibilă datorită noilor
cercetări și elaborări științifice și tehnologice, prin programarea genetică, clonarea umană,
crearea inteligenței artificiale, transplantul de cipuri etc., care pot aduce umanitatea în pragul
unei catastrofe.
Astăzi, ca niciodată, oamenii din aproape toate statele lumii se confruntă cu problema
transformării și pierderii valorilor esențial-vitale, cum ar fi: sensul vieții, locul și rolul omului în
lume, scopul, rostul și valorile vieții. În căutarea de senzații și plăceri pozitive, sau relativ
pozitive, drept locțiitori ai sensului pierdut apare creșterea criminalității, narcomaniei,
alcoolismului, pedofiliei, dar și dezvoltarea așa-numitelor tipuri de „relaxare‖ și „divertisment‖
extremale [10, p. 3]. Prin urmare, s-a creat o adevărată industrie de servicii şi obiecte care să-i
creeze omului modern tot felul de „plăceri‖, dar de care nu are cu adevărat nevoie: parcuri de
distracţie, mall-uri, jocuri pe calculator etc.
Cercetători în domeniu, filosofi, sociologi, moraliști, pedagogi, psihologi etc. sunt de
părerea că, astăzi, morala nu mai ocupă locul bine meritat pentru liniştea sufletelor oamenilor.
Știinţa inventează alte mijloace de atingere a fericirii. Pentru Victor E. Frankl, acumularea de
valori şi bunuri nu duce, în final, la mai multă fericire şi stare de bine psihică sau fizică, ci uneori
are chiar efectul advers. Satisfacţia poate fi atinsă mai degrabă prin dăruirea omului, prin
capacitatea lui de a transcende propriile nevoi şi interese [2, p. 113].
Andrei Pleşu îşi exprimă convingerea că asistăm astăzi cu toții la ceea ce se numește
psihologia nerușinării: „neruşinare în politică, neruşinare în publicistică, neruşinare în
moravuri, în comportamentul public, în discurs, în modul de a (nu) gândi. […]. E vorba de o
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nonşalanţă fără criterii de exibiţionism agresiv, de o suspensie generalizată a valorilor şi a
bunei cuviinţe. E vorba de disoluţia sfielii, a scrupulelor, a oricărei cenzuri interioare‖ [6, p. 5].
Ceea ce ne determină să concluzionăm că ne aflăm în faza unei crize globale a societății
contemporane, sunt următoarele acțiuni ale omului:
 distrugerea valorilor general-umane ale culturii mondiale;
 dominarea unui stil de viață de tip consumator;
 viziune egocentrică cu privire la relația omului cu natura;
 distrugerea biosferei și creșterea amenințării catastrofei ecologice globale;
 liberalizarea hipertrofică a relațiilor dintre oameni; diminuarea normelor morale;
deprecierea conceptelor „onoare‖, „rușine‖, „demnitate‖, „politețe‖, „generozitate‖ ș.a.
 degradarea valorilor familiale; distrugerea instituției familiei; reducerea responsabilității
față de destinul copiilor, părinților bătrâni etc.
 descreșterea fără precedent a valorii vieții omenești; creșterea agresivității, cruzimii și
violenței asupra personalității (în toate structurile);
 dezvoltarea cultului îmbogățirii materiale și a lăcomiei; legitimarea corupției, mituirii și
carierismului;
 răspândirea alcoolismului, narcomaniei, prostituției, pedofiliei ș.a. în societate;
 reducerea nivelului artei și culturii clasice și a rolului lor în societate, precum și în
sistemul de formare și educare a societății.
 descreșterea nivelului formării generale a societății și a intelectului personal etc.
Profesorul M.Laitman consideră că crizele globale pornesc de la om. Particularitățile
caracteristice ale omului, în comparație cu natura, nu se rezumă doar la dorințele personale, ci și
la faptul că dorințele lui se schimbă și se dezvoltă continuu. Toată natura, cu excepția omului,
consumă strictul necesar pentru existența sa. Pe când dorințele omului, vizavi de hrană, confortul
fizic ș.a. nu se limitează la cantitatea strict necesară. Această dorință nesecătuită, inerentă doar
omului, se manifestă prin goana după bogății, putere, onoruri, faimă etc. [11].
Dorințele ce depășesc strictul necesar pentru viața umană dau naștere egoismului, care
crește și se dezvoltă în mod constant. Dorințele și poftele pot duce la stimularea și determinarea
progresului omenirii, dar pot aduce după sine și așa-numitele crize globale. După M.Laitman,
„egoismul omului este unica putere distrugătoare care poate duce la dispariția lumii. Lumea va
dispărea, dacă omul nu-și va schimba atitudinea sa egoistă față de societate și față de tot ce îl
înconjoară‖ [12] .
Dorințele sau poftele, care sunt considerate „omenești‖, îl determină pe om să facă rău.
Doar omul primește satisfacție atunci când umilește sau își domină, supune aproapele. Anume
această calitate, M.Laitman o numește egoism, care crește și se dezvoltă tot mai mult. Cu cât se
dezvoltă omul, cu atât crește și se dezvoltă gradul egoismului lui.
Nicolae Bălcescu recomanda oamenilor să se conducă după principiile: „Nu face altuia ce
ai socoti că nu se cade să-ţi facă altul; fă altora aceea ce socoteşti că ceilalţi se cade să facă
pentru tine”; „Dreptatea este cel dintâi grad al desăvârşirii, dar după dânsa vine frăţia
(omenia)‖ [1, p. 126].
Dimitrie Gusti, considerat a fi întemeietorul sociologiei, ia în considerare nu numai
individul, ci şi grupul social. El consideră etica drept un instrument de modelare a personalităţii
(urmărind „utilul‖, finalitatea practică), de formare şi dezvoltare de conştiinţe înalte şi atitudini
morale.
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Idealul etic al lui D.Gusti era personalitatea socială creatoare de valori: „acţionează astfel
încât, în fiecare clipă a acţiunii tale, să atingi realizarea maximală a personalităţii tale; atinge
actualitatea maximală a personalităţii tale, spre a o desfăşura pentru crearea celor mai înalte
valori culturale‖ [4, p. 37].
El afirma că responsabilitatea individuală este direct proporţională cu nivelul
responsabilităţii colective. Chiar dacă este un atribut al individului, responsabilitatea are origini
şi criterii obiective şi exterioare în raport cu individul, îndeplinind o funcţie socială. El este
convins că nu grupurile vor mişca societatea către bine, ci acea societate care va susţine indivizii
să-şi asume responsabilităţile şi consecinţele acţiunilor acestora.
Fiecare individ este responsabil de săvârşirea sau neîmplinirea unei fapte, precum şi de
urmările acesteia, în măsura în care a fost angajată la aceasta libertatea voinţei sale. Vinovăţia
depinde de: importanţa sarcinilor ce trebuie îndeplinite, greutatea lor, de măsura cunoaşterii
gravităţii faptei, de lipsa influenţelor exterioare în adoptarea deciziilor etc. Este nevoie de o
educaţie care să pună accentul pe o adoptare etică a deciziilor individuale, pe înţelegerea
câmpului organizaţional al consecinţelor unor comportamente negative.
Maxim S. T. crede că omenirea trebuie să-şi asume obligaţia fundamentală de a acţiona
astfel, încât să nu pună în pericol existenţa viitoare a umanităţii. Responsabilitatea morală pentru
viitorul omenirii se transformă într-un principiu al prezentului [5, p. 42].
Încă anticii recomandau: „Cunoaşte măsura în toate‖. Diogen Sinop spunea, că „primii
oameni au avut fericirea de a locui în natura virgină şi că generaţiile următoare n-au avut de
câştigat în viaţă nici din agerimea lor, nici din nenumăratele invenţii, nici din maşinile lor‖ [7,
p. 166].
O părere mai pronunţată despre viața practică a omenirii o dă J. Dorst: „Omul a apărut, ca
un vierme în fruct, ca molia în ghemul de lână şi şi-a ros loc pentru trai, alcătuind teorii pentru
a-şi îndreptăţi acţiunile sale‖ [8, p. 403].
Prin urmare, criza globală se datorează viziunii greșite a omului asupra lumii. Conștiința și
activitatea oamenilor este una consumativă și egoistă. Timp îndelungat omul tehnologic a avut o
părere și o atitudine greșită asupra ideii de consumator, controlor și conducător al naturii şi nu a
conștientizat că dependența lui față de natură a rămas la fel de strânsă ca în trecut.
În natură nu există crize. Nu există furnică flămândă sau pasăre care să nu-și poată construi
propriul său cuib sau propria familie. Natura se dezvoltă și există conform legilor universale, iar
animalele nu au libertatea sau puterea să schimbe aceste legi. Omul însă, având voința libertății,
folosește această libertate în mod egoist, pornind de la ideea „lumea este pentru mine‖, și nu ‖eu
– parte a lumii‖.
Calamitățile naturale nu sunt decât răspunsul naturii asupra activității nesăbuite a omului.
Natura se împotrivește. Omul trebuie să-și schimbe atitudinea față de tot ce îl înconjoară, trebuie
să i-a doar atât de cât are nevoie. Ceea ce lipsește astăzi omului, este obținerea unui echilibru
absolut cu natura. Doar în așa condiții natura va înceta să „pedepsească‖ [11].
Prin urmare, omul trebuie să-și revadă gândirea și atitudinea față de lume. Odată cu
schimbarea caracterului relațiilor cu lumea, lumea se va schimba. Criza nu se află în lume, ci în
înțelegerea omului cum să devină fericit aflându-se în armonie cu tot ce îl încoajoară. Cât timp
nu vom fi în armonie cu natura, ea va continua să ne lovească.
Rezolvarea problemei crizei nu trebuie căutată în economie sau geopolitică, ci în sfera
umanitară a societății, în soluţionarea dificultăţilor de ordin moral și spiritual. Trăim într-o lume
a cantităţii, a stresului moral, a pragmatismului egoist, o lume în care, deşi există loc pentru
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orice, nu mai există loc pentru om şi omenie. Schimbarea atitudinii omului devine imperativul
major al timpurilor noastre, devine condiția supraviețuirii omenirii.
A spune că lumea se află într-o criză înseamnă că ea a ajuns într-un punct critic, sau, cu
alte cuvinte, că este inevitabilă o transformare, o schimbare de orientare, de voie sau cu forța,
mai mult ori mai puţin brusc, cu sau fără catastrofe [3, p. 23].
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CERCETEREA ISTORICĂ CA INSTRUMENT AXIOLOGIC ȘI METACOGNITIV
LA LECȚIA DE ISTORIE
Bodareu Galina, lector univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
„Adevărata valoare umană este valoarea pe care o dăm vieţii altora” (autor anonim).
CZU: 37.016:94:930.2
Abstract
History is a school discipline that forms values. It creates the collective and moral memory of
society. The world's education systems emphasize the role of learning through research. A good form of
learning at the history lesson is project-based learning. The teacher helps students to research historical
sources and argue the information.
Key-words: historical research, project, cognition, metacognition.

Realitatea social-politică, economică și culturală contemporană evidențiază în mod
accentuat valoarea majoră a școlii ca instituție ce organizează procesul de formare a
personalității prin educația istorică. Istoria oferă identitate națională, statală, memorie colectivă,
un sens moral pentru generații și exemple educative. Istoria înseamnă memorie, dar recunoaștem
că aceasta deseori este selectivă. În aceste condiții cunoașterea istoriei permite cercetătorilor să
descopere și să explice legități în originea și evoluția proceselor social-economice, etnice și
politice.
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Sistemele educaționale din lume pun accentul supra gândirii critice și rezolvării
problemelor într-o lume globalizată a informației și tehnologiei, aflată în continuă schimbare.
Dorința de a descoperi adevărul istoric valorizează istoria ca disciplină școlară.
Actualizarea standardelor în educație pornesc de la centrarea pe elev și crearea unui
mediu școlar prietenos copilului. Curriculumul dezvoltat la Istoria românilor și universală din
2019 [3, p. 2], prin demersurile sale de formare a competențelor, prin cunoștințe, abilități și
valori, amplifică rolul disciplinei școlare Istoria românilor și universală în formarea personalității
elevului și insistă la o deschidere mai mare din partea tuturor participanților: a cadrelor didactice,
elevilor, părinților și ai altor factori, pentru a crea un climat motivațional pozitiv în studierea
istoriei.
Prin dezvoltarea gândirii analitico-critice asupra evenimentelor, faptelor, fenomenelor,
proceselor, formăm nu doar cunoștințe și abilități, dar și caractere, la tânăra generație. Pe baza
exemplelor studiate formăm experiențe de viață. Ele caracterizează aspectele rațional-afective ale
istoriei, ca disciplină de studiu, în care cel ce studiază devine parte a realității trecutului pe care îl
cercetează. Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului, a diversității culturale,
democrației, dreptății, echității, egalității și a statului de drept; empatia, percepția de sine, în
contextul circumstanțelor istorice descoperite, sunt elemente esențiale ale procesului instructiveducativ la lecția de istorie. În acest context se încadrează aprecierea celebră făcută de filosoful
și istoricul francez Etienne Gilson, care a fost preocupat de marile întrebări și provocări ale
modernității: „Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecinţele gândirii‖.
La baza cunoașterii istorice se află sursele istorie. Cercetarea lor motivează interesul
cercetătorilor de a descoperi conținuturi justificate și argumentate, prin dezbateri, și apreciate
obiectiv. Elevii sunt incluși în muncă intelectuală, care presupune aplicarea a mai multor tehnici:
de citire, descriere, analiză, sinteză, sistematizare și interpretare a informației într-un anumit
format: scheme, grafice, explicații orale sau textuale prin concluzii argumentate etc. Sursele
istorice asigură din punct de vedere factologic fundamentele informaționale și cognitive.
Profesorul de istorie, prin activitățile de învățare propuse și prin conținuturile abordate în
cadrul lor, realizează competențe specifice înscrise în Curriculumul școlar; proiectează activități
pentru descoperirea conținuturilor din sursele istorice prin descoperirea faptelor și a
circumstanțelor istorice, care le-au generat; încadrează elevii într-un sistem de operații, prin care
elevii deprind tehnici și însușesc principii de lucru cu sursele la nivel de cercetare externă a
sursei și la nivel de cercetare internă, unde elevii formează deprinderi de interpretare a textelor,
imaginilor, vestigiilor, prin operații analitico-sintetice, comparații, conexiuni logice, formulând
în final concluzii proprii, argumentate de sursele cercetate. Gradul de obiectivitate al
informațiilor parvenite din ele este analizat în funcție de caracterul primar sau secundar al sursei
istorice.
Caracterul integrativ al disciplinelor istorice explică relațiile inter- și transdisciplinare în
procesul activităților școlare și extrașcolare prin aplicarea informației aferente din conținuturile
altor domenii ale vieții. Acest proces are loc prin interacţiunea ascendentă dintre conținuturile a
două sau mai multe discipline din aceeași arie curriculară, cât și între cele din arii diferite.
Transdisciplinaritatea reprezintă cel mai înalt grad de integrare a cunoștințelor. Realizarea
acestor principii de activitate didactică asigură un caracter complex al învățării, „…constituind
un tot întreg în procesul de formare a competențelor și de atingere a finalităților‖ [3, p. 4].
Caracterul cognitiv și axiologic al istoriei asigură succesul școlar aflat în legătură directă
și într-o unitate absolută cu cel metacognitiv, care constituie cel de-al treilea element important
56

în cunoașterea istoriei. Conștientizarea propriului proces de învățare facilitează acel „proces
continuu, de actualizare și racordare sistemică a paradigmei educaționale – centrarea pe elev și
școala prietenoasă copilului‖, stipulat în Curriculumul la istorie din 2019 [3, p. 3]. Rolul
metacogniției în procesul învățării este absolut, deoarece ea dezvoltă autoconștiința și formează
deschidere comportamentală conștientizată a elevului spre învățarea ulterioară. Metacogniția
caracterizează latura emoțional-volitivă a procesului de cunoaștere. „Metacogniția presupune un
conținut (cunoștințe metacognitive pe care o persoană le are despre propria gândire sau a altor
persoane, despre o sarcină de învățare, despre strategii) și un aspect procedural, care implică
abilități metacognitive de control, planificare, monitorizare, evaluare‖ [2, p. 148].
Cogniția și metacogniţia sunt elementele ce caracterizează cunoașterea. „Cogniţia se
referă la rezolvarea de probleme, iar metacogniţia – la felul cum are loc aceasta, drept
autoreflecţie asupra cogniţiei şi ca instrument pentru a atinge performanţele‖ [1; 5, p. 239].
După I. Radu, metacogniţia este a şti să înveţi, adică cunoştinţele elevilor despre
funcţionarea propriului sistem cognitiv [7, p. 213]. J. Piaget constată metacogniția ca o
„cunoaştere despre propria cunoaştere, gândirea despre propria gândire, conştiinţa propriilor
gânduri, cunoştinţe despre funcţionarea propriului sistem cognitiv”, „posibila luare de
cunoştinţă a ceea ce ştie” [6, p. 47].
Cogniţia creează perspectiva realizării sarcinilor de către elev, iar metacogniția realizează
autoreflecții asupra condițiilor de realizare a lor. Cercetătorii W. Doolittle şi W. Camp (1999) au
constatat că „şi metacogniţia se construieşte, pentru că ea constă în cunoaşterea cogniţiei proprii:
ce ştiu, de ce sunt capabil să fac, ce mai am de făcut, ce-mi trebuie să ştiu etc. şi în reglarea
cogniţiei sale: cum să fac, cum să mă monitorizez şi să mă evaluez‖ [5, p. 236].
Sunt cunoscute trei componentele structurale ale metacogniţiei: cunoştinţele
metacognitive; experienţele metacognitive și controlul şi reglarea metacognitivă [1]. Cel de-al
treilea element constitutiv exprimă controlul activ, motivaţional şi comportamental asupra
propriei învăţări, când elevul își autoanalizează motivația învățării pe care o realizează, și gradul
de implicare reală a lui în activitatea de cunoaștere în raport cu posibilitățile intelectuale, pe care
le are formate până la moment.
Arta de a învăţa are un caracter constructiv, treptat și complex. Realizarea ei aparține
elevilor, ghidaţi de măiestria cadrelor didactice, care în mod sistematic îi încurajează să
descopere istoria, să-i învețe ca aceștia să devină autorii propriei învățări și să-și monitorizeze și
să-și autoevalueze propriul progres al cunoașterii și aprecierii trecutului în raport cu prezentul.
Diversificarea strategiilor didactice este o soluție pentru ca activitatea didactică să fie mai
eficientă și mai atractivă pentru elevi. Pe această cale se stimulează performanța elevilor și le
oferă o stare de bine în baza succeselor proprii. Învățarea pe bază de proiect stimulează elevii să
participe direct la propria lor formare. Eficiența acestei metode constă în îmbinarea activităților
de învățare independentă cu cele de grup, formând abilități de comunicare și negociere, de
proiectare a etapelor de lucru, de luare a deciziilor, de prezentare colectivă a finalităților.
Instruirea la distanță susține realizarea acestei metode, fiind facilitată de o implicare mai mare a
tehnologiilor informaționale.
Din punct de vedere cognitiv, proiectul realizat la unitatea de învățare „Țările Europei și
Americii de Nord de la mijlocul secolului al XVII-lea până la sfârșitul secolului al XVIII-lea‖
implică elevii, în primul rând, să descopere statele care au înscris o permanentă influență și
ascensiune în Europa și America în intervalul cronologic stabilit, adică realizează conceptul de
spațiu și timp. Elevii sunt orientați să cerceteze istoria acestui spațiu geografic în câteva etape:
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ascensiunea Angliei și a Franței, prin descoperirea particularităților absolutismului în aceste țări,
a schimbărilor social-politice și a celor cu caracter economic, condiționate de revoluția
industrială; apariția noilor centre politice în sec. al XVIII: Imperiul Habsburgic, Prusia și
Imperiul Rus; extinderea maximă a influenței Imperiului Otoman și consecințele războaielor din
Balcani; Formarea SUA. În contextul acestor importante subiecte, elevii sunt încadrați în
cercetarea surselor: textul de bază al temelor, hărțile tematice, tabelele cronologice la fiecare
temă, studii de caz, imagini, documente și sarcini de lucru: meditează, analizează, comentează.
La fiecare lecție caracterul cercetării se aprofundează prin implicarea treptată a elevilor în
realizarea unor produse noi, prin aplicarea cunoștințelor descoperite: tabel conceptual, schemă,
diagramă, comentariu. Pentru extindere, după cercetarea fiecărei teme, elevii fac notițe personale
în Jurnalul reflexiv:
1) Denumirea activității și subiectul temei
2) Am aflat despre...
3) M-a impresionat...
4) Am reținut...
5) Aș dori...
Legătura între latura cognitivă și cea metacognitivă a cunoașterii o menținem pe tot
parcursul cercetării problemei fundamentale: „Țările Europei și Americii de Nord de la mijlocul
secolului al XVII-lea până la sfârșitul secolului al XVIII-lea‖ și creăm „…un mediu de învățare
în care se face o legătură directă între Ce se învăță? și De ce se învață?, pentru a deplasa
accentul de pe transmiterea, acumularea, reproducerea informațiilor, pe comportamente, valori și
atitudine‖ [Ghid, p. 4].
Activitatea de acest tip decurge prin planificarea lucrului (este necesar să fie făcută
împreună cu elevul). Ea presupune stabilirea scopului (cu referire la rezultatul proiectului și a
obiectivelor pentru fiecare etapă de lucru), precum și a strategiilor de lucru (cine și pe ce cale /
metode, prin ce mijloace realizează sarcini). Regulile de lucru, elevii le stabilesc la prima lecție a
proiectului, iar pe parcursul fiecărei lecții profesorul actualizează condițiile de lucru prin
contexte noi. Situația obișnuită de lucru facilitează comunicarea relaționară directă între elevi. În
condițiile de lucru la distanță, ca produs final, poate fi planificat nu doar un portofoliu, dar un
filmuleț, în care fiecare copil postează o scurtă prezentare despre cele descoperite.
Monitorizarea activității de investigație vizează conştientizarea înţelegerii sarcinilor
curente planificate şi corectarea acţiunilor de lucru, însoțită de autoreflecții pe tot parcursul
proiectului: ce am aflat la această etapă? ce urmează să clarific? Pentru aceasta, la finele fiecărei
etape realizate (în cazul dat avem temele din unitatea de învățare) se fac notițe în Jurnalul de
reflecții. La această etapă de lucru se realizează evaluări formative ale unităților de competență
Este foarte important rolul profesorului, care formulează întrebări și îi provoacă pe elevi să
analizeze cu atenție argumentele (care deseori sunt contradictorii) și să extragă concluzii și să
sprijine concluzii din aceleași date.
Evaluarea finală constă în estimarea produsului final, prin care trebuie să se demonstreze
competențele planificate formate, adică performanțele. Se propun două componente în cadrul
evaluării: cognitivă (Mi-am atins scopul? Ce am reuşit să realizez? Ce nu am reuşit să realizez?)
și rațional-afectivă (Ce m-a impresionat? Ce aș fi simțit eu dacă trăiam în acea epocă? Cum aș
fi procedat dacă trăiam atunci?).
Profesorul poate să aprecieze rezultatele proiectului după următoarele criterii: adecvarea
metodelor de lucru, a materialelor și a mijloacelor didactice folosite în scopurile propuse;
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acuratețea produsului; rezultatele obținute; raportul final și modul de prezentare a acestuia;
gradul de implicare a participanților în rezolvarea sarcinii de lucru [4].
Învățarea bazată pe investigație, la această unitate de învățare, îl ajută pe elev să-și
dezvolte abilitatea de a analiza critic și în complex informațiile pe care le-a descoperit din
diferite surse incluse în manual, dar și din mediul online. Acumulând asemenea experiențe,
elevul devine capabil să abordeze orice problemă, să se documenteze și să aibă încredere în
capacitatea de a susține o opinie. Pe această cale se creează starea de bine a copilului, care îl
motivează spre noi scopuri de investigație. Astfel, se formează ca persoană, care tinde, din
imbolduri proprii, spre învățare pe tot parcursul vieții și spre perfecțiune.
Succesul activității de predare – învățare – evaluare și a procesului de cunoaștere la
lecțiile de istorie poate fi realizat printr-o unitate complexă a trei elemente fundamentale:
cognitiv, rațional-afectiv și emoțional-volitiv. Caracterul constructivist al învățării prin
descoperire asigură succesul și motivează perceperea acestui proces ca o condiție de formare a
unei personalități libere, creative, ce aspiră spre cunoaștere conștientizată, metacogniţia este o
componentă constructivă a competenţei de cunoaştere ştiinţifică, iar starea de bine motivează
menținerea interesului spre cunoaștere prin investigare.
J. J. Rousseau spunea: ,, Apropie-l pe copil de probleme şi lasă-l să le rezolve singur. Săşi întemeieze ceea ce ştie nu pe ceea ce i-ai spus tu, ci pe ceea ce a înţeles el; să nu înveţe ştiinţa,
ci s-o descopere‖.
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Piața contemporană a forței de muncă este un domeniu vast și reprezentă un număr
impunător de diverse profesii, totodată, persoanele, în special cele tinere, sunt puse într-un cadru
restrâns, deoarece situația actuală de dezvoltare din țara noastră dictează propriile condiții de
evoluție.
Relevanța acestui subiect este datorată faptului că tineretul este un fenomen social
complex, multidimensional și destul de controversat, ce determină viitorul statului, iar
potențialul intelectual al țării depinde de capacitatea lui de includere și adaptare pe piața muncii.
Populația tânără se manifestă drept cel mai activ și mobil grup social, care necesită o atenție
deosebită din partea statului, în vederea integrării și socializării pe piața muncii. Nu întâmplător
pe la mijlocul anilor `60 ai secolului XX, mai multe instituții internaționale, în predilect ONU, au
dezvoltat departamente specializate de cooperare în domeniul educației și sprijinului social a
tinerei generații. De menționat că, astăzi, 2/3 din populația lumii reprezintă tinerii cu vârsta 18 29 de ani, ceea ce subliniază elaborarea unor politici eficiente de tineret de către membrii
comunității naționale și internaționale.
Astfel, un exemplu concret în această privință este activitatea statelor Uniunii Europene
(UE) și a structurilor sale. Europa depune eforturi semnificative pentru a crea un spațiu unic în
care să se formeze nu numai instituții politice comune, dar și valori comune pentru toți cetățeni
europeni. În acest proces, tineretul acționează ca subiect-cheie, asupra căruia măsurile sunt
orientate spre formarea unei identități paneuropene.
În ciuda proceselor integraționiste din Europa, care sunt într-o continuă desfășurare, s-au
acumulat o serie întreagă de probleme social-economice și politice, iar succesul întregului
proiect european depinde de gradul de soluționare a acestora. În mare parte, aceste probleme
vizează tânăra generație, în care conducerea UE are speranțe mari, fapt ce este menționat într-un
comunicat al Comisiei Europene, „capitalul uman și social al tinerilor constituie unul dintre
atuurile majore ale Europei pentru viitor‖ [1].
Șomajul și subocuparea în rândul populației tinere sunt fenomene ce revin pe ordinea de zi
a instituțiilor europene încă de la începutul anilor ‘80, însă au devenit extrem de grave în
ultimele decenii, în special în urma recesiunii economice și a crizei bancare din Europa. În plus,
încercarea de a soluționa această problemă, cu toate particularitățile ei, a devenit tot mai
importantă în ultimii ani. Dintre motivele determinante ale acestor fenomene se evidențiază
următoarele:
- consecințele crizei economice și sociale din Europa, care a avut un impact mai mare
asupra tinerilor decât asupra adulților, îndeosebi referindu-se la posibilităților și durata de
angajare, dar și a ratei șomajului [3]. În acest aspect, cercetătorii Bell D. și Blanchflower D. au
evidențiat faptul că tinerii sunt mai sensibili la aceste fenomene, deoarece au un capital uman
mai puțin specific și o mai mică experiență acumulată decât adulții [4]. Dolado J. J. et. all.
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argumentează că există numeroase diferențe între aceste tipare în țările europene și că acestea
sunt cauzate de tipul sistemului educațional al țării (tranziție dificilă de la școală la muncă,
număr mare de tineri NEET (Persons Not in Education, Employment or Training), formare
profesională) sau de tipul instituțiilor pieței muncii din țara respectivă (contracte de muncă pe
durată determinată, salariu minim etc.) [5].
- șomajul într-o etapă inițială a carierei profesionale, în predilect în rândul tinerilor, care
are un puternic impact negativ asupra realizărilor viitoare pe piața muncii. Chiar și în cazul
șomajului de scurtă durată, trecerea de la un loc de muncă temporar la altul îi face pe tineri
incapabili să își valorifice capitalul uman și să acumuleze o experiență profesională
semnificativă. În același timp, deprecierea capitalului uman este mai răspândită în etapele inițiale
ale carierei profesionale. În aceste condiții, este evident faptul că toate aspectele menționate mai
sus sunt factori determinanți în ceea ce privește oportunitățile profesionale viitoare ale tinerilor
[6].
- intențiile stringente ale tinerilor de a emigra. Emigrarea tinerilor are legătură cu tranziția
îndelungată și problematică a acestora către viața de adult, care se datorează dificultăților în
găsirea unui loc de muncă, dar și nivelului ridicat de nesiguranță în ce privește păstrarea locului
de muncă [7].
Potrivit Eurostat, rata șomajului în UE în luna mai 2019 constituia 6,3% (15,7 mln
persoane), înregistrând o scădere cu 0,1% față de luna precedentă (6,4%) și cu 0,6%, pe an. Pe
parcursul aceluiași an, nivelul șomajul a scăzut în 23 de țări ale UE (mai ales în Grecia, Spania
și Cipru), a rămas neschimbat în Austria și a crescut în Luxemburg, Polonia, Danemarca și
Suedia. Cea mai redusă rată a șomajului se observă în Republica Cehă (2,2%), în Germania
(3,1%) și Olanda (3,3%), iar cea mai ridicată este în Grecia (18,1%), Spania (13,6%) și Italia
(9,9%).
În același context, în 2019 în UE erau înregistrați 3,2 mln (14,3%) de șomeri cu vârsta de
până la 25 de ani. Nivelul minim al ratei șomajului a fost observat în Germania (5,1%) și Olanda
(6,3%), iar nivelul maxim – în Grecia (40,4%), Spania (31,7%) și Italia (30,5%). Astfel, aproape
fiecare al șaptelea tânăr, cetățean al UE, și mai mult de o treime din tinerii greci sub 25 de ani nu
își pot găsi un loc de muncă [8].
Aceeași sursă ne comunică că în luna aprilie 2020, a doua lună după instituirea măsurilor
de carantină împotriva COVID-19, puse în aplicare de majoritatea statelor-membre, rata
șomajului a constituit 6,6% (14 079 persoane), aflându-se în creștere față de luna martie când se
înregistrau – 6,4% (13 682 persoane).
În rândurile populației tinere, sub 25 ani se observă aceleași schimbări, în aprilie 2020 –
rata șomajului constituia 15,4% (2776 persoane), mai mare aproximativ cu 1% comparativ cu
luna martie 2020 – 14,6% (2692 persoane). Acest indicator este diferit în statele comunitare:
dacă în Spania și Grecia aproximativ 27% din cetățeni nu pot găsi un loc de muncă, atunci în
Austria – doar 5% [9].
Dacă în primul trimestru al anului 2020, rata șomajului în țările UE era într-o descreștere
continuă, atunci situația creată de pandemia COVID-19 a provocat șocuri grave în economia și
pe piața forței de muncă comunitară, afectând nu numai oferta (producția de bunuri și servicii), ci
și cererea (consumul și investițiile). Într-o atmosferă de incertitudine și frică, întreprinderile
preferă deseori să se oprească din investiții, achiziții și angajarea de lucrători, în special tineri,
decât să-și continue activitatea economică.
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Statele-membre ale UE, de-a lungul timpului, au venit cu diverse soluții în combaterea
acestor probleme:
 sprijin pentru inițiative bazate pe garanții de angajare, educație și formare
profesională;
 furnizarea de beneficii și subvenții pentru companiile care angajează tineri;
 implementarea programelor sociale în domeniul tineretului;
 extinderea învățământului profesional;
 sprijin prin granturi al tinerilor antreprenori ș.a.
Unul din factorii eficienți de reducere a ratei șomajului, în deosebi în rândul tinerilor, este
libera circulație a angajaților. Mobilitatea forței de muncă pe teritoriul întregii UE este unul din
principiile fundamentale ale pieței muncii, consacrat în Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene [10]. Aproximativ 17 milioane de europeni (de două ori mai mulți decât acum un
deceniu) trăiesc sau lucrează în altă țară a UE. Astfel, în februarie 2019, Comisia Europeană,
Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu privind crearea Autorității
Europene a Muncii (European Labor Authority – ELA), inițiat cu un an mai devreme de către
Comisia Europeană. Scopul acestui nou organism este de a sprijini statele membre în vederea
punerii în aplicare a actelor juridice ale UE în domeniul mobilității forței de muncă pe teritoriul
întregii Uniuni, precum și a coordonării sistemelor de securitate socială. De asemenea, acesta va
oferi informații angajaților și angajatorilor cu privire la aspectele complexe ale mobilității
transfrontaliere a forței de muncă. Principalele sarcini ale ELA includ:
- facilitarea accesului la informațiile referitoare la drepturi și obligații în cazuri de
mobilitate transfrontalieră pentru lucrători, angajatori și administrații naționale;
- sprijinirea coordonării dintre statele membre în asigurarea respectării transfrontaliere a
legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor comune și concertate;
- sprijinirea cooperării dintre statele membre în efortul de combatere a muncii nedeclarate;
- sprijinirea autorităților statelor membre în soluționarea litigiilor transfrontaliere [10].
ELA va reuni atribuțiile tehnice și operaționale ale mai multor organisme existente ale UE
(Biroul european de coordonare al EURES*, Comitetul tehnic pentru libera circulație a
lucrătorilor, Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor și Platforma europeană de
combatere a muncii nedeclarate). Scopul este instituirea unei structuri permanente, care să
asigure o reacție rapidă și rezultate mai eficiente pe baza unei cooperări consolidate [2].
În perioada aa. 2014-2020, UE a alocat 352 mrd EUR pentru investiții în educație, formare
și dezvoltare profesională (învățare pe tot parcursul vieții), combaterea sărăciei, incluziune
socială și profesională a tinerilor, sprijinirea mobilității forței de muncă și creșterea
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii în statele comunitare. Valoarea fondurilor alocate
este echivalentă cu aproape 1/3 din întregul buget al UE.
Eforturile depuse de autoritățile UE în adaptarea pieții muncii la realitățile moderne au un
impact minim asupra ocupării tinerilor și a șomajului de lungă durată, în ciuda finanțării
impresionante din partea UE. Situația pe piețele regionale ale muncii în UE este determinată în
mare măsură de consecințele crizei financiare și economice globale, a proceselor de migrație, a
transformării digitale a economiei, care necesită urgent actualizarea și optimizarea legislației și
politicii muncii.
Astfel, problemele menționate anterior sunt acute nu numai pentru țările UE, ci și pentru
întreaga lume, inclusiv Republica Moldova. Prin urmare, experții europeni, dar și specialiștii din
diverse organizații internaționale (OIM, ONU) remarcă necesitatea unei colaborări eficiente a
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autorităților, atât la nivel național, cât și la nivel local, în privința elaborării unui set de măsuri
economice și sociale, ceea ce ar face din ocuparea și includerea tinerilor pe piața muncii o
prioritate națională.
* - EURES este o rețea de servicii de ocupare a forței de muncă care cuprinde toate țările UE,
precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.
BIBLIOGRAFIE
1. Communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the European economic
and social Committee and the Committee of the regions, Draft 2015 Joint Report of the Council and
the Commission on the implementation of the renewed framework for European cooperation in the
youth field (2010-2018), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0429 (vizitat 24.06.2020)
2. https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/14/european-labour-authorityromanian-presidency-reaches-provisional-agreement-with-the-european-parliament/ (accesat
24.06.2020)
3. BLANCHFLOWER, D. G.; FREEMAN, R. B., 2017. Youth Employment and Joblessness in Advanced
Countries. Chicago: University of Chicago Press
4. BELL D. N., Blanchflower D. G. Young Unemployment in Europe and the
United States,
Discussion Paper No. 5673 April 2011,
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/52025/1/666568499.pdf (vizitat 01.07.2020)
5. DOLADO J.J. et. al. 2015. No Country for Young People? Youth Labour Market Problems in Europe,
VoxEU, http://voxeu.org/comtent/no-country-young-people-youth-labour-market-problems-europe
(vizitat: 01. 07. 2020).
6. HERNANZ Virginia, JIMENO Juan F. (2017). Youth Unemployment in the EU.
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/166711/1/cesifo-forum-v18-y2017-i2-p03-10.pdf, (vizitat:
01. 07. 2020).
7. BADESCU G. et all. Studiul despre tinerii din România, 2018/2019.
https://www.researchgate.net/publication/331977022_Studiu_despre_tinerii_din_Romania_2018-2019
(vizitat: 22. 06. 2020).
8. Eurostat. News release. Euro indicators. 106/2019 – 1 July 2019, May 2019. Euro area unemployment
at 7.5% EU28 at 6.3%. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9935256/3-01072019AP-EN.pdf/fdd80b34-6c9d-43a2-b2c0-2ce9d4dc3c9c (accesat: 24. 06. 2020).
9. Eurostat. News release. Euro indicators.88/2020 – 3 June 2020. April 2020 Euro area unemployment at
7.3% EU at 6.6%. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294960/3-03062020-APEN.pdf/b823ec2b-91af-9b2a-a61c-0d19e30138ef (accesat: 26. 06. 2020).
10. Regulamentul (UE) 2019/149 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de
instituire a unei Autorități Europene a muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a
Regulamentului (UE nr. 492/2011 și a Regulamentului (UE) 2016/589 și de abrogare a Deciziei (UE)
2016/344. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc8cfa85-a3b3-11e9-9d0101aa75ed71a1/language-ro/format-HTML (accesat: 24. 06. 2020).

63

ACTIVITĂȚI DE ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE
ALE MANUALELOR DIGITALE INTERACTIVE DE GEOGRAFIE
Niculiță Gheorghi, dr., conf. univ.,
Balmuș Nicolae, dr., conf. univ.,
Bostan Marina, lector univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chişinău
CZU: 911:004(075)
Abstract
The paper briefly describes the problem of elaboration and implementation in the training process
of interactive digital geography textbooks. For the creation of digital manuals of our own design, the
MDIR Constructor software specially adapted for users who do not have advanced knowledge in the field
of computer programming is recommended.
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I. Introducere
În lume, pe parcursul ultimului deceniu, se dezvoltă activ concepția manualului digital
(SUA, Franța, Rusia, Coreea de Sud etc).
Concepția manualului digital (proiect) [1] în Republica Moldova a fost elaborată în anul
2015. Până în prezent manualele digitale interactive lipsesc, cu toate recomandările insistente ale
multor documente oficiale elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu privire la
utilizarea Tehnologiei Informației și a Comunicațiilor (TIC) în procesul de instruire.
Curriculumul Național la disciplina Geografia (gimnaziu, liceu, ediția 2019) [2] recomandă, de
asemenea, utilizarea TIC în procesul de predare – învățare, inclusiv a prezentărilor electronice,
filmelor documentare, animațiilor și softurilor educaționale de modelare-simulare a unor procese
și fenomene naturale (erupție vulcanică, munte, profil, vale fluvială ș.a).
Există mai multe definiții pentru noțiunea de manual digital. Una din cele mai detaliate
aparține dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşt [3] Din punct de vedere tehnic / informatic,
manualul digital este independent de platformele e-Learning şi reprezintă un produs software
(aplicaţie) ce poate fi folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehnologie (descktop, laptop,
tabletă, telefon), pe orice sistem de operare şi pe orice browser, iar din punct de vedere fizic
există stocat pe un CD ce însoţeşte manualul tipărit. Din punct de vedere al conţinutului,
manualul digital cuprinde integral conţinutul manualului tipărit (ce are reprezentări statice),
având complementar (în locul ilustraţiilor, tabelelor, exerciţiilor, etc. de pe hârtie) elemente
specifice precum: exerciţii interactive, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări care, prin
utilizare, aduc un plus de profit cognitiv. Manualele trebuie să îmbogăţească procesul de
predare – învăţare – evaluare cu activităţi multimedia interactive, iar cel mai important element
de noutate adus de manualele digitale este reprezentat de activităţile multimedia interactive de
învăţare (AMII) ce pot avea următoarele clase de complexiate şi care oferă o continuitate a
acumulărilor / competenţelor dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare (atât individuală,
cât şi în activităţi de grup): static, animat, interactiv, complex (aplicaţii software complexe).
Astfel, prin manualul digital se atinge un nivel superior al procesului de predare – învăţare –
evaluare prin atributul de imersiune (virtual reality şi augmented reality) pe care un eveniment
de învăţare continuu (manual digital) îl conferă procesului didactic, faţă de un eveniment de tip
discret (RLO, Reusable Learning Objects) şi faţă de experienţa acumulată de elevi sau cadrele
didactice în utilizarea de software educaţional (lecţii interactive) prin laboratoarele virtuale
pentru fizică, chimie, biologie etc.
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La momentul actual se realizează versiuni digitale interactive ale manualelor tipărite, cu
instrumente de navigare, căutare, marcare, la care se adaugă un set de resurse multimedia și
interactive pentru învățare și autoevaluare. Resursele statice, multimedia și cele interactive sunt
plasate local pentru manualele stocate pe un purtător de date (CD, DVD, HDD etc.) sau pe o
platformă web.
În România toate manualele școlare până în clasa a VII-a sunt realizate în format
tradițional și digital-interactiv și pot fi accesate online [4] sau de pe CD-ul atașat la manualul
tipărit.
În Federația Rusă (editura Просвещение) manualele digitale sunt realizate în formă de
anexe electronice la manualele tipărite cu acces gratuit pe site-ul editurilor [5].
În continuare prezentăm succint câteva manuale digitale de geografie realizate în alte țări și
un soft de concepție proprie pentru dezvoltarea manualelor digitale interactive.
Manuale digitale de geografie (România)
La momentul actual pe site-ui https://www.manuale.edu.ro/ sunt publicate 13 manuale
digitale interactive de geografie pentru clasele IV-VII-arealizate de diverse consorții, formate din
edituri și companii software naționale.
I.

Figura 1. Manuale digitale de Geografie, clasele IV-VII, România
https://www.manuale.edu.ro/
Din cauza numărului mare de companii software care au implementat versiunile digitale
interactive design-ul acestor manuale diferă foarte mult. În anul de studii 2018 toate manualele
65

școlare pentru clasa a VI-a au fost realizate la Editura Didactică și Pedagogică cu un design unic
pentru variantele digitale.
Manualele digitale realizate în România sunt de primă generație. De regulă ele conțin trei
tipuri de Activități Multimedia Interactive de Învățare (AMII): statice (imagini cu efect zoom),
animate (video) și interactive (majoritatea exerciții de alegere duală). Setul de AMII interactive
este mai diversificat în manalele digitale, ediția 2019. De exemplu, în manualul Geografie clasa a
VII-a (editura ART Klett) [6] sunt exerciții interactive de următoarele tipuri:

alegere duală (adevărat sau fals, corect sau incorect);

alegere multiplă (o singură variantă de răspuns din mai multe);

realizare a unor corespondențe;

ordonare a unor elemente;

selectare a unor elemente;

rebus.
În figura 2 este reprezentată o secvență din manualul Geografie clasa a VII-a [6]

Figura 2. Secvență din manualul [6] cu exercițiu de tip alegere multiplă
După rezolvarea testelor, pentru autoevaluare, se apasă butonul „Verifică‖. Ca urmare
apare rezultatul autoevaluării cu indicațiile respective în cazul erorilor de rezolvare.
II.
Manuale digitale de geografie (Federația Rusă)
În calitate de exemplu prezentăm succint anexa electronică la manualul de Geografie clasa
a VII-a. Varianta gratuită în format arhivat (1,019 GB) poate fi descărcată la adresa [7]. După
dezarhivare, manualul se instalează pe calculatorul utilizatorului. În figura 3 este reprezentată o
secvență din manual care demonstrează structura manualului, instrumentele de navigare și
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meniurile principale. Elementele interactive sunt evidențiate cu culoare maro și pot fi accesate
direct din pagina manualului prin dublu click cu ajutorul mouse-lui.

Figura 3. Secvență din manualul Geografia clasa a VII-a [7], editura Просвещение
În figura 4 este reprezentat sumarul cu elemente interactive (Каталог) al manualului, din
care constatăm un număr impunător de resurse digitale de diverse tipuri:
- hărți interactive- 226;
- imagini și desene suplimentare – 575;
- teste de autoevaluare și evaluare -135;
- animații și secvențe video – 51;
- biografii, crestomații etc.
În total, 1543 de resurse interactive, care aduc un plus de profit cognitiv pentru procesul de
instruire în raport cu utilizarea simplă a manualelor tipărite.
III.
MDIR Constructor – software pentru crearea manualelor digitale interactive de generația
a II-a
Noțiunea de manual digital interactiv de generația a doua a fost lansată la Conferința
Națională de Învățământ Virtual (CNIV-2018) [7]. În această lucrare a fost descris un soft MDI2.00 de concepție proprie, cu ajutorul căruia profesorul, de unul singur sau în colaborare cu
colegii, creează un manual digital interactiv personalizat la disciplina școlară pe care o predă,
utilizând varianta *. pdf a manualului tipărit și diverse resurse audio, video, imagini, documente
realizate de autorii variantei digitale sau preluate din diverse surse disponibile. Pentru mărirea
gradului de interactivitate, softul permite crearea și includerea în paginile manualului a testelor
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de diferite tipuri (adevărat / fals, cu alegere multiplă, texte lacunare, rebusuri etc. În colaborare
cu programatorii, pot fi create și incluse în paginile manualului diverse aplicații specifice
disciplinei școlare (lucrări virtuale de laborator, simulări și hărți interactive etc).
În anul 2020 Versiunea activitatea de perfectare a softului a continuat. Elementul principal
care a fost inclus în versiunea 2020 a softului este generarea concomitentă a două manuale: unul,
pentru profesor, altul, pentru elev. Variantele demo ale softului pot fi descărcate la adresa
https://mdirconstructor.webnode.ro/
În continuare prezentăm succint versiunea demo a manualului de geografie clasa a V-a,
realizat în baza versiuni *.pdf descărcată pe site-ul http://ctice.gov.md/manuale-scolare/. În
figura 4 este reprezentată o secvență din acest manual.

Figura 4. Secvență din manualul Geografia clasa a V-a [9], editura Lumina 2015
Pentru manualele de geografie au fost realizate și incluse în varianta digitală câteva
aplicații. Una din ele este „MapsLab‖, reprezentată în figura 5. Cu ajutorul ei, utilizatorul
realizează activități de determinare a distanței dintre localitățile reprezentate pe harta geografică,
utilizând rigla și scara de proporție (5a) sau coordonatele geografice extrase din hărțile digitale
(5b). Exemplul a fost preluat din manualul Geografia clasa a V-a [9] (pag. 15), unde elevilor li se
propune să determine distanța dintre orașele Chișinău și București. Rezultatele acestei activități
sunt reprezentate în figura 5. Cu ajutorul riglei se obține rezultatul 360 km, iar în baza
coordonatelor geografice – 358 km.
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Figura 5. Aplicația „MapsLab”. Determinarea distanți cu ajutorul riglei (a) și
coordonatelor geografice (b)
Aplicația „MapsLab‖ poate fi utilizată pentru realizarea unor proiecte interdisciplinare, în
care elevii vor realiza activități de determinare a lungimii, perimetrului și ariei unor obiective
reprezentate pe hărțile geografice (râuri, mări, lacuri,păduri etc).
Un rol important în studierea asistată de calculator a geografiei îl au hărțile interactive, cu
ajutorul cărora se studiază multe noțiuni geografice (țări, capitale, râuri etc). Există multe
aplicații care generează activități de învățare și evaluare în baza hărților interactive (exemplu:
Seterra [10], Enigeo [11]). Pe site-ul https://www.geogra.ro/joc/ro/index.php pot fi accesate
jocuri interactive, cu interfață în limba română, pentru unele teme de geografie (județele
României, râurile Europei, orașele lumii etc).
MDIR Constructor conține opțiuni pentru crearea și implantarea în paginile manualului a
hărților interactive. Un exemplu de creare și utilizare în pagina manualului a unei hărți
interactive pentru studierea raioanelor Republicii Moldova este reprezentat în figura 6. Pentru
crearea unei hărți interactive este necesară o hartă fizică, administrativă etc., care, cu ajutorul
opțiunilor softului, se marchează cu culori unice. În spațiul alăturat se creează tabelul de
corespundere a culorilor și noțiunilor geografice care se preconizează să fie studiate (figura 6a).
Această informație se salvează și se utilizează ulterior ca resursă de tipul harta interactivă (figura
6b) ,care poate fi inclusă pe câmpurile și în paginile manualelor digitale.
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Figura 6. MDIR Constructor-exemplu de creare (a) și utilizare a hărților interactive
IV.
Concluzii.
Elaborarea și implementarea în procesul de instruire a unui manual digital interactiv este
un proces care necesită un volum foarte mare lucru, care, de regulă, se realizează în colaborare
de către specialiști în didactica disciplinelor școlare, psihopedagog, programatori. În condițiile,
când astfel de manuale lipsesc, softul MDIR Constructor este o soluție pentru profesorii care
utilizează TIC în procesul de instruire și doresc să realizeze variante personalizate de manuale
digitale interactive.
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Abstract
The methodological-instructive fund for journalism sphere was initiated in the middle of the ‘70s of
the last century and it was made possible thanks to starting of the higher journalism education. It was
more created and developed as a process of ideological education than as a process of professional
training of the workforce, what influenced the concept, character and specificity of the methodical
materials. So, the most of the didactic supports, which appeared in the RSSM, during the years 19781991, were a theoretical nature and an ideological character. Despite this, namely they were the basis for
the training dozens of the promotions of the graduates and played an important role in the specifics
formation of not only the Moldovan modern didactic process in journalism, but also in the modern
Moldovan journalism per general.
Key-words: higher journalism education, methodological-instructive fund for journalism sphere,
MSSR, USSR, training process, didactic supports.

Nici o carte nu este atât de rea, încât să nu folosească la nimic.
Plinius Junior
INTRODUCERE
Fondul de carte de profil jurnalistic în RSSM era constituit din suporturi didactice unionale
și suporturi didactice naționale. Statutul de suport științifico-didactic unional îl dețineau lucrările
fundamentale, obligatorii pentru toate facultățile de jurnalistică din Uniunea Sovietică, indiferent
de amplasarea lor geografică. Lucrările metodice de acest fel erau editate, cel mai adesea, la
Moscova, foarte rar, la Kiev sau la Minsk, fiind semnate de profesorii din cadrul acestor mari
centre universitare. Ulterior, acestea erau repartizate prin bibliotecile tuturor instituțiilor de
învățământ superior, care asigurau formarea profesională a viitorilor jurnaliști.
Suporturile științifico-didactice naționale erau editate, de regulă, pentru disciplinele de
istorie națională, cultură națională, limbă, precum și pentru unele discipline de specialitate, care
aveau statut de disciplină „locală‖. Arealul de circulație al suporturilor științifico-didactice
naționale era, în exclusivitate, local.
Această realitate era o particularitate a procesului sovietic de formare profesională, un
însemn al sistemului de învățământ centralizat, existent în acea perioadă în URSS, respectiv și
în RSS Moldovenească. Acesta impunea un concept instructiv-educațional unic pentru toate
instituțiile de învățământ de la o anumită treaptă de școlarizare, inclusiv pentru treapta
universitară. Astfel, planurile de învățământ la specialitățile de jurnalistică, din perspectiva
formei lor, erau identice la toate universitățile din URSS. Mici diferențe se înregistrau în
conținuturile acestora, or, planurile de învățământ de la universitățile din alte republici decât
Federația Rusă, includeau, pe lângă disciplinele de studiu generale, obligatorii, și unele
discipline naționale, gen: istoria jurnalisticii moldovenești, literatura moldovenească sau limba
moldovenească. Menționăm că limba și literatura rusă și istoria jurnalisticii ruse erau discipline
obligatorii pentru toate specialitățile de jurnalistică din URSS.
Totodată, situația respectivă poate fi explicată și prin atitudinea regimului sovietic față de
facultățile ideologice, în categoria cărora se încadrau și facultățile de jurnalistică. Facultățile


Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare Patrimoniul academic universitar din RSS
Moldovenească: investigarea și valorificarea bunelor practici (programul de stat 2020-2023).
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ideologice, de regulă, pregăteau nu doar specialiști de profil – cadre pentru economia țării, ci și
lucrători pentru instanțele comsomoliste, de partid, sindicale etc., fapt pentru care ele erau în
atenția permanentă a organelor de partid, procesele didactice din cadrul acestora fiind supuse
unei monitorizări foarte severe. Or, pentru a-și menține influența în teritoriile periferice,
regimul sovietic avea nevoie de lideri din mediile locale, capabili să dirijeze, să fortifice și
chiar să extindă suportul social, cu ajutorul căruia erau realizate ulterior obiectivele strategice
ale PCUS. Respectivul suport social era „creat‖ la toate nivelurile sistemului de învățământ
sovietic, inclusiv sau îndeosebi, la cel universitar.
Învățământul superior sovietic era conceput, așadar, atât ca proces de formare
profesională, cât și ca proces de instruire ideologică, care urma să catalizeze formarea
„homosoveticus‖. „Tocmai în școala superioară identificase puterea sovietică unul dintre
mecanismele de formare a acestui „om nou‖: misiunea instituțiilor de învățământ superior era
„de a pregăti specialiști sovietici cu studii superioare, care au asimilat teoria marxist-leninistă
și, sudați și ferm legați de masele populare, să poată juca un rol important și responsabil în
lupta poporului nostru pentru construcția societății comuniste‖ [3, p. 478]. Astfel, realizarea
manualelor și a altor suporturi didactice pentru specialitățile ideologice era încredințată
persoanelor docile, „statornice‖ din punct de vedere moral, care, în timp, ți-au demonstrat
fidelitatea Partidului Comunist și regimului sovietic. De regulă, aceste materiale didactice
apăreau în limba rusă, fiind editate la editurile din Moscova. Ele erau utilizate atât de către
studenții din grupele cu predare în limba rusă, cât și de către cei care studiau în grupele cu
predare în limbile naționale. Abia către anii ‘80 ai secolului trecut, acestea au început să fie
traduse și în alte limbi (în acele, în care se făcea instruirea universitară pe domeniul
jurnalisticii).
CONTEXT
Suporturile didactice naționale de profil jurnalistic au apărut în RSSM, în anii ‘70 ai secolului al
XX-lea, ca urmare a inițierii, în anul 1966, în cadrul Universității de Stat din Chișinău, a
învățământului superior moldovenesc de profil jurnalistic. Evoluția fondului de carte didactică
națională de profil jurnalistic a fost direct proporțională cu evoluția sistemului de învățământ
jurnalistic, care în acea perioadă a înregistrat trei etape importante de dezvoltare, și anume:
- 1966-1969 – etapa instruirii pe bază de specializare, în cadrul facultății de Filologie;
- 1969-1980 – etapa instruirii pe bază de specialitate, în cadrul aceleiași facultăți;
- 1980 – 1991 – etapa instruirii în cadrul Facultății de profil.
În primul deceniu de existență a învățământului jurnalistic moldovenesc, în RSSM nu a
apărut nici o lucrare metodică substanțială realizată de cadrele universitare autohtone. Situația
respectivă poate fi explicată prin faptul că, în momentul inițierii învățământului superior
moldovenesc de profil jurnalistic, în URSS (parte din care era si RSSM) deja exista o bază
didactică impunătoare de profil jurnalistic. Anume aceasta și era folosită drept reper în procesul
de instruire profesională a primelor promoții de studenți-jurnaliști de la Universitatea de Stat
din Chișinău. Astfel, în anii ‘60-‘70 ai secolului trecut, în învățământul superior moldovenesc
de profil jurnalistic au fost utilizate compendiile, manualele, crestomațiile, programele analitice



Facultatea a fost creată cu denumirea de Facultatea de Jurnalistică, titulatura în cauză păstrându-se până în anul
1993, când, în rezultatul reconceptualizării structurale și funcționale, este redenumită în Facultatea Jurnalism și
Științe ale Comunicării.
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la disciplinele de studiu etc., concepute și editate în cadrul altor facultăți de jurnalism din
URSS, cele mai multe dintre care veneau, bineînțeles, de la Moscova.
Totodată, în momentul inițierii învățământului superior moldovenesc pe domeniul
jurnalismului, la Universitatea de Stat din Chișinău nu exista încă un corp profesoral de profil
jurnalistic bine conturat, în pofida faptului că, chiar din momentul creării sale, acesta a inclus
atât cadre științifico-didactice, cât și jurnaliști-practicieni. Deficitul de cadre didacticoștiinţifice de înaltă calificare pe profil jurnalistic era problema principală la început, acesta fiind
acoperit cu doctori și candidați în știință, care erau, prioritar, de factură filologică sau istorică.
Astfel, instruirea viitorilor jurnaliști era realizată de: 5 cadre cu titlul științific în filologie, 4 –
în istorie, 1 – în ştiinţe tehnice și 1 – în filozofie.
Corpul profesoral care asigura în RSSM procesul didactic la specialitatea jurnalistică a
început să fie completat cu cadre locale abia către sfârșitul anilor ‘70 ai secolului al XX-lea,
după absolvirea primelor promoţii de studenți. Unii dintre aceștia, ulterior, și-au continuat
studiile la aspirantură (în prezent – doctorantură) și, susținând tezele și obținând titlurile de
candidat în științe la diferite profiri umanistice, au revenit la Universitatea de Stat din
Chișinău, pe post de lector. Considerăm important să specificăm, în această ordine de idei, că în
URSS jurnalistica nu reprezenta un profil științific autonom, ea fiind o specialitate din cadrul
profilului Filologie. Astfel, cercetătorilor care investigau fenomenele mediatice li se acordau
diferite titluri științifice, în funcție de specificul obiectului de cercetare al tezei. De exemplu,
dacă obiectul de cercetare al tezei era din domeniul istoriei jurnalisticii, autorul obținea titlul de
candidat / doctor în științe istorice, iar dacă acesta viza problemele limbajului jurnalistic, titlul
obținut de autor era de candidat / doctor în științe filologice. Astfel, fondul de carte didactică
națională de profil jurnalistic în RSSM a putut fi format, inclusiv, datorită consolidării corpului
profesoral prin completarea acestuia cu cadre didactice autohtone tinere.
Traseul cărții didactice, de la concept până la realizare, era unul destul de dificil, cu
diferite proceduri operaționale, menirea cărora era nu atât să îmbunătățească conținutul propriuzis al lucrării, ci mai degrabă să asigure ținuta ideologică a acesteia. Astfel, până a ajunge la
tipografie, suporturile didactice erau trecute printr-un șir de filtre, care trebuiau să
„îmbunătățească‖ conținutul acestora. Traseul pe care urma să-l parcurgă lucrările didactice de
uz intern (cu excepția manualelor) începea la ședința de Catedră și se încheia la cea a Senatului.
Primul filtru era Catedra de profil, pentru că prima discuție publică a lucrărilor se făcea
anume aici. Lucrările erau analizate foarte minuțios, fiecare membru al Catedrei expunându-și
viziunea proprie asupra materialului didactic. De regulă, toate lucrările erau înaintate pentru
editare, condiționat, autorul urmând să redacteze lucrarea în funcție de recomandările propuse
de către membrii Catedrei.
Cel de-al doilea filtru era Consiliul profesoral. Procedura de discuție a lucrărilor didactice
în cadrul ședințelor Consiliului profesoral era similară cu cea de la catedră. De regulă, și acest
organ înainta condiționat lucrările analizate, recomandând Senatului să aprobe editarea
acestora, după implementarea tuturor recomandărilor. Astfel, autorii urmau să redacteze din
nou lucrările, de această dată în funcție de recomandările propuse de către membrii Consiliului.



Sursa orală: Gheoghe Gorincioi, doctor, conferențiar universitar, decan al Facultății de Jurnalistică a Universității
de Stat din Chișinău (1980-1986).

În perioada sovietică existau două tipuri de titluri științifice: candidat în științe și doctor în științe. Primul este
echivalent cu actualul titlu de doctor în științe, iar cel de-al doilea – cu cel de doctor habilitat în științe.
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Cel de-al treilea filtru era Senatul Universitar, care, cel mai adesea, accepta recomandarea
Consiliului și aproba lucrarea pentru a fi editată.
În RSSM exista și al patrulea filtru, care era aplicat doar pentru o singură categorie de
lucrări metodice, și anume, pentru manuale. Manualele, dat fiind faptul că erau considerate
lucrări fundamentale, strategice, puteau fi puse în circuitul didactic doar după avizul pozitiv al
Ministerului Învățământului și, după caz, după cel al Ministerului de profil (al sănătății, al
agriculturii, al culturii etc.).
Astfel, în RSSM, procesul de producere a cărții didactice era supus atât cenzurii interne,
cât și celei externe, cenzura devenind un atribut indispensabil al acestuia. Cenzura, la rândul ei,
„a generat un alt fenomen – cel al autocenzurii. Autocenzura reprezintă o formă benevolă de
reprimare și de filtrare a acțiunilor proprii, în scopul ajustării acestora la standardele oficiale
(impuse de cenzură)‖ [5, p. 174]. În procesul de producere a cărții didactice, autocenzura se
manifesta prin evitarea benevolă de a aborda în conținutul lucrărilor subiectele / temele
problematice, precum și prin excluderea tuturor informațiilor care puteau face dificilă sau chiar
imposibilă publicarea acesteia. Totodată, pentru a spori șansele lucrărilor de a fi editate, autorii,
în mod obligatoriu, includeau în conținutul acestora citate din lucrările ideologice, semnate de
K. Marx, F. Engels, V. Lenin, L. Brejnev etc., sau citate din culegerile de materiale ale diferitor
sesiuni, plenare, congrese ale PCUS / PCM. Pentru cadrele didactice din acea perioadă,
autocenzura a devenit o modalitate firească de activitate profesională, absolut necesară pentru a
se menține în sistemul de învățământ, inclusiv în cel universitar.
Din momentul inițierii studiilor superioare de profil jurnalistic și până în anul 1991, la
Universitatea de Stat din Chișinău au apărut 34 de lucrări metodice semnate de profesorii
autohtoni, între care:
- Suporturi de curs – 12 lucrări, dintre care 8 au apărut în limba rusă, iar 4 – în limba română.
- Note de curs – 10 lucrări, dintre care 9 au apărut în limba română și una – în limba rusă.
- Recomandări metodice – 3 lucrări, toate fiind editate în limba română.
- Programe analitice – 4 lucrări, dintre care 3 au apărut în limba română și una – în limba
rusă.
- Dicționar – 2 lucrări, editate în limba română.
- Culegere de exerciții – 1 lucrare, editată în limba română.
- Crestomație – 1 lucrare, care a apărut în limba română.
- Ghid de conversații – 1 lucrare, editată în limba română [1].
Dintre cele 34 de lucrări metodice de profil jurnalistic realizate de cadrele didactice
autohtone, 25 de lucrări au apărut în limba română, iar 9 – în limba rusă.
Frecvența apariției lucrărilor didactice naționale de profil jurnalistic era foarte
neomogenă, atât din perspectivă cantitativă, cât și temporală. Astfel, în anul 1978 au apărut
primele trei lucrări de acest fel, apoi a urmat o pauză de trei ani, când nu a fost publicat nimic.
Procesul a fost reluat în 1982, când a fost publicată o singură lucrare metodică. Această situație
s-a menținut până în 1988, în fiecare dintre acești ani apărând câte o singură publicație
didactică. Către finele anilor ‘90, frecvența apariției lucrărilor didactice naționale de profil
jurnalistic s-a întețit, astfel, în anul 1989 au apărut 5 lucrări de acest fel, în 1990 – 11, iar în
1991 – 8 lucrări didactice. Acest lucru s-a produs ca urmare a restructurării învățământului
superior din RSS Moldovenească, proces rezultat din reformele inițiate de M. Gorbaciov,
cunoscute cu denumirea „glasnosti‖ și „perestroica‖. Obiectivul primar al acestei restructurări
era decentralizarea și democratizarea învățământului superior, ceea ce presupunea că „școala
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superioară urma să-și asume responsabilități pentru organizarea și calitatea pregătirii
specialiștilor, rol neobișnuit atât pentru administrațiile, cât și pentru personalul didactic din
instituțiile de învățământ superior, care acționau circumspect și rezervat, răspunzând cu multă
suspiciune provocărilor momentului‖ [4, pp. 354-355].
Iese în evidență faptul că evoluția cărții didactice de profil jurnalistic din RSSM a
cunoscut un salt important la sfârşitul anilor ‘80 ai secolului trecut, care a rezultat din
asocierea interesului oficialităților faţă de organizarea pe principii noi a învăţământului
superior, inclusiv a celui jurnalistic, cu elanul cadrelor didactice naționale, care au participat,
direct și necondiționat, în procesul de elaborare și de editare a materialelor didactice. Dar în
ciuda tuturor directivelor privind restructurarea și decentralizarea sistemului de învățământ,
acest proces, la fel precum și cel didactic, rămânea contextualizat circumstanțelor ideologicostrategice de atunci, fiind cenzurat foarte sever. Și, deși suporturile didactice de profil
jurnalistic, apărute în RSSM, erau încorsetate în stereotipurile ideologice și politice, existente
în URSS, mesajul acestora, în mare parte, presupunea participare intelectuală şi afectivă,
întrucât autorii acestora încercau să umanizeze produsul finit și să-i confere dimensiune socială.
Drept argument poate servi și faptul că unele dintre suporturile didactice, elaborate în acea
perioadă, ulterior au fot reeditate de câteva ori. Între acestea se numără: Actualitatea istoriei în
paginile presei. Lecție pentru cursul „Problematica presei‖. Chișinău: USM, 1990, realizată de
V. Moraru; Colegiul de redacție – secția – secretariatul: interdependență și principiu de
funcționare. Lecție la cursul „Organizarea muncii în presă‖. Chișinău: USM, 1990, autor E.
Romanciuc; Redactarea literară. Material didactic pentru cursul „Teoria și practica redactării
literare‖. Chișinău: USM, 1978 și Omonimia sintactică ca factor stilistic. Recomandări
metodice pentru cursul normativ „Stilistica practică‖. Chișinău: USM, 1990, lucrări realizate de
V. Pojoga; Prezentarea grafică a presei periodice. Curs de lecții. Chișinău: USM, 1991, lucrare
semnată de M. Guzun; Bogdan Petriceicu Hașdeu – publicist și critic literar. Lecție din cadrul
cursului „Istoria presei democratice moldovenești din sex. XIX-XX‖. Chișinău: USM, 1990 și
Периодическая печать Молдавского княжества. Учебноепособие. Кишинев: КГУ, 1982,
lucrări semnate de D. Coval; Корректура. Учебно-методическоепособие. Кишинев: КГУ,
1990, de I. Затушевская; Секунднаястрелкасовременности. (Что нужно знать о
журналистской информации, о труде репортѐра). Учебно-методическоепособие.
Кишинев: КГУ, 1991, semnată de С. А. Орлов.
Astfel, eforturile corpului profesoral de a susține metodologic procesul de instruire a
viitorilor jurnaliști nu pot fi neglijate, întrucât rezultatul activității lor, materializat în suporturi
didactice, au avut o contribuție semnificativă în dezvoltarea conceptuală și strategică a
învățământului superior pe domeniul jurnalismului.
Toate suporturile didactice de profil jurnalistic care au apărut în RSS Moldovenească,
indiferent de tipul acestora, aveau următoarele însemne:
- areal de aplicare – local;
- volum de până la 3 coli de autor;
- tiraj de circa 50 de exemplare fiecare;
- concept teoretic;
- conținut ideologizat;
- caracter național.
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CONCLUZII
Dezvoltarea fondului de carte didactică națională de profil jurnalistic în RSS
Moldovenească a luat amploare la mijlocul anilor ‘70 ai secolului trecut, ca urmare a inițierii
învățământului superior moldovenesc de profil jurnalistic, care, fiind conceput mai degrabă ca
un proces de instruire ideologică decât unul de formare profesională, a determinat conceptul,
caracterul și specificitatea suporturilor didactice, realizate de către corpul profesoral autohton.
Astfel, majoritatea suporturilor didactice apărute în RSSM în perioada anilor 1978-1991 erau
de natură teoretică, conținutul lor fiind profund ideologizat. În pofida acestor carențe, anume
ele au stat la baza instruirii profesionale a zecilor de promoții de jurnaliști, în acest mod
contribuind la dezvoltarea conceptuală a învățământului superior național de profil jurnalistic.
În pofida faptului că valoarea textelor, inclusiv ale celor de natură didactică, „…se
modifică în funcţie de anumite criterii axiologice, de anumite interese intelectuale şi motivaţii
psihologice specifice‖ [2, p. 5], cărțile didactice de profil jurnalistic, care au apărut în RSSM, în
perioada anilor 1978-1991, au fost lucrări de căpătâi pentru sutele de absolvenți ai Facultății de
Jurnalistică de la Universitatea de Stat din Chișinău.
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Abstract
Această contribuție abordează noțiunea de „mediere artistică și culturală‖ și practicile adiacente
care pot participa la revitalizarea patrimoniului. Prezentul studiu se înscrie într-un câmp de cercetare
relativ recent, vizând medierea artistică și culturală ca mijloc de conservare și, în același timp, ca mijloc
de promovare și de partajare a valorilor culturale comune.
Cercetarea emite ipoteza precum că, odată implicat într-un proces de mediere artistică și culturală,
publicul trăiește o autentică „experiență estetică‖, aceasta generând un efect de construire a noilor
cunoștințe. Modelul de intervenție propus de noi tinde să instaleze un dialog între trecut și prezent, vizând
în acest fel prezervarea și valorificarea patrimoniului.
Cuvinte-cheie: mediere artistică și culturală, patrimoniu, politici culturale, Québec.

Dans notre démarche visant à faire vivre le patrimoine par la création de liens entre
l‘héritage culturel et le public d‘aujourd‘hui, nous abordons la médiation artistiqueet culturelle
comme moyen de conservation et, tout à la fois, comme moyen de partage de la culture. Ces
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considérations s‘inscrivent parfaitement dans les textes de principe de l‘UNESCO concernant la
nécessité « de conférer à ce patrimoine une fonction dans la vie quotidienne des citoyens » et
aussi « de sensibiliser le public aux valeurs des biens du patrimoine mondial et […] améliorer
leur protection par des programmes d‘éducation et d‘information » [23]. Dans ce but nous allons
présenter, après avoir introduit le lecteur aux concepts auxquels nous nous référons, quelques
pratiques de médiation artistiqueet culturelle en lien avec le patrimoine à l‘échelle locale. Ceci
nous permettra de réfléchir sur les opportunités que ce type d‘action offre à la mise en valeur de
l‘héritage culturel.
1. Problématique
Il semble qu‘à l‘heure actuelle la tradition de transmettre, de prolonger ou faire renaître
l‘intérêt du public pour l‘héritage culturel se voit obligée de changer de modèle : si dans un
paradigme classique la diffusion des savoirs culturels s‘inscrivait dans un espace clos (musée,
sites historiques) et sur un axe « vertical » (transmission de l‘accompagnateur/guide vers le
public, qui joue un rôle passif), à l‘époque contemporaine, comme dirait Jean Caune, cette
histoire de l‘art est finie [6]. La multiplication des sources d‘information auxquelles le public a
accès, ainsi que la variété des offres culturelles qui lui sont proposées, impose aux institutions
chargées de la diffusion culturelle la recherche de stratégies innovantes afin de favoriser
l‘appropriation de ces biens par les citoyens. Comment est-il dès lors possible de créer de
nouvelles passerelles entre le public et la culture ? Comment l‘approcher, l‘intriguer et
l‘intéresser ? Quels seraient les bénéfices de ces nouveaux liens ? Avant de proposer des
éléments de réponse nous examinerons la notion de médiation artistiqueet culturelle et ses
prolongements dans l‘action de transmission et de partage de la culture.
2. « Être au milieu » : la médiation
Dans les textes usuels, le terme de médiation culturelle renvoie à la réduction de l‘écart
entre les produits et/ou phénomènes culturels et leurs destinataires, soit le public. Champ de
recherche relativement jeune [2, 5, 11, 15], la médiation culturelle qui prend naissance dans les
années 1990 s‘affirme de plus en plus en tant que stratégie indispensable à l‘interaction entre
l‘art et la société ; par son apport à la création des liens entre les citoyens et la culture, elle est
devenue partie intégrante des politiques de développement social.
Pourquoi cette nouvelle terminologie et cette nouvelle approche sont-elles nécessaires ?
Parce que l‘on se rend compte que les pratiques traditionnelles de diffusion de la culture sont
infructueuses, étant déconnectées de la dimension sensible ; elles ne prennent pas assez en
compte la notion d‘interaction dans le processus de rencontre entre le public et les produits
culturels. La médiation culturelle, à l‘inverse, est par définition un processus de mise en relation
entre la culture et la société : elle envisage de faire de chaque personne un acteur culturel, elle
vise à tisser des liens constants entre le monde des créateurs et le spectateur, entre les produits
d‘art et l‘espace public, en d‘autres termes entre les citoyens et la culture [6, 12, 14]. Dès lors, la
totalité des produits et manifestations culturelles devient le terrain d‘un ensemble de pratiques
allant vers la diffusion des savoirs culturels auprès du plus grand nombre possible de citoyens ; à
la jonction de la culture et de la société, la médiation culturellefavorise la rencontre des publics
avec une diversité d‘expériences et combine plusieurs objectifs. Elle permet de « donner accès et
rendre accessible la culture aux publics les plus larges, valoriser la diversité des expressions et
des formes de création, encourager la participation citoyenne, favoriser la construction de liens
au sein des collectivités, contribuer à l‘épanouissement personnel des individus et au
développement d‘un sens communautaire » [18, p. 5].
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Processus de facilitation de la communication entre les objets et les publics, ce concept est
à l‘origine de plusieurs orientations dans les activités de vulgarisation et d‘éducation : on parle
de médiation artistique et culturelle pour l‘ensemble « des pratiques d‘intervention et des
dispositifs mis en œuvre par une multiplicité d‘acteurs, professionnels de musées, artistes,
amateurs » [18, p. 6] permettant à des non-initiés d‘apprécier des œuvres d‘art, de « faire vivre et
valoriser une expérience artistique en proposant de mettre en dialogue les œuvres, la démarche
créatrice (voire le ou les artistes) et les individus » [18, p. 6]; on parle de médiaction culturelle
pour les stratégies d‘intervention répondant aux exigences démocratiques, à savoir « l‘accès aux
œuvres de valeur, qui s‘accompagne d‘une aide aux artistes pour le développement de la
création, et au soutien que nécessite l‘expression identitaire de groupes de citoyens minoritaires,
qui favorise tout autant leur intégration sociale que le renouvellement de la culture » [10, p. 49].
Mais avant de générer ces nouveaux termes et orientations, la médiation au sens premier
nous renvoie à un processus de négociation/conciliation par l‘entremise d‘un intermédiaire : le
médiateur [12]. Son travail est entendu comme une activité « neutre » et qui vise à résoudre un
conflit [17, p. 105]. En ce sens, dans le contexte actuel d‘émancipation culturelle, quand
l‘individu pourrait se sentir « opprimé » par l‘ampleur et par la variété des contenus artistiques et
culturels qu‘il ne serait pas en capacité d‘assimiler ni de s‘approprier, la nouvelle terminologie
qui gravite autour de la médiation permettrait de réduire les incompréhensions entre des univers
culturels différents [2]. Par ce fait, les effets « conciliants » de la médiation artistique et
culturelle sont fort convoités par le champ de l‘art contemporain et/ou actuel. C‘est en effet un
domaine où la médiation est censée atténuer les dissensions occasionnées par la fin d‘un discours
consensuel sur l‘art [16] – notamment par le fait qu‘elleentretienne plusieurs similitudes avec la
conception de l‘art engagé [13] – et où elle serait appelée à « combattre le divorce entre l‘art et
les individus » [8].
Cependant, si la complémentarité entre la médiation et les manifestations artistiques
actuelles est évidente, l‘arrimage de la médiation à l‘héritage culturel du passé n‘est pas pour
autant à écarter, au contraire même : si on tient compte de la couche temporelle qui sépare le
public actuel de l‘ensemble des biens culturels du passé et du fait que la connaissance de cet
héritage est aujourd‘hui éclipsée par l‘afflux des informations que des technologies sophistiquées
mettent à la portée de chacun, le rôle de la médiation dans la transmission culturelle du
patrimoine aux générations futures devient incontournable.
C‘est précisément l‘optique dans laquelle nous avons abordé dans la présente étude la
notion de « médiation culturelle », ainsi que la manière dont elle peut contribuer à la
revitalisation du patrimoine ; nous y exposerons nos résultats après avoir posé un bref regard sur
le positionnement des politiques québécoises concernant la problématique de la diffusion de la
culture.
3. Perspectives québécoises
Par l‘adoption d‘une politique culturelle de l‘État, le Québec inscrit en 1992 la culture
parmi ses priorités gouvernementales, au même titre que le développement social et économique
[22] ; l‘accès et la participation des citoyens à la vie culturelle y est inscrite comme un axe
d‘intervention prioritaire. Reconduite en 2018, cette politique « a resserré les liens avec le milieu
de l‘éducation, a accentué le rayonnement international de la culture québécoise et a intensifié
l‘action territoriale grâce à un partenariat privilégié avec les municipalités locales et régionales »
[20, p. 57]. La médiation culturelle s‘installe dans le langage des institutions culturelles vers les
années 2000 et évolue graduellement d‘une première logique descendante [13], partant de l‘État
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pour rejoindre les publics, vers une logique ascendante, « […] en misant sur une participation
accrue des personnes et en valorisant les expressions citoyennes […] On voit alors émerger des
créations collectives, participatives, citoyennes, de l‘art communautaire, un ensemble de
manifestations qui vont valoriser les différentes formes d‘expression culturelle de l‘ensemble de
la société » [19, p. 3].
De ce positionnement du Québec vis-à-vis de la culture et de sa vulgarisation auprès du
grand public, nous avons retenu, aux fins de cette étude, trois orientations stratégiques.
Premièrement, l‘engagement ferme de cultiver l‘intérêt de la population et faciliter la
fréquentation de la culture : les acteurs culturels sont appelés à déployer à cet effet diverses
stratégies, notamment « […] les avancées technologiques pour faire circuler, partager ou
modifier certains contenus culturels de façon novatrice. De nouvelles approches [seront] sans
cesse adoptées, que ce soit pour faire vivre la culture "hors les murs" ou pour adapter les lieux
culturels » [20, p. 18].
Deuxièmement, la mise en valeur de la collaboration des acteurs du milieu éducatif avec
ceux du milieu culturel : « La relation culture-éducation se construit […] autour de la place
accordée à la fréquentation des lieux culturels et du rôle de passeur culturel des artistes, des
enseignants, des éducateurs, des médiateurs, des organisations et des entreprises » [20, p. 21].
Troisièmement, l‘affirmation du patrimoine comme élément fondamental de la vitalité du
territoire et la reconnaissance des bienfaits de sa conservation « qui ne sont plus à démontrer :
préservation de la mémoire, fierté accrue, accroissement du sentiment d‘appartenance sur les
plans local, régional et national, amélioration du cadre de vie, etc. » [20, p. 36].
Au croisement de ces considérations « patrimoine-éducation-médiation » nous nous
sommes demandé :
- quelles stratégies de médiation pour adapter l‘action culturelle aux lieux ?
- comment transformer le milieu de l‘éducation en « dispositif de médiation » ?
- de quelle manière assurer la mise en relation du patrimoine d‘hier avec le
public d‘aujourd‘hui ?
4. Quelques exemples de médiation culturelle
Pour proposer quelques éléments de réponse aux questions de recherche nous avons
combiné deux perspectives :
- une médiation pour le patrimoine, qui vise à s‘appuyer sur le patrimoine ancien et à
inciter à la création de biens culturels modernes, en lien avec celui-ci,
- une médiation par le patrimoine, qui vise à s‘appuyer sur le patrimoine ancien et à
générer des stratégies innovantes, pour rendre celui-ci vivant.
Les exemples que nous donnons ici sont issus de Mont-Laurier, une municipalité nordique
du Québec, avec une population de plus de 14 000 habitants, qui occupe un territoire de 591
kilomètres carrés. Riche en histoire, cette localité a vu le jour vers 1866 et s‘est ensuite
développée grâce à l‘effort du Curé Antoine Labelle, fervent colonisateur des « pays d‘en haut »,
et bien déterminé à freiner l‘exode des Canadiens français, en peuplant les zones situées au nord
de sa paroisse (Saint-Jérôme). L‘isolement de Mont-Laurier avec les zones situées au sud est
brisé par l‘inauguration en 1909 d‘une voie ferrée (« Le P‘tit Train du Nord ») qui, devenu
aujourd‘hui le cœur d‘un réseau muséal, assura pendant huit décennies la liaison avec Montréal,
la métropole économique du Québec, (transport des passagers et marchandises, amélioration du
service postal et mise en place d‘un réseau de communication télégraphique, etc.). En 2016, en
commémoration des 125 ans de la mort du Curé Labelle, le Centre d‘exposition de Mont-Laurier
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lance un appel à proposition auprès des artistes de la région pour un projet artistique collectif et
historique intitulé « Habiter le Nord ».
Sans entrer dans les détails du projet (qui s‘est enrichi d‘un volet historique portant sur le
territoire à cette époque, d‘activités éducatives et interactives ainsi que d‘un vernissage et d‘une
rencontre avec les artistes), nous voyons dans cette exposition un bon exemple de ce que nous
appelons médiation pour le patrimoine. En effet, à travers des œuvres contemporaines, ce type
de projet met en valeur l‘histoire, les lieux et les biens culturels d‘une époque qui a marqué le
développement de la ville et, par extension, du pays. Créer de nouvelles œuvres d‘art qui ouvrent
un dialogue entre le passé et le présent permet de conserver vivant le patrimoine ; de cette
manière, il répond aux trois actions de principe de la médiation artistique et culturelle :
rapprocher, participer et questionner.
Puisque la médiation culturelle envisage de faire de chaque personne un acteur culturel, et
que l‘école est devenue le lieu d‘un ensemble de pratiques allant vers la diffusion des savoirs
culturels auprès du plus grand nombre possible de futurs citoyens [1, 11], notre deuxième
exemple est en lien avec le milieu scolaire. Il s‘inscrit dans l‘approche que nous appelons
médiation par le patrimoine, dans laquelle le patrimoine culturel est vu comme un espace pour
la construction de sens. D‘ailleurs, le Programme de formation de l‘école québécoise inscrit
parmi les compétences obligatoires à développer en arts plastiques la « Compétence 3. Apprécier
des œuvres d‘art, des objets culturels du patrimoine artistique, des images médiatiques, ses
réalisations et celles de ses camarades » [21, p. 216].
C‘est dans ce contexte que nous nous sommes interrogées sur les éléments de patrimoine
que les élèves de cette école de Mont-Laurier côtoient chaque jour sans s‘en rendre compte et
sans jamais s‘arrêter pour les regarder. Notre idée est ainsi de mettre en valeur ce patrimoine
culturel dans l‘école, pour le rendre vivant et le faire exister aux yeux des enfants et via les
enfants.
L‘expérimentation repose sur l‘idée qu‘établir des liens, vivre une expérience avec le
patrimoine c‘est se l‘approprier. Conçue sous forme de jeu, elle prévoit que plusieurs équipes
d‘élèves doivent trouver les différents éléments du patrimoine culturel présents sur le territoire
de l‘école, à l‘aide des indices donnés. Chaque fois qu‘ils trouvent un élément (un tableau, un
bas-relief, une pierre gravée sur la façade, les différentes couleurs des briques du bâtiment), ils
ont accès à différentes informations. Celles-ci touchent des notions d‘histoire locale, d‘art, ou
même de mathématiques. Par exemple, à l‘école il y a une inscription gravée dans la pierre sur
l‘arche de la porte d‘entrée qui dit : « Sois homme » (Image 1) ; les indices donnés sont : « Tu
passes par-dessous à chaque jour – Il s‘agit d‘une inscription que même la pluie ne peut pas
effacer – Seulement les garçons peuvent réussir ce qui est inscrit – Le premier mot de
l‘inscription est "Sois" ».
Au moment où les enfants trouvent qu‘il s‘agit de l‘inscription de la porte d‘entrée, ils y
vont, ils pointent une tablette électronique vers l‘inscription, et un message de « bravo ! »
apparaît sur l‘écran en réalité augmentée. Par la suite, un texte explique : cette inscription date de
l‘époque où l‘école était une école seulement pour les garçons. Le « sois homme » fait référence
à « deviens un homme », c‘est-à-dire « apprends, et grandis, deviens un adulte instruit ». C‘est
dans cette optique que plusieurs activités ont été élaborées, par exemple en lien avec un basrelief (Image 2), avec un mur décoratif en briques (Image 3), toujours dans l‘intention d‘amener
les élèves à connaître et aimer le patrimoine.
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Dans la continuation de ce projet, nous envisageons que les élèves plus âgés servent de
guide aux enfants de la maternelle, et leur fassent visiter l‘école ; qu‘ils invitent aussi les parents
à découvrir le patrimoine culturel caché dans celle-ci. En effet, le projet proposé est pensé
comme un « facilitateur d‘apprentissage » tout au long de la scolarité ; on considère que si les
enfants s‘ouvrent au patrimoine culturel de leur école, ils deviendront conscients de sa valeur et,
finalement, ils seront capables d‘apprécier le patrimoine culturel « d‘hier et d‘aujourd‘hui, d‘ici
et d‘ailleurs » [21, p. 216], au cours de leur vie.
5. Conclusion
Cette étude s‘inscrit dans un axe de recherche portant sur l‘impact de la médiation comme
moyen de conservation et, à la fois, comme moyen de promotion et de partage de la culture. La
médiation culturelle est par définition un processus de mise en relation entre la culture et la
société ; elle vise à tisser des liens constants entre le monde des créateurs et le spectateur, entre
les produits d‘art et l‘espace public, en d‘autres termes entre les citoyens et la culture [4]. Dans
ce contexte, la médiation culturelle se place au centre de politiques scientifiques et créatives
étroitement dépendantes les unes des autres. C‘est une démarche d‘interprétation des produits
culturels et artistiques qui se déroule dans une approche constructiviste, en permettant au public
de prendre contact avec les œuvres artistiques, de comprendre de quelle façon elles sont
influencées par la société et comment elles reflètent ses questionnements. C‘est à la lumière de
ces considérations que nous proposons un modèle d‘intervention conçu dans une double
perspective : médiation par le patrimoine et médiation pour le patrimoine. Son objectif est
d‘installer un réel dialogue entre le passé et le présent, et de permettre à chacun « de se
construire à partir de pratiques culturelles qui mettent en jeu ce qui est privilégié par les
processus de médiation : la relation, l‘énonciation à partir d‘une expression sensible ou
langagière et l‘inscription dans un cadre de vie et un contexte sociopolitique » [11, p. XIII].
Ainsi, nous pensons la médiation culturelle sous forme d‘un itinéraire, d‘un parcours de la
personne qui, une fois impliquée dans un tel projet de découverte, vit une
réelle expérience esthétique qui génère chez elle la construction d‘un nouveau savoir [7]. Ce
que nous visons par cette approche est qu‘elle enrichisse la communication et l‘action
culturelle par des échanges réels ayant comme but de mettre en relation la richesse du
patrimoine, la création contemporaine et l‘ensemble de la population, et de permettre ainsi à
chacun de s‘approprier la réalité culturelle de son environnement. Enfin, nous espérons qu‘un
tel modèle aidera à conserver vivant l‘héritage légué par les générations précédentes, et nous
aimerions croire, en paraphrasant l‘expression de Pierre Bourdieu sur la culture [3], que le
patrimoine n‘est pas un privilège de nature mais qu‘il faudrait et suffirait que tous possèdent les
moyens d‘en prendre possession pour qu‘il appartienne à chacun d‘entre nous.
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УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» ЯК БАЗОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ЦИКЛІ СОЦІАЛЬНОГУМАНІТАРНИХ НАУК
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Abstract

În articol este studiat rolul obiectului „Istoria, cultura și tradițiile poporului ucrainean‖ în
conservarea conștiinței naționale a etnicilor ucraineni, purtători ai codului genetic al propriei națiuni, al
patrimoniului spiritual și cultural unic al acesteia, pentru a preveni pericolul de a fi considerați orfani în
societatea polietnică a Republicii Moldova, pentru care este necesar de a fi utilizat material factologic
interesant, completarea cu acesta a curriculumului din a. 2018. De asemenea, autorul ajunge la concluzia
despre necesitatea formulării curriculumului pentru classele gimnaziale.
Cuvinte-cheie: obiectul „Istoria, cultura și tradițiile poporului ucrainean‖, curriculum din a. 2018,
modernizarea învățământului, ucraineni vestiți din Republica Moldova, curriculum pentru clase
gimnaziale.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю розуміння важливості
вивчення представниками українського етносу Республіки Молдова, окрім рідної мови і
літератури, дисципліни «Історія, культура і традиції українського народу» як стрижневого
предмета, який забезпечує етнокультурні потреби українців, другого за кількістю етносів
Республіки.
Дисципліна «Історія, культура і традиції українського народу»
має статус
обов‘язкової для навчальних закладів, де викладається українська мова і література.
Кількість годин на навчальний рік – 33.
Чинний курикулум дисципліни «Історія, культура і традиції українського народу»
(1-4 класи) розроблено на основі модифікованого курикулуму 2010 р. і видано
Міністерством освіти, культури і досліджень Республіки Молдова у 2018 р. Він належить
до четвертого покоління даного типу документів, а також до другого покоління
курикулумів, заснованих на компетенціях [3].
З огляду на нові виклики, з якими зіткнулося людство в умовах переходу до нової
форми сучасного суспільства – інформаційного суспільства, модернізація освіти
покликана створити нову універсальну освітню систему, спроможну швидко реагувати як
на прогресивні, так і небезпечні процеси сучасності.
«Глобалізація соціальних зв'язків виводить людей за межі певної культурної
області, навчає їх стандартам інших культур, сприяє зміні самобутності. Комбінація
сучасних телекомунікаційних технологій та гуманітарних наук дає змогу маніпулювати
способом пізнання, формування соціальних цінностей та впливу на громадську
свідомість у всьому світі. Ця зміна несе ризик для кожного, хто цінує свою власну
культурну традицію» [8]. На нашу думку, саме навчальний курс «Історія, культура і
традиції українського народу» забезпечує знання, уміння, навички і ставлення, які
дозволяють юним представникам етносу ідентифікувати себе як українця, носія
генетичного коду своєї нації, її унікальної духовної та культурної спадщини, уникнути
загрози вважатися безбатченком у поліетнічному суспільстві Республіки Молдова.
Спираючись на
дослідження В. Кожухаря, доктора історії, конференціарадослідника Центру етнології Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови,
який називає першим етапом формування і розвитку етнічної спільноти українців
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Молдови давній (до формування Молдовської держави) [4, с. 19] і на той історичний
факт, що слов‘яни Пруто-Дністровського регіону разом із волохами, які в якості
компактної етнічної групи з‘явилися у середині XIV століття, а також із русинами
Семиградської Русі (Трансильванії) створили Молдовське князівство, можемо
стверджувати про більше, ніж 600-річні культурні, духовні та наукові зв'язки українців
та молдован.
Галущенко О., доктор історії., провідний науковий співробітник відділу
―Міжетнічних досліджень‖ Центру етнології Інституту культурної спадщини Академії
наук Молдови, в одному із своїх досліджень подає цікаві дані звіту Молдовського обкому
КП(б) України на XI обласній партійній конференції (травень 1938) з питань про
національно-культурне будівництво: „Молдавська республіка має у складі 496 шкіл:
молдавських – 143
в них учнів
28652
німецьких –
17
-‖2261
болгарських – 4
-‖1162
польських –
1
-‖91
російських –
36
-‖9592
єврейських –
14
-‖2579
українських – 281
-‖57084‖ [1, с. 146].
Науковець доходить висновку, що історичний досвід держави може бути ефективно
використаним у наш час. Ми погоджуємося також із думкою дослідника про необхідність
―наукових досліджень, які адекватно віддзеркалюють хід історичного процесу. Тоді і
з‘явиться реальна можливість використання вітчизняного досвіду для збалансованого
розвитку міжнаціональних відношень у Республіці Молдова‖ [1, с. 146].
Вітчизняний історичний досвід підтверджує, що українці Молдови є свідомими її
громадянами. Вони разом із представниками титульної нації працюють для кращого
майбутнього Батьківщини. Українська громадськість Молдови пишається тим фактом, що
у складі Першого Парламенту (на той час Верховної Ради Молдавської РСР), який 1991
року затвердив Декларацію про незалежність Республіки Молдова, були й активісти
українського руху – депутати М. Олійник і С. Мислицька. За особливі заслуги перед
Батьківщиною їх було нагороджено вищою державною нагородою – Орденом Республіки.
Вони, як і свідомі їх споборники, дали поштовх процесу відродження рідної мови і
культури етнічних українців Молдови. Конкретно цей та інші помітні факти заслуговують
на те, щоб бути представленими в курсі «Історія, культура і традиції українського
народу». Матеріал міг би бути розглянутим у модулях „Республіка Молдова – наша
держава‖ або „Я пишаюсь, Молдово, тобою‖ як складова концентру „Я і моя держава‖.
Він, у поєднанні з іншим матеріалом, міг би стати серйозним підґрунтям для формування
національної гідності учнів як громадян Республіки Молдова. На жаль, курикулумом
предмету «Історія, культура і традиції українського народу» 2018 р. майже не передбачено
ознайомлення з досягненнями видатних патріотів-українців Молдови, включаючи й
сучасних. Лише у 4 класі одну годину відведено на тему ―Українці в Республіці Молдова‖.
Водночас на вивчення матеріалів про Конституцію Республіки Молдова, державні
символи, про Республіку Молдова як незалежну державу в 4 класі відведено 4 години,
хоча вони дублюють матеріали інших дисциплін. З нашого погляду, це є однією із
слабких сторін курикулуму. Адже розповіді про непересічних українців, які вписали
славні сторінки в історію розвитку молдовського суспільства, є для молоді
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підтвердженням реальної можливості реалізувати себе у рідній країні, додатковою
мотивацією для опанування державної мови.
Серед легендарних постатей, які заклали основи для культурно-релігійної співпраці
двох народів - православний старець, аскет, святий Паїсій Величковський та Київський
митрополит Петро Могила. «Зростання авторитету східнослов‘янської культури в
Дунайських князівствах спонукало появу перших писемних пам‘яток молдавською
мовою… Підтримкою Київського митрополита Петра Могили (молдованина за
походженням) за взірцем Києво-Могилянської Академії в Яссах була відкрита Слов‘яногреко-латинська академія… Завдяки підтримці Петра Могили було організовано першу
молдавську друкарню…» [6, с. 109]. Ім‘я Петра Могили присвоєно одному з
муніципальних столичних ліцеїв. Преподобний старець Паїсій Величковський останній
період життя провів у Нямецькому монастирі. Головною заслугою богослова стало
укладання монастирського уставу, затвердженого керівництвом Молдовської церкви, за
яким живуть монастирі й сьогодні. Ім‘я видатного релігійного діяча і філософа вкарбовано
в історію Ново-Нямецького монастиря, заснованого на території сучасної Молдови 1859
року послідовниками старця Паїсія. Ім‘я святого з гордістю носить дитяча недільна школа
Товариства української культури в Республіці Молдова.
Взірцем вірного служіння народам Молдови і України можна вважати Костянтина
Поповича, академіка Академії наук Молдови, почесного академіка Вищої школи України,
засновника і директора академічного Інституту національних меншин, автора понад 500
публікацій, письменника, педагога, громадського діяча. Деякі з творів письменника
вивчаються за шкільною програмою. Іменем Костянтина Поповича названо теоретичний
ліцей с. Нихорень Ришканського району.
Не можна обминути увагою значних досягнень співробітників сектору «Етнологія
українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови. У складі багатьох
експедицій дослідники відвідали місця компактного помешкання українців, де зібрали
унікальний матеріал для досліджень. На особливу пошану заслуговує робота доктора
історії, конференціара-дослідника Віктора Кожухаря і доктора педагогіки, старшого
наукового співробітника Катерини Кожухар, автора першого покоління курикулумів і
підручників з української мови і літератури та історії, культури і традицій українського
народу, редакторів і ведучих радіожурналу «Renaştere-Відродження» Громадської
компанії «Телерадіо-Молдова». «В Україні високо цінують внесок науковців сектору
«Етнологія українців» Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови у розвиток
українознавства та його збереження як окремого напрямку наукових досліджень на
теренах Молдови…» [2, с. 17].
Плеяду вчителів-україністів для навчальних закладів Молдови виховали у
Бельцькому державному університеті ім. Алеку Руссо педагоги-корифеї: Валерій
Воробченко, доктор філології, конференціар, Марина Туницька, доктор педагогіки,
конференціар, Людмила
Круглій, доктор педагогіки, старший викладач кафедри
української мови й літератури.
Солісти Національного театру опери і балету ім. Марії Бієшу Народні артисти
Республіки Молдова Іван Кваснюк і Лілія Шоломей, українці за походженням,
підтверджують високий професійний рівень театрального мистецтва Молдови на
престижних світових сценах.

86

Культурним осередком, який протягом 29-ти років збирає шанувальників
українського слова, є українська бібліотека ім. Лесі Українки, філія муніципальної
бібліотеки ім. П. Хаждеу
При Бюро міжетнічних відносин Республіки Молдова акредитовано 10 українських
громадських етнокультурних організацій. Саме лідери найпершого з них (Товариства
української культури в Республіці Молдова) домоглися 1989 р. прийняття Закону про
функціонування мов на території Республіки Молдова. Етнокультурні громадські
організації стали ініціаторами відкриття шкіл із вивченням рідної мови, дитячих садочків,
бібліотек, сприяли створенню аматорських творчих колективів.
Громадська компанія «Телерадіо-Молдова» транслює на всю територію республіки,
крім радіожурналу «Renaştere-Відродження», про який згадувалося раніше, телевізійну
програму «Світанок». Ці передачі можна назвати рупором голосу українців Молдови,
адже такими вони, дійсно, і є.
Вважаємо, що основну інформацію про осередки, які забезпечують реалізацію прав
українців Республіки Молдова, можна подати у вигляді довідкового матеріалу в
підручниках. Це, на нашу думку, полегшить роботу вчителів щодо пошуку матеріалів для
уроків. Думаємо, що укладачам підручників варто представити і добірку відомостей про
видатних людей Молдови – етнічних українців. Крім того, не можна не скористатися
можливістю живого спілкування з людьми, які стоять за кермом українського
прогресивного руху в Молдові. Вони відкриті для співпраці, а головне – представляють
інтереси українців Республіки в усіх галузях діяльності суспільства.
З нашого погляду, варто поширити тематику позакласних виховних заходів, які,
зазвичай, присвячено традиціям українського народу. З огляду на досвід роботи, хочемо
зазначити, що заходи, в основу яких покладено міжпредметні зв‘язки, евристичний метод,
знайомство і встановлення людських стосунків із відомими людьми, викликають у дітей
не менше захоплення і впливають на формування ключових і специфічних компетенцій.
Так сталося з учасниками республіканського конкурсу читців «Славимо тебе, Тарасе!»,
яким пощастило познайомитися з академіком Костянтином Поповичем. Вплив людини
енциклопедичних знань, авторитетного науковця, відомого ємінескознавця, патріарха
духовності, як називають академіка сучасники, не можна не відчути навіть нам, вчителям.
Неабиякі емоції виникли в учасників заходу, присвяченого Міжнародному дню науки за
мир і розвиток, проведеного спільно з науковцями сектору «Етнологія українців»
Інституту культурної спадщини Академії наук Молдови. Відвідування музею Академії,
зустріч із співробітниками інших секторів, огляд унікальних експозицій і об‘єктів, які ще
знаходяться в роботі, можливість долучитися до унікальних пам‘яток, безумовно, стали
визначальними у процесі формування ціннісних понять учнів.
Принципово важливим є вироблення на основі набутих знань, умінь і навичок
особистого ставлення учнів до української культури як до рідної, бажання її зберігати і
розвивати. Засобами збереження та передачі інформації про національну культуру
виступають національні концепти. Серед особливих для української культури концептів
сучасні дослідники називають концепти «воля», «доля», «птах», «серце», «сім'я»,
«земля», «пісня» [7]. До них відносять і концепти «дума», «думка». Концептосферу
українського народу формують такі поняття як: Бог, Україна, Дніпро, село, сад, хата,
козак, чумак, могила, Дунай, простір, пісня, душа тощо.

87

Стає очевидним, що для українця, в якому куточкові світу він не мешкав би,
поняття «Україна» є набагато ширшим і вагомішим, ніж «сусідка» («Наша сусідка
Україна»), як названо прабатьківщину українського народу у другому модулі концентру
«Я і моя держава» в 4-му класі курсу ІКТУН. Чим арґументовано подібне рішення
укладачів курикулуму? Можливо, варто змінити визначення модуля, яке крає серце,
переконані, не тільки нам? Сприймається як некоректна і форма визначення мети
предмета, а саме: виховання українця як свідомого громадянина Республіки Молдова
[3, с. 79], хоча йдеться про етнічну спільноту. Для порівняння: у модернізованому
курикулумі 2010 р. формулювання мети предмета визначалося як виховання українців як
громадян Республіки Молдова
Однією з проблем шкільної реформи, на наш погляд, є обмеження роботи фахівців
часовими рамками, що не дозволяє прискіпливо проаналізувати матеріал, а разом із тим і
продукт роботи. Можемо стверджувати про це на підставі розгляду курикулуму «Історія,
культура і традиції українського народу» 2018р., за яким ми тепер працюємо. При тому,
що на навчальний рік для вивчення предмета відведено 33 години, у курикулумі
визначено по 34 теми у 1-ому і 2-ому класах. У курикулумі для 4-го класу переплутано
розподіл за темами та годинами.
Розподіл за темами та годинами
1 клас
Щаслива дитина у дружній сім‘ї
Ми – українці Республіки Молдова
Будьмо знайомі
Я і моя сім'я
Зимові свята в нашому домі
Я навчаюсь у родині
Прилинь, весно
Моя родина велика
Свята, що нас об‘єднують

3
3
7
4
6
4
3
3

8. Свята, що нас об‘єднують
 Свято нашої азбуки.
 1 червня – Міжнародний день захисту дітей.
 Дитячі розваги влітку.
 Чого ми навчились за рік.
2 клас
Традиції нашої родини
Республіка Молдова – наша материнська
3
земля
4
Мій рід
5
Такі дорогі родові наші звичаї
5
Зимові свята єднають родину
8
З давніх - давен
5
Весняні свята збирають родину
3
І влітку збереться родина
88








6. Весняні свята збирають родину
А вже весна, а вже красна!
Посадіть калину коло тину.
Похилилась вербонька. Вербна неділя.
Велике свято Пасха.
Покотилась писанка по траві.
Зелені свята.
4 клас
Дві держави, дві сестри
Республіка Молдова – наша держава
Наша сусідка-Україна
Те, що нас об‘єднує
З глибини віків
Праця, що у творчість перейшла
Я пишаюсь, Молдово, тобою








6
6
5
7
5
4

5. Праця, що у творчість перейшла
В умілих дідових руках оживає дерево.
Художня обробка дерева.
Гончарство.
Лозоплетіння.
Верстат стояв у кожнім домі.
Вишиваючи, співаємо.
Хто гарно розповідає, той пошану має.

Предмет «Історія, культура і традиції українського народу» покликаний
сформувати у молодого покоління визначені курикулумами компетенції на
загальнолюдських, етнічних і державних ціннісних засадах, а також виховати високу
етнічну та громадянську свідомість у молодого покоління. Можливості дисципліни
необмежені, оскільки вона є інтегрованим курсом, а її зміст ґрунтується на знанні рідної
та державної мови, літератури, історії, включає елементи етнографії, фольклору, музики,
образотворчого мистецтва, географії тощо.
Очевидно, що знання, набуті дітьми в початкових класах, необхідно поглибити і
поширити відповідно до вікових особливостей учнів. Предмет «Історіїя, культура і
традиції українського народу» у програмі гімназійних класів спроможний забезпечити
учням адекватне сприйняття та всебічне розуміння пам‘яток духовної культури свого
народу, його ментальності.
А тому в контексті модернізаціїї освіти виникає гостра необхідність розробки
курикулуму предмета «Історіїя, культура і традиції українського народу» і підручників
для гімназійної ланки.
Зауважимо, що цією проблемою протягом багатьох років опікуються авторитетні
спеціалісти: доктор педагогіки К. Кожухар і доктор історії В. Кожухар. Ними створено
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цінний конкурентоспроможний продукт, який міг би заповнити вільний простір у цій
галузі [5].
Вважаємо, що процес модернізації освіти повинен вирішити проблеми соціальногуманітарних наук на користь учнів.
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Abstract
Acest articol arată relevanța cercetării multidisciplinare. În legătură cu dezvoltarea „noii științe
istorice‖, a fost dezvoltată și aplicată o serie întreagă de metode interdisciplinare. Având în vedere
extinderea domeniului de etnografie, sunt analizate metodele utilizate de cercetătorii moderni. Se
subliniază că printre cele mai importante metode etnografice tradiționale sunt incluse interviurile de
observare și narațiune. Cu toate acestea, se remarcă faptul că pe lângă aceste metode, cercetătorii folosesc
pe scară largă tehnicile dezvoltate în sociologie, psihologie, statistică, demografie și alte științe, dar, în
primul rând, în etnosociologie. Se concluzionează că cercul problemelor etnologice de cercetare poate, și
trebuie, actualizat.
Cuvinte-cheie: cercetare interdisciplinară, metode, etnografie, cultură tradițională

В исторической науке значительное внимание уделяется изучению культурного
феномена этноса, в частности исследованию традиционной культуры. В последнее время
ученые все больше говорят о «ренессансе» традиционной культуры. С одной стороны,
изучение вопроса о национальном своеобразии невозможно без выявления результатов
этнокультурного взаимодействия этноса с соседними народами на протяжении различных
исторических периодов. С другой стороны, углубленное исследование традиционной
этнической культуры объективно содействует процессу межкультурного диалога,
развитие и углубление которого во многом зависит от так называемой «культурной
компетентности».
Необходимость сочетания различных методов при изучении столь сложного явления,
как духовная культура, отмечается многими исследователями. Ж. Ле Гофф, указывая на
кризис методологии истории, предлагал использовать новые пути познания человека, его
деятельности, мироощущения, миропонимания [20, с. 25-83]. О необходимости общей
переориентации самого исследовательского мышления и изменения ракурса изучения
исторического прошлого и методов его постижения пишет А. Ястребицкая. По ее мнению,
«историческая наука и поиски новых путей сводятся к тому, что исследователи
приближаются к пониманию исторического прошлого через его субъект и носителя –
человека» [27, с. 84-85]. А. Пондопуло ставит вопрос о месте исследователя по
отношению к тому обществу, которое он изучает, о его роли в процессе изучения и
преобразования увиденного в текст [24, с. 114-115]. Например, метод применения
конкретно-исторического времени основан на «вживании» исследователя в сознание
людей далекой эпохи. При этом особое внимание уделяется изучению взаимовлияний и
взаимоотталкиваний [1, с. 71-87].
Акцент на многообразии типов культур и целесообразности их изучения с
использованием, наряду с общепринятыми методами, так называемого метода культурноисторической генетики, делался К. Кантором, С. Неретиной и др. [4, с.10-24; 21, с.23-28].
Все исследователи единодушны в одном: при изучении истории и культуры народа
необходимо использование междисциплинарного подхода. При этом, как подчеркивал Л.
Февр, речь идет не только о заимствовании понятий, но, прежде всего, о заимствовании
методов и духа исследования [26, с. 20]. «Способность к согласованию смежных
дисциплин, взаимообмену между ними» – вот не менее верное определение прогресса в
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какой-либо развивающейся отрасли науки. Нередко эту проверенную на опыте истину
выражают иными словами: «Крупные открытия чаще всего совершаются на стыке наук»
[26, с. 97]. О том, что в науке в целом многие открытия, особенно в последнее время,
делаются именно на стыке наук, говорят и современные ученые [4, с. 93].
Междисциплинарная интеграция этнографии со смежными науками и формирование
на их основе таких новых научных направлений, как этнодемография, этноэкология,
этноэкономика, этнолингвистика, этнопсихология,этносоциология,этнополитология и
др., происходила особенно активно в 60–80-е гг. ХХ в. [17, с. 47].
В начале XXI в. этнологи все шире стали опираться на методы, используемые в
социологии, психологии, фольклористике, лингвистике. Активно развивались целые
научные направления, изучающие этнос и этнические процессы с акцентом на
собственных методах исследования.
Согласно
выводам
специалистов,
«современное
развитие
этнографии
характеризуется расширением ее предметной области, наряду с традиционными возникли
такие ее исследовательские направления, как этнография города, этнография
современности, этнография детства, этнография питания, этнография общения
(этноэтикет). Развиваются системные исследования культуры, этнических процессов, ряд
направлений, названия которых объединяются формантом „этно-‖ – этноэкология,
этномедицина, этноботаника, этнометрология и т. д. Эти направления свидетельствуют о
расширяющейся сфере кооперации этнографии с другими науками, возникновении
междисциплинарных исследований, что предполагает расширение предметной зоны
этнографии» [16, с. 1].
Методологической основой междисциплинарных исследований является, прежде
всего, наличие общего объекта гуманитарных и социальных наук (при различии их
предмета), которым является человек как продукт культуры во всех проявлениях его
жизнедеятельности. В то же время специфика предмета социальных и гуманитарных
дисциплин определяет и различия в их методе. Они по-разному трактуются
исследователями [25].
В связи с развитием «новой исторической науки» разработан и применяется целый
спектр междисциплинарных методов: контент-анализ, конкретно-социологическое
анкетирование
(метод
устной
истории),
моделирование,
количественные
(математические), историко-психологический, психоаналитический, бихевиористский2,
картографический, лингвистический, историко-этнографический, этнопсихологический,
историко-демографический, историко-биологический, историософский, историкоэкологический, экономический, социокультурный, культурологический, космологический
(метод космического детерминизма Л. Чижевского), религиозно-интуитивистский
(метаисторический), метод «вживания» («вчувствования») в эпоху), метод выявления
«трансцедентального характера предмета»и др. [19]. Методологической основой
междисциплинарных работ является учет достижений различных гуманитарных наук,
следование принципам историзма и системности исследования.
Нельзя не согласиться с выводом Г. А. Комаровой о том, что «грамотное
использование междисциплинарного подхода способно даже в многократно
Бихевиоризм (англ. behavior «поведение») – направление в американской психологии XX в., отрицающее
сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения, понятого
как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды [2].
2
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клонированной тематике высветить и исследовать новые, актуальные проблемы». Исходя
из этого, она подвергает сомнению мнение отдельных исследователей, считающих, что
расширение рамок предмета этнографии разрушает эту науку. Она убеждена, что
«расширение границ традиционной этнографии и сближение ее со смежными науками –
тенденция современного познания мира». А междисциплинарный подход к исследованию
многих проблем этнологической науки «весьма перспективен на сегодняшний день. <…>
В наши дни условия и способы проведения полевых исследований меняются самым
кардинальным образом. А в современной науке все передовые исследовательские
методологии и методики в значительной мере междисциплинарные. <…> Целый ряд тем и
дискуссий прошлого уже становятся „историографией‖, а новые темы и направления
возникают обычно в ходе междисциплинарных, а не интердисциплинарных дискуссий.
Таким образом, междисциплинарность в <…> этнографии по-прежнему актуальна» [17, с.
65].
Использование междисциплинарного подхода при исследовании этничности и
межэтнических отношений позволяет глубже изучить сложные объекты или предметное
поле, будь то социология или этнология. Например, «проблему конфликтов в
межкультурных взаимодействиях изучают и этнологи, и политологи, и психологи.
Социологи делают акцент на изучении и раскрытии социальных противоречий, которые
переносятся на сферу межэтнических отношений. Позитивным сдвигом в методике
этносоциологических исследований явилось все более часто встречающееся совмещение
количественных и качественных методов, прежде всего использование глубинных
интервью и фокус-групп» (выделено нами – Е. К.) [4, с. 93, 87]. Этнологи со своей
стороны рассматривают причины этномобилизационного процесса, выявляют
этнокультурные маркеры, рассматривают влияние национальной элиты на народ и т. д.
При изучении «этнографии современности» целесообразным признается
сочетание методов непосредственного наблюдения с используемыми в этносоциологии
опросными методиками. В целом такой подход удовлетворяет данной проблематике,
поскольку там исследуются вопросы, связанные с этнографической действительностью,
нынешним обликом этнической общности. Этнографические материалы, собранные этим
методом, обычно используются в связи с проблематикой исторической этнографии,
занимающейся на междисциплинарном уровне не только историей народов, но и историей
человеческой культуры в целом [16, с. 1].
Так, например, в основу разработанного российским ученым М. Н. Губогло нового
междисциплинарного направления – этносоциологии, «легли конкретно-социологические
исследования повседневной жизни, культуры и быта народов, и этнополитологии,
включающей
теорию этнической
мобилизации, многомерной идентичности,
мобилизованного лингвицизма, двуязычия и других вопросов…» [18, с. 14].
Ввиду того, что этнография и социология ориентированы больше на изучение
групповых, чем личностных явлений, М. Н. Губоглодля этносоциологии был предложен и
использован биографический и автобиографический метод, несмотря на то, что он редко
привлекался для осмысления взаимосвязей этнических и внеэтнических явлений и
процессов. «Между тем перспективы активизации и широкого внедрения в научный
оборот
этого
специфического
источника
представляются
заманчивыми
и привлекательными. В основе актуализации интереса к личности и ее индивидуального
жизненного пути лежат те трансформационные процессы и связанные с ними изменения,
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которые сегодня, в ходе перемен, смещают акцент от коллективизма и массовости к
индивидуальности и личности» [3, с. 7].
Об актуальности и востребованности междисциплинарных методов в исторических
исследованиях говорят многие ученые, так как эти методы «отражают установку на
методологический синтез, соответствующую новейшей парадигме исторического знания,
общей тенденции его антропологизации. <…> Потребность пересмотра, обновления и
развития методологического багажа и методического инструментария исторической науки
определяется ее современным состоянием. <…> Возникла необходимость дальнейшей
разработки и конкретизации методологии исторической дисциплины на уровне
концептуальных подходов и методов исследования, опирающейся на достижения всех
общественных наук» [25].
Одним из наиболее актуальных в этнологии вопросов является необходимость
кооперации с представителями смежных наук, без чего просто невозможен научный
подход к анализу динамики некоторых сторон народной жизни [22, с. 77].
Междисциплинарный подход позволяет значительно полнее раскрыть исследуемую
проблему и сделать более глубокие выводы, в том числе о наличии архаических
элементов в той или иной области традиционной культуры и о степени межкультурного
взаимодействия.
О важности кооперации специалистов смежных дисциплин и использовании
различных методов писали многие ученые еще в последние десятилетия ХХ в.: «Без их
участия сейчас зачастую невозможен научный подход к анализу динамики некоторых
сторон народной жизни» [22, с. 77]. По мнению А. М. Решетова, «особое внимание при
этом должно быть обращено на обеспечение междисциплинарного характера
исследований» [23, с. 56].
Ввиду возросшего интереса к историко-антропологическому подходу в современной
международной научной практике, очевидной является востребованность методологии,
которая позволяет «наиболее полно реконструировать здание истории на основе изучения
культурно-исторически
детерминированного
человека,
всех
проявлений
его
жизнедеятельности» [25].
Таким образом, в дополнение к важнейшим традиционным этнографическим
методам (включенное наблюдение инарративное интервью) исследователями стали шире
использоваться методики, разработанные в социологии, психологии, статистике,
демографии и других науках, но прежде всего в этносоциологии. Современные ученые
единодушны в том, что крупные открытия чаще всего совершаются на стыке
наук.Специалисты исходят из того, что круг исследовательских этнологических проблем
может и должен обновляться.
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Abstract
In this study, the author analyses the linguistic controversies that erupted at the department of
―Moldovan‖ language and literature of the State Pedagogical Institute of Chisinau during the
controversial year 1956. After a few years of real linguicide promoted by I. D. Ceban, the director of the
Institute of History, Language and Literature of the Moldovan Scientific Research Base of the USSR
Academy of Sciences and his henchmen, de-Stalinization and Khrushchev's Thaw, allowed the
―Romanianophiles, slightly camouflaged‖ philologists, to reject the theses of the ―specifics of the
Moldovan language‖ and to affirm the linguistic unity of the people that were living on both banks of the
Prut, even though the Prut was just a political border. These linguistic controversies between these two
opposite camps of the philologist-teachers of the department of the ―Moldovan‖ language and literature
are important for the explanation of the perpetuation of Romanianism and genesis of the national
movement in the 80‘s.
Key-words: Moldovan SSR, higher education, department of ―Moldovan‖ language and literature
of the State Pedagogical Institute of Chisinau, linguistic identity, linguistic controversies.

Despre particularitățile politicii naționale în RSSM și mai ales despre monstruosul
„moldovenism‖, care avea drept obiectiv crearea unui popor nou între Prut și Nistru – un popor
deosebit de cel român, precum și despre încercările, uneori subtile, alteori puerile și foarte rar
deschise și îndrăzneze de a crea opoziție opiniei oficiale sovietice despre politica etnolingvistică
a comuniștilor în Moldova sovietică s-au scris mai multe lucrări în istoriografia națională [1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9] și internațională [3], încă și în plină existență a Uniunii Sovietice.
În prezentul studiu ne propunem să analizăm doar un caz de opoziție la politica
etnolingvistică sovietică în RSSM, care a implicat, cu voie sau fără de voie, și profesorii de la
catedra de limbă și literatură moldovenească a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă‖ din
Chișinău. Decesul lui Stalin și Congresul al XX-lea al PCUS au creat premisele angajării
profesorilor de la această catedră, în avocatura limbii române, deși dintr-un anumit
conciliatorism, îi spuneau „modovenească‖, deși o considerau una cu cea română. Raportul lui
Nichita Hrușciov despre „cultul personalității și a consecințelor sale‖ și destalinizarea activă ce ia urmat au avut un impact important asupra sistemului politic și asupra vieții sociale din Uniunea
Sovietică și a reverberat în toată societatea sovietică. „Dezgheţul hrusciovist‖ a încurajat opinii şi
atitudini critice şi contestatare și în rândurile intelectualității din Moldova Sovietică, stimulanduo să înainteze o serie de revendicări care să faciliteze perpetuarea culturii şi a valorilor naţionale.
Profitând de emergența noilor circumstanțe, elita intelectuală din RSSM a organizat la Chişinău,
în perioada 7-19 octombrie 1955, o sesiune științifică a Institutului de Istorie, limbă și literatură
din cadrul Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a Uniunii Sovietice, care a declarat că nu
există suficiente argumente pentru a susţine că limba „moldovenească‖ ar fi diferită de cea
română. Întrunirea savantă a marcat eșecul teoretic al ideii creării unei noi limbi romanice
literare, atât în plan științific, cât și psihologic, deși în plan aplicativ rezultatele nu au fost atât de
spectaculoase [7, p. 43].
În anul 1956, romanistul Carlo Tagliavini declara, la Congresul al VIII-șea de Studii
Romanice de la Florența, că graiul moldovenesc este o varietate dialectală a limbii române și că
„pretinsa limbă moldovenească nu este de fapt decât româna literară scrisă cu un alfabet rusesc
uşor modificat […] cu unele concesii în favoarea unor forme dialectale moldoveneşti, cunoscute
de altfel şi în interiorul graniţelor României‖ [10, pp. 136-137]. Asemenea imperative științifice
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îi determină pe doi savanți filologi-sovietici, angajați și anterior în „încăierările‖ dintre taberele
„beligerante‖ ale dezbaterilor filologice din RSS Moldovenească – slavistul Samuil Borisovich
Bernstein și romanistul Ruben Alexandrovici Budagov, să propună spre publicare, în revista
sovietică „Вопросы языкознания‖, un articol științific cu titlul „Cu privire la unitatea de limbă
româno-moldovenească‖ [11, pp. 132-136], în care argumentau faptul că limba vorbită pe
teritoriul RSS Moldovenești era parte integrantă a limbii române.
Derutată de concluzia autorilor, redacția revistei, în loc să publice articolul, l-a expediat
CC al PCUS și CC al PCM pentru a decide asupra oportunității publicării lui (7, p. 43). Fiind o
catedră de specialitate, iar membrii catedrei de limbă și literatură moldovenească a Institutului
Pedagogic din Chișinău implicați în „descâlcirea‖ problemei originii și caracterului limbii
vorbite de locuitorii RSSM, precum și a altor probleme ale filologiei moldovenești, autoritățile
i-au solicitat opinia cu privire la caracterul articolului științific al celor doi filologi ruși.
Prima examinare și primul schimb de opinii pe marginea manuscrisului articolului celor
doi lingviști ruși s-a produs la o ședință comună a catedrelor de limbă și literatură
moldovenească, limbă și literatură rusă, filosofie și catedra de limbi străine în ziua de 3 mai
19563. În prezența decanului Facultății de Istorie și Filologie, Avraam Penzul, și-au expus
opiniile visa-vis de conținutul acestui articol majoritatea membrilor catedrei de limbă și literatură
moldovenească: Sofia Pereva, Grigore Grinco, Leonid Curuci, Rozalia Cornfeld, Boris Bâhov,
Ludmila Radauțan și aspirantul Gheorghe Dodiță. Merită să menționăm faptul că la ședința
comună a celor patru catedre nu a fost prezent I. D. Ceban – până nu demult „actorul‖ principal
al lingvisticii moldovenești, deși era deja șef al catedrei de limbă și literatură moldovenească [13,
f. 6], fiind transferat în această funcție din postul de director al Institutului Pedagogic4 [12, f. 1]
pentru proasta administrare a celei mai importante „fabrici‖ de cadre didactice din RSSM.
Aproape toți membrii catedrei de limbă și literatură moldovenească au mărturisit, în mod
diferit, un sentiment de atașament față de ideile lingviștilor S. Bernștein și R. Budagov.
Conținutul luărilor de cuvând ne indică asupra unei despovărări pe care au simțit-o profesorii de
la catedră, odată ce ideia unității de limbă româno-moldovenească a fost formulată de către doi
savanți-ruși recunoscuți de către regimul sovietic. Astfel, profesoara Sofia Pereva, exprimându-și
regretul față de apariția prea tardivă pentru lingvistica moldovenească, susținea că „dacă articolul
ar fi apărut prin anii 1940, ar fi adus mai mult folos‖ [14, f. 22].
Toți vorbitorii și-au exprimat acordul cu opiniile exprimate în manuscrisul discutat,
susținând, fiecare pe rând, că „eu mă unesc cu articolul tov. Bernștein și t. Budagov‖, fiecare
având câte un argument – unele mai științifice, altele mai puțin, dar toate confirmau opinia
membrilor catedrei că nu există o limbă moldovenească. Sofia Pereva, care și-a susținut
doctoratul în filologie la Moscova, susține că, revenind la Institut, a preluat un curs de limbă
moldovenească, care de fapt l-a pregătit din literatura română, astfel conchide conferențiarul
Notă: Procesul verbal al acestei ședințe este datat greșit cu „23 mai 1956‖, cel mai probabil ședința în cauză
desfășurându-se pe data de 3 mai 1956. În susținerea opiniei noastre sunt următoarele argumente: în primul rând,
procesul verbal pe care îl considerăm datat greșit are numărul 14, următorul proces verbal, inclusi în dosarul de
arhivă consecutiv, are nr. 15, este datat cu ziua de 5 mai 1956, iar conținutul lui reflectă continuitatea discuțiilor din
procesul verbal nr. 14 (de ex. la ședința protocolată cu nr.14 s-a decis crearea unei comisii de elaborare a proiectului
de decizie a catedrei, iar în procesul verbal nr. 15 – catedra discută proiectul (proiectele) de decizie etc.); în rândul al
doilea, extrasul din procesul verbal al ședinței care exprima opinia filologilor de la Institutului Pedagogic din
Chișinău cu privire la problemele discutate, este datat cu 19 mai 1959 (deci anterior zile de 25 mai 1956) și face
referință la ședința comună a celor patru catedre ale Institutului din ziua de 3 mai 1956.
4
I. D. Ceban a fost numit în funcția de director al Institutului Pedagogic din Chișinău prin Ordinul Ministrului
Învățământului al RSSM din 5 febriurie 1952.
3
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Pereva „socot că ființează o sângură limbă‖ [14, f. 21 verso-22]. Opinia Sofiei Pereva a fost
preluată și susținută de Grigore Grinco, care apăra cu fervoare ideea „unirii‖, afirmând că
studenții Institutului Pedagogic „nu se exprima frumos, limpede, pentru că se tem să nu
vorbească românește‖ [14, f. 22].
Leonid Curuci, tânărul absolvent al Institutului Pedagogic din Chișinău (1954), a invocat
mai multe argumente de natură științifică: de la unitatea structurii gramaticale și a fondului
lexical comun și până la „istoria noroadelor român și moldovenesc‖, susținând că „nu au dreptate
învățații romaniști, care găsesc [...] că limba moldovenească – a suferit mai mare înrâurire din
partea limbilor slave de răsărit, pe când limba română înrâurirea limbilor slave de m-zâ. Asta-i
puțân‖. „De aiasta părere îs și eu‖, concluziona lectorului Curuci, susținând „că limbile
moldovenească și română nu se deosebesc, că de fapt îi una și aceiași limbă‖ [14, f. 22 verso-23].
Și lectorul Gheorghe Dodiță dădea „dreptatea celor doi filologi ruși-sovietici. Tânărul
angajat la catedra de limbă și literatură „moldovenească‖ își amintea că a cumpărat de curând
romanul lui Mihai Sadoveanu „Venea o moară pe Siret‖ și că alături pe raft stătea „romanul
tradus din limba română‖ și doar cineva „care nu cunoaște aceste limbi, poate spune că sînt două
limbi, deoarece îi traducere‖, altfel, susținea Gheorghe Dodiță „ființază o sîngură limbă‖ [14, f.
25 verso-26].
Deși la sesiunea comună a Institutului de Lingvistică a Academiei de Științe al URSS și a
Institutului de Istorie, Limbă și Literatură al Filialei moldovenești din decembrie 1951, Rozalia
Cornfeld a exprimat opinii „neaoșiste‖ sau „autohtoniste‖, fiind o susținătoare și o promotoare a
„moldovenismului‖ pseudoștiințific alături de I. D. Ceban [1, pp. 296-299], la ședința catedrei
din mai 1956, s-a manifestat oportunist, arătându-se nedumerită că „în știința sovietică
moldovenească așa probleme nu s-au spus până amu, și totdeauna se vorbea că sînt două limbi –
limba moldovenească și limba română. În cărți se vorbea despre ființarea a 2 limbi‖. Rozalia
Cornfeld socotea că autorii articolului discutat nu au suficiente argumente pentru a demonstra
ideea principală, dar prinsă în menghina situației susține că „părearea mea îi că ființează o
sângură limbă, pentru că structura gramaticală, fondul lexical de bază îi același în amândouă
limbi‖ [14, f. 23 verso].
Și ceilalți filologi de la catedra de limbă și literatură molodvenească – Avraam Penzul,
Ludmila Radauțan au susținut că „ființază o sângură limbă‖. Filologii de la catedra de limbă și
literatură „moldovenească‖ au solidarizat și colegii de la celelalte catedre. Astfel, doctorul în
filosofie, Vera Smelâh5 [13, f. 1], dela catedra de economie politică și filosofie, recunoștea că nu
este specialist în filologie, dar o ușoară și elementară analiză care să se bazeze pe „situația
lăuntrică a acestor limbi‖ demonstrează că „răspunsul poate fi unul – limba moldovenească și
limba română îi o sângură limbă‖ [14, f. 24]. Specialiști în limbi străine, prin reprezentanții lor –
Ilya Dukhovny6 [13, f. 9] – șeful catedrei și colegul acestuia, Natan Solomonovici Grimbaum7
[13, f. 9] au susținut opinia Verei Smelâh și a filologilor. Deși polonezul Natan Grimbaum, nu
cunoștea foarte bine limba română, el susținea că „ființază o singură limbă‖, reieșind din
Smelâh, Vera Mihailovna, doctor în științe filosofice, conferențiar interimar la caredta de Economie politică și
filosofie, scrisă „moldoveancă‖, născută în or. Chișinău în anul 1909, absolventă a Institutului Pedagogic din
Tiraspol în anul 1931 și angajată la Institutul Pedagogic din Chișinău în septembrie 1952.
6
Duhovnâi, Ilia Davidovich, lector superior la Catedra de limbi străine, evreu basarabean, născut în anul 1906 în
Orhei și absolvent al Universității din Viena în 1929, angajat la Institutul Pedagogic din Chișinău din septembrie.
7
Grimbaum, Natan Solomonovici, doctor în științe filologice, conferențiar și șeful catedrei de limbi străine, evreu
polonez, născut în Polonia în anul 1916, absolvent al Universității din Varșovia în anul 1938, a fost angajat la
Institutul Pedagogic din Chișinău în septembrie 1948.
5
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experiența lui de evaluator la examenul de „Limbă străină‖ a doctoranzilor. Așa cum era obișnuit
în aspirantura din RSS Moldovenească, doctoranzii alegeau să susțină limba română în calitate
de limbă străină. Una dintre probele examenului era traducerea din limba străină în limba
maternă și invers și aici, declară profesorul Grimbaum, aceștia „n-au ce traduce‖ pentru „că
ființază o singură limbă‖ [14, f. 24 verso-25].
Nota discordantă a acestei comuniuni de opinie a făcut-o Boris Bâhov, lector superior la
catedra de limbă și literatură moldovenească, care în alegațiile lui invocă învățătura partidului că
„fiecare norod trebuie să-și dizvolte limba sa‖ și opinează că Eminescu sau Creangă „au fost și
rămân moldoveni‖ [14, f. 23 verso -24]. Prin expresia „întrebarea asta îi de un caracter
conservativ‖, Boris Bâhov a atras o avalanșă de critici din partea celorlalți colegi.
Pentru că redactorul procesului verbal nu a consemnat în document la rubrica „ordinea
zâlei‖ decât problema „discutării‖ articolului, fără a indica care aspecte se solicitau „a fi
discutate‖, participanții la ședință și-au exprimat opiniile și asupra denumirii limbii pe care o
vorbeau locuitorii RSSM. Se impune subliniat faptul, aici, că toți vorbitorii au utilizat sintagma
„limba moldovenească‖ pentru a desemna limba locuitorilor Moldovei Sovietice, menționând și
existența a două popoare care vorbesc aceiași limbă [14, f. 23]. Totodată, participanții la discuție
socot că „n-ar fi drept [...] s-o numim numai română, ori numai moldovenească‖ și vin cu mai
multe propuneri care li se par rezonabile: „română, moldovenească, ori moldo-română ori
româno-moldovenească‖, deși susțin ei „amu nu-i clar, dar cu vremea a deveni limpede, pentr că
întrebarea asta îi legată cu istoria, cu viitorul‖ [14, f. 25]. Prin indicarea asupra faptorului istoric
și „de viitor‖ în denumirea limbii române, considerăm că filologii de la Instititul Pedagogic erau
conștienți că decizia va fi una politică și soluționarea acestui aspect al problemei lingvistice
moldovenești nu le aparține.
Ședința comună din 3 mai 1956 a celor patru catedre nu a adoptat vreo rezoluție sau
concluzie asupra celor discutate. Adunarea a decis înființarea unei comisii cu misiunea de a
redacta un răspuns „în scris la articol‖, alcătuită din șase filologi de la Institut: Avraam Penzul,
Sofia Pereva, Rozalia Cornfield, Natan Grimbaum, Vera Smelâh și Ludmila Radauțan [14, f. 26].
Prima ședință la care s-a discutat problema „unității lingvistice moldo-române‖ a fost
dominată de filologii „românofili, ușor camuflați‖ [1, p. 46] (prin acceptarea sintagmei „limba
moldovenească‖ pentru limba română), reprezentată de Grigore Grinco, Avraam Penzul, Sofia
Pereva, Ludmila Radauțan, Gheorghe Dodiță și Leonid Curuci, iar ceilalți – „neaoșiștii‖ sau
„autohtoniștii‖ [1, p. 46] promotori ai moldovenismului pseudoștiințific, în lipsa fizică a „guru‖
al lor – I. D. Ceban, s-au retras în expectativă, dar nu au părăsit „câmpul de bătaie‖.
La 5 mai 1956 s-a ținut o altă ședință, doar pentru membrii catedrei de limbă și literatură
„moldovenească‖, la care filologii colectivului urmau să se expună asupra „proiectului privitor la
articolul tov. Budagov R. A. și Bernștein S. B.‖ [14, f. 27 verso]. Așa cum reiese din conținutul
textului, cei șase membri ai comisiei, aleși la ședința anterioară, pentru a elabora un proiect al
deciziei catedrei pe marginea articolului filologilor ruși, s-au împărțit în două grupări, fiecare
dintre acestea elaborând propriul proiect: unul dintre proiecte a fost elaborat de decanul Aavraam
Penzul și, reieșind din caracterul și tonalitatea discuțiilor, reprezenta opinia „românofililor, ușor
camuflați‖, iar celălalt, îl avea în calitate de autor oficial pe Rozalia Cornfeld, dar în baza
analizei discursului lui I. D. Ceban la această ședință, proiectul era elaborat cu contribuția celui
din urmă și reflecta opinia și poziția șefului de catedră. Considerăm necesar să menționăm faptul
că la această din urmă ședință, tabăra „autohtoniștilor‖ s-a prezentat în componența deplină,
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asigurând și prezenta „vârfului de lance‖ al grupării – moldovenistul I. D. Ceban, care a
determinat atât tonalitatea discuției, cât mai ales direcția ei și hotărârile membrilor catedrei.
În dosarul catedrei din Arhiva Națională a Republicii Moldova nu s-au păstrat cele două
proiecte cu privire la articolul menționat, însă conținutul lor probabil poate fi dedus din textul
înregistrat al procesului verbal al ședinței catedrei care le-a discutat și din textul discursului ținut
de I. D. Ceban la această adunare. Trebuie de subliniat faptul că cele două procese verbale despre
care s-a vorbit aici, sunt înregistrate în limba română, fiind scrise de mână, cel mai probabil chiar
în timpul ședințelor de către un secretar al adunării, în timp ce discursul lui I. D. Ceban este
tipărit la mașina de scris și este redactat în limba rusă. Primul proiect și, de fapt, unicul discutat
la această din urmă ședință de catedră, așa cum ne demonstrează documentul de arhivă, a fost cel
elaborat de conferențiarul Cornfeld, „neaoșista‖, care „nu întotdeauna înțăleg [-ea n.n.] limba din
cărți, cutoatecă îi scris românește‖ [14, f. 26]. Presupunem, reieșind din cuvântarea lui Gheorghe
Dodiță, că proiectul Rozaliei Cornfeld, nu prea ținea cont de discuțiile și opiniile exprimate de
majoritatea absolută a participanților la discuția din 3 mai 1956 și autoarea, care declarase la
ședința anterioară „părearea mea îi că ființează o sângură limbă‖ [14, f. 28 verso], se erija în
apărătoarea specificulului limbii „moldovenești‖, insistând pe ideia „autohtonistă‖ și lipsa
unității de limbă [14, f. 28]. Înscrierile în procesul verbal al ședinței din 5 mai 1956 debutează cu
o intervenție foarte supărată a lectorului Gr. Grinco, care manifestă dezacord categoric cu „multe
păreri din proiect‖ și declară că se retrage din discuții și că va redacta o opinie separată [14, f. 27
verso-28]. Celâlalt tânăr filolog de la catedră, lectorul Gh. Dodiță, se lansează și el, dar mai
moderat, în discuții asupra proiectului prezentat de R. Cornfeld, indicând asupra contradicțiilor
dintre cele două părți ale proiectului prezentat de cea diin urmă și asupra faptului că „Încheierea
făcută corespunde întrucâtva (sublinierea noastră) cu părerile noastre spuse la ședința trecută‖
[14, f. 23 verso]. Prima parte, susține Gh. Dodiță, este „făcută bine‖, iar cea de-a doua este
„slabă și se contrazice‖, deși secretarul ședinței nu a înregistrat în procesul verbal „contradicția‖,
semnalată de lectorul Dodiță. Totuși, fraza cu care își încheie acesta alocuțiunea: „Mie îmi pare,
că dacă am vorbi de specificul limbii moldovenești, ar fi trebuit și de argumentat‖, ne obligă să
concluzionăm că partea a doua a proiectului R. Cornfeld era într-o oarecare măsură în
contradicție cu opiniile exprimate de filologii Institutului Pedagogic la ședința comună. Decanul
Facultății de Istorie și Filologie, Avraam Penzul, îi susține pe cei doi tineri și rămânând pe
pozițiile expuse anterior, semnalează și cere să fie înlăturate ideile contradictorii din textul
proiectului R. Cornfeld.
De partea cealaltă a baricadei, Stefania Melnițcaia se indignează că nu înțelege „cum ar fi
în moldovenește propoziția – „о румынско-молдавском языковом единстве‖, dar declară, fără
să argumenteze, că „se unește cu proiectul lui Cornfeld R.E.‖ [14, f. 23 verso]. Iar R. Cornfeld,
încercând să se apere împotriva acuzațiilor lui Gheorghe Dodiță și a celorlalți colegi
„românofili‖, susține că nu găsește nicio contradicție între cele două părți ale proiectului și că în
textul expus „nu hotărăsc că sînt două limbi, dar una‖, iar în privința denumirii limbii „Vor fi
discuții, și s-a hotărî‖ [14, f. 29]. R. Cornfeld susține că nu are nimic împotrivă să se aprobe
„proiectul lui Penzul A. P.‖, dar, menționează doamna, „la noi‖ fiecare are părerea lui despre
gramatica și ortografia limbii, sugerând că ar bine ca elaborările științifice ale lingviștilor să fie
aprobate de politic, așa cum s-a întâmplat în cazul limbii ruse. Regulile ortografice a limbii ruse
au fost alcătuite de Șahmatov8, dar iscălite de V.I. Lenin‖ [14, f. 29 verso].
Șahmatov, Alexei Alexandrovich (1864-1920), filolog, lingvist și istoric rus, fondator al studiului istoric al limbii
ruse, al cronicilor și literaturii ruse vechi.
8
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În apărarea tovarășilor săi, s-a pronunțat I. D. Ceban, care, în lungul său discurs în limba
rusă, rezuma că „deși normele literare moldovenești și românești sunt unice, cu toate acestea,
limbile populare – moldovenească, pe de o parte, și româno-valahă – pe de altă parte, diferă în
multe privințe una de cealaltă‖ [14, f. 65]. Și înțlegând că argumentele lingvistice pe care le-a
invocat în susținerea opiniei sale „moldoveniste‖ nu sunt convingătoare, șeful de catedră a
îmbogățit arsenalul dovezilor „științifice‖ cu unul politic și altul, psihologico-sentimental. După
I. D. Ceban, acceptarea unității lingvistice moldo-române ar putea dezavantaja total, din punct de
vedere politic, republica moldovenească, dar și mai dezavantajoasă ar fi „această tendință‖
pentru Uniunea Sovietică, pe arena internațională. Este clară aluzia că problema lingvistică nu
este una științifică, ci, mai degrabă, una politico-ideologică. Vorbitorul, întrebându-i cu suspecție
și conjurat pe colegii de la catedră, care considera că „toarnă apă la moara dușmanilor noștri‖ ˗
„Poate și republica să nu o numim altfel decât „moldovenească‖? De asemena, în alegațiile sale
I. D. Ceban deplânge lipsa sentimentului „de mândrie națională‖ a celor „care nu recunosc
trăsăturile specifice ale limbii moldovenești‖ [14, f. 66], exploatând în acest fel și instrumente de
influență de natură psihologice și emotive. În concluzie I. D. Ceban susține că „nu este
justificată, nici din punct de vedere științific, și nici politic, publicarea unui astfel de articol care
va provoca discuții cu privire la problemele naționale ale Uniunii Sovietice‖ [14, f. 68]. Poziția
șefului de catedră, susținută de alți trei membri: Boris Bâhov, Rozalia Cornfeld și Ciobotarenco
[prenumele nu este indicat], nu a acumulat suficente voturi și catedra a decis (conform procesului
verbal) să expedieze autorităților cel de-al doilea proiect, elaborat de Avraam Penzul.
Decizia catedrei de limba și literatura moldovenească al Institutului Pedagogic din
Chișinău, însă, este formulată ambiguu și nu formulează o opinie clară nici în ceea ce privește
unitatea lingvistică moldo-română, nici în ce privește denumirea limbii pe care o vorbesc
locuitorii RSSM. Cât despre articolul profesorilor Budagov și Bernștein, catedra, prin semnătura
lui I. D. Ceban, consideră că „nu dă un răspuns la niciuna dintre aceste întrebări, dar nici nu ne
poate oferi, întrucât este insuficient de fundamentată din punct de vedere teoretic‖ [14, f. 69-71].
Manuscrisul celor doi filologi ruși, R. Budagov și S. Bernștein, cu un titlu care inspira și
dădea nădejde unei părți a intelectualilor din RSSM și, totodată, era atât de scandalos și
periclitant pentru cealaltă parte, așa și nu a fost publicat, nici în revista la care a fost depus și nici
în altă revistă a vremii. Pericolele imaginate, care le-ar fi ascuns ideile expuse în articol și care
au fost invocate de I. D. Ceban și acoliții săi în poziția oficială a catedrei de limbă și literatură
„moldovenească‖, și-au făcut efectul ˗ autoritățile au găsit inoportună publicarea manuscrisului
respectiv. Articolul va fi publicat în revista Nistru abia în anul 1988 [11, p. 132-136].
Având la bază câteva argumente, considerăm că temerile „moldoveniștilor‖ nu erau deloc
fondate și publicarea articolului nu ar fi produs vreo „tulburare‖ în societatea sovietică
moldovenească. Mai întâi de toate, pentru că ideile și concluziile lui R. Budagov și S. Bernștein
nu erau de noutate, nici pentru mediul academic și didactic, dar nici pentru întreaga
intelectualitate din RSSM (mai mult decât atât pentru purtătorii acestei limbi din afara mediilor
academice). Sesiunile științifice anterioare ale lingviștilor sovietici, organizate la Chișinău în
1951 și 1955, au admis și recunoscut latinitatea și „unitatea lingvistică româno-moldovenească‖,
iar declarația romanistului italian Carlo Tagliavini, că pretinsa „limbă moldovenească‖ nu ar fi
decât o română literară scrisă cu un alfabet rusesc, era cunoscută în Uniunea Sovietică. Mai mult
decât atât, nu a fost negată sau infirmată de filologii de la Moscova sau Leningrad. Iar faptul că
majoritatea filologilor de la Institutul Pedagogic din Chișinău (prin extindere și elita intelectuală
din RSS Moldovenească) au opinat „că ființază o sângură limbă!‖, era o dovada în plus a
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reafirmării unui adevăr, care a fost reprobat timp îndelungat (cât să facă unele procese
ireversibile) de moldoveniștii „neaoșiști, autohtoniști‖
În rândul al doilea, este puțin probabil ca publicarea articolului lui R. Budagov și S.
Bernștein să fi provocat „discuții cu privire la problemele naționale ale Uniunii Sovietice‖, așa
cum susținea I.D. Ceban, având în vedere mai întai de toate RSSM. Este puțin probabil ca acea
parte a intelectualității moldovenești – „românofilii, ușor camuflați‖, (nume argumentat de către
aceștia prin acceptarea sintagmei „limba moldovenească‖ pentru limba română, dar și pentru alte
concesii făcute „moldovenismului‖), să fi avut curajul să invoce probleme și revendicări mai
multe decât le permitea puterea. Este bineconoscut faptul că regimul sovietic avea suficiente
mecanisme și instrumente de control și de „convingere‖ a celor care depășeau limita admisă.
Autoritățile comuniste admiteau și chiar stimulau anumite revendicări sau expresii ale
naționalismelor locale, însă toate „manifestările naționale‖ se aflau sub controlul vigilent al
mașinăriei politice sovietice. Ba, chiar în anumite zone etnice ale Uniunii Sovietice, stările de
conflict de sorginte națională erau îngădite și tolerate atât timp, cât ecestea din urmă distrăgeau
atenția de la alte probleme iminente proceselor de sovietizare și rusificare.
Cu toate acestea, opinia majorității filologilor Institutului Pedagogic din Chișinău nu a
contat în formularea deciziei catedrei de limbă și literatură „moldovenească‖ privind
oportunitatea publicării articolului lui R. Bidagov și S. Bernștein, decizie expediată autorităților
de stat și de partid care au luat hotărârea finală. Este pentru că documentul final al Extrasului din
protocolul catedrei de limbă și literatură moldovenească a Institutului Pedagogic din Chișinău
în numele lui Ion Creangă , datat cu ziua de 19 mai 1956, a fost redactat și semnat de I. D.
Ceban, în calitatea lui de șef de catedră, în primul rând. Iar birocrația sovietică nu ținea cont
neapărat de opinia exprimată a majorității, rolul „șefilor‖ în orice ierarhie era unul determinant.
Ne este clară și explicabilă persistența străduitoare a indivizilor din grupul „neaoșist,
autohtonist‖, care, pe de o parte, fiind produsele educației sovietice moldoveniste și
antiromâniste din autonomia moldovenească interbelică, și-au continuat activitatea la Chișinău în
baza capitalului politic și cultural acumulat anterior. Acceptarea ideilor unității lingvistice le-ar fi
zdruncinat sau chiar ruinat structura identitară, care le-a fost modelată prin educația sovietică de
sorginte rusească. Pe de altă parte, plusul de legimitate politică cu care au fost investiți
transnistrienii față de basarabeni și alianțele cu diferiți agenți ai puterii, presupuneau și
determinau angajabilitate și responsabilitate față de misiunile care li s-au încredințat de către
sistemul care i-a propulsat. Mai ales că aceste „misiuni‖ și apropierea de putere le asigura funcții
și posturi decizionale și accesul la valori materiale și altele, atât de deficitare în epoca comunistă,
pe care o abordăm aici. Frica pierderii pozițiilor pe care le dețineau îi determinau pe acești
indivizi să păstreze și să urmeze o anumită consecvență „moldovenistă‖.
Mai mult decât atât, ironiile și persiflările din partea basarabenilor educați românește,
bancurile despre „performanțele lingvistice‖, nivelul de cultură și profesionalismul unor originari
din stânga Nistrului, situațiile anecdotice în care se pomeneau angajați singuri transnistrienii,
prin puțina cunoaștere și educație, le creau celor din urmă complexe de inferioritate și le iritau
amorul propriu. Conștientizând că le lipsesc abilitățile lingvistice ale basarabenilor (care vorbeau
o limbă „burgheză‖), educația de tip occidental-universal al celor din urmă, precum și
competențele profesionale pentru a executa sarcinile funcțiilor și posturilor în care au fost
propulsați doar pentru originea transnistriană, grupul „neaoșist, autohtonist‖ a promovat
moldovenismul în calitate de comportament compensator. Considerăm că ecuația convingerilor
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moldoveniste trebuie să țină cont și de acest mecanism de apărare al celor din grupul autohtonist,
majoritatea dintre care erau originari din stânga Nistrului.
Dar, ofensiva moldovenistă, reluată după războiul sovieto-german cu o forță mult mai mare
decât înainte de 1941 și care impunea cadrelor științifico-didactice din învățământul superior din
RSS Moldovenească să accepte, să disimineze și să propage în mediul academic și studențesc
falsul științific al existenței unei noii limbi ˗ „limba moldovenească‖, diferită de limba română, a
întâmpinat rezistența „românofililor‖, ce au izbutit să-și păstreze convingerile lingvistice, care nu
s-au conformat acțiunilor pseudoștiințifice concentrate și susținute ale promotorilor ideologiei
bolșevice și nu și-au schimbat atitudinea față de limba română.
Este incontestabil faptul că efortul bolșevic postbelic de a șterge conștiința românească, de
a inventa o nouă limbă și un nou popor, diferit de românii de peste Prut, a reușit să fisureze grav
mediul academic din RSS Moldovenească. Deși regimul comunist a izbutit să creeze (deși
majoritatea cazurilor sunt de import de peste Nistru) o cohortă înverșunată de susținători și
promotori ai moldovenismului, procesul început în 1951 la sesiunea științifică comună a
Institutului de Lingvistică a Academiei de Științe a Uniunii Sovietice și a Institutului de Istorie,
Limbă și Literatură al Bazei Moldovenești de Cercetări Științifice a Academiei de Științe a
URSS, apoi destalinizarea și dezghețul lui Hrușciov, au creat condiții pentru revenirea publică a
filologilor / intelectualilor românofili, care au ripostat moldoveniștilor cu argumente științifice,
fără să țină cont de cele politice și ideologice, așa cum a fost și cazul filologilor de la Institutul
Pedagogic din Chișinău, în anul 1956.
În vacarmul moldovenist de sorginte politic și ideologic al lui I.D. Ceban și al acoliților lui,
tinerii filologi de la catedra de limbă și literatură „moldovenească‖ (majoritatea lor erau
proaspeți absolvenți ai unor școli superioare moldovenești), au expus opinii curajoase și au
manifestat atitudini şi reacții critice și contestatre la adresa opiniilor moldoveniste ale șefului lor
de catedră. Români, evrei, ruși, ucraineni, „moldoveni‖ (sub acest nume erau înscriși în statele de
funcție etnicii români din RSS Moldovenaescă), filologii de la Institutul Pedagogic diin Chișinău
˗ Grigore Grinco, Gheorghe Dodiță, Sofia Pereva, Leonid Curuci, Vera Smelâh, Naum
Grimbaum, Ludmila Rădăuțan, Avraam Penzul, Ilia Duhovnâi și Ana Grancovscaia, au ținut
piept falsurilor științifice ale moldoveniștilor și au afirmat unitatea lingvistică a poporului care
locuiește pe ambele maluri ale Prutului. Față în față cu moldoveniștii de la catedra de limbă și
literatură „moldovenească‖, profesorii, angajați în activitatea de formare a cadrelor didactice
pentru învățământul general din RSS Moldovenească, au afirmat promt și energic că „limba
moldvenească și limba română îi o sângură limbă‖.
Configurația, specifică catedrei de limbă și literatură moldovenească a Institutului
Pedagogic din Chișinău, la 1956, se va reflecta în viitorul a câtorva generații de elevi educați de
foștii studenți ai acestor profesori. Aceasta explică perpetuarea românismului în RSS
Moldovenească și geneza mișcării naționale în anii '80, dar și dedublarea identitară a
intelectualității moldovenești, care a lăsat urme adânci în limbajul, dar și conștiința publică
vizibile până în ziua de azi.
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STUDIUL COSTUMULUI DE CURTE FEMININ DIN MOLDOVA ÎN A DOUA
JUMĂTATE A SECOLULUI XV PRIN CERCETAREA VESTIMENTAȚIEI SOȚIILOR
LUI ȘTEFAN CEL MARE
Bîzgu Tatiana, lector univ., drd.,
Universitatea Liberă Internațională din Moldova
CZU: 687:94(478)”14/15”
Abstract
In the age of Stefan cel Mare allows us to observe the dynamics of the women's costume that can
be better known due to the fact that, since then, the portraits, embroidery and miniatures have been
preserved ... Historical documents attest that Stefan cel Mare had three marriages, thus presenting each
personality of each wife separately. In this study is presented, briefly the information on the fabrics used
in clothing and on the garments worn by wives and boyars during the time of Stefan cel Mare (late 15th
century - early 16th century).
Key-words: Stefan cel Mare, clothing, ornaments, fabrics, embroidery.

Nimic nu reflectă mai clar statutul social al persoanei decât straiele pe care aceasta le
poartă. Dintre toate formele de cultură materială, numai veșmântul omului desemnează, de la
prima vedere, condiția fiecăruia. În comparație cu arhitectura, vestimentația are o viață foarte
scurtă, oglindește cel mai prompt neîncetata evoluție a civilizației. Costumul istoric din
Moldova începe să împrumute tot mai multe elemente orientale de influență europeană până în
zorii veacului al XV-lea. Costumul feminin din timpul domniei lui Stefan cel mare poate fi mai
bine cunoscut, datorită faptului că s-au păstrat din această vreme portretele murale, broderii și
miniaturi...
Nu mai puțin bogat, dar chiar și mai strălucitor decât sclipitoarele zale, ni se înfățișează
între 1350-1400, costumul de curte al voievozilor... Peste secole, această vestimentație o vom
afla supraviețuind in fresca bisericilor lui Ștefan cel Mare.
Nu a existat în istoria noastră o domnie atât de îndelungată și așa de strălucitoare ca a
voievodului Ștefan cel Mare. Perioada aceasta a fost încercată de necontenite războaie, dar plină
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de îzbânzi și numărând ani mulți de belșug, în care viața economică a țării și bogăția oamenilor
ei au atins o mare înflorire...
Țara noastră fiind la răscruce de drumuri, între răsărit și apus, participând deopotrivă la
rafinatul gust apusean. Alianțele înfăptuite de voievozii noștri cu familiile domnitoare ale statelor
vecine au legat istoria pământului nostru de istoria acestor țări, formându-se din trecut. Există,
aşadar, multe exemple de la care s-ar putea porni şi tot atâtea direcţii care s-ar putea parcurge în
alcătuirea unor lucrări de cercetare privitoare la costumul de curte din perioada medievală [8, p.
97].
Oricât ar fi fost însă de mare prosperitatea întregii țări, avuția rămâne tot a celor puțini. Și
este de la sine înțeles că numai la curțile vestitului și viteazului voievod se va fi dezvoltat acum
acel „foarte mare lux în îmbrăcăminte‖, de care isi amintesc și istoricii vechi și cei noi,
deopotrivă. Ștefan e un domn generos și vistieria lui e ticsită de stofe și de haine de preț. Așa ni-l
înfățișează cronica slavonă redactată.
La curtea și din porunca lui, dând ospețe bogate boierilor și ostașilor, după fiecare bătălie
câștigată, învestind cavaleri dintre oștenii lui și împărțind multe daruri și îmbrăcăminte scumpă
boierilor și vitejilor săi și întregii lui oștiri [1, p. 97].
Stofele prețioase n-au lipsit niciodată din cămările domnești. Începând din 1460, liovenii
aduceau pe la Siret destul postav de Bruges și stofe de Florența [1, p. 101]. Costumul doamnelor,
domnițelor și jupâneselor, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, era de neîntrecută bogăție și
frumusțe [1, p.104].
E o epocă de mare înflorire comercială, acum, în pragul veacului XV. Negustorii greci și
italieni ne aduc postavuri răsăritene, și raguzanii își dau întâlnire la Târgoviște – unde își vând
postavul roșu – și în alte târguri, unde își desfac brocartul de veneția, cu armenii și nemții din
Liov și Cracovia sau cu sașii de peste munți, din Brașov, Sibiu, Din Bistrița și din alte cetăți [1,
p. 79].
Camha de Damasc și hazdee, tot țesături orientale, la fel de căutate la curțile Țării
Românești și Moldovei ca și la curtea țărilor moscoviți.
camelotul, postav lucrat din păr de capră sau din acea „lână seină / din păr de cămilă‖,
despre care pomenește și azi balada populară, și care era cunoscut și purtat încă de pe vremea lui
Alexandru cel Bun în țările noastre [1, p. 126].
Denumite „mărfuri tătărești‖ sau „marfa de pe mare‖, toate aceste mătăsuri – camha, tafta,
atlasul și împreună cu ele și catifeaua – erau țesături orientale, turcești, care veneau în țările
noastre aduse de genovezi și de aici se răspândeau în lung și în latul lumii sud-est europene. Era
belșug de mărfuri prețioase în acest veac pe piețele Principatelor românești, și neguțătorii
moldoveni străbăteau, la rândul lor, drumuri lungi și anevoioase către Kiev, Moscova, Brașov și
Liov, purtând stofe răsăritene și podoabe femeiești, găteli de aur și argint și mărgăritare. Până în
vremea lui Ștefan cel Mare vor veni la Suceava neguțători din Liov pentru a cumpăra toate acele
minuni răsăritene, catifele de mătase și aur, plătind vamă „de grivnă trei groși‖, iar negustorii
poloni din Galiția și Podolia își aveau casa lor de comerț în orașul cel mai de frunte al Moldovei,
încă din 1408. În Suceava, vestită capitală a Moldovei, ei se întâlneau cu neguțătorii muscali și,
acolo, pe „ulița rusească‖, se etalau în văzul mulțimii, în același timp cu strălucitoarele blănuri
de Mosc, și marfa tătărească, tebenca și camha și jderii ungurești și țesăturile leșești și
neântrecuta pânză nemțească. Comori de frumusețe se puteau găsi în piețele orașelor și târgurilor
din Moldova, de la șiragurile de mărgăritare și sculele de aur și argint, menite să împodobească
grumajii și brațele femeilor, și până la stofele grele, țesute cu sârmă, cumașurile, cum se vor
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numi, mai târziu, acele „drappi d'oro‖, de proveniență italiană, unele din ele prețuind averi
întregi [1, p. 80].
Rochiile lor lungi sunt lucrate din material de mătase și catifea, mantiile din camhă sau
brocart, din atlas îmblănit cu jderi și cacom, sau din scumpe stofe de aur, prinse în bumbi ori
nasturi de argint aurit. Trupul se subțiază în el, sugrumat în talie, cu cingători de piele sau „brâie
femeiești ferecate‖, prinse în față cu mici paftale de aur și argint și pietre scumpe. Pe deasupra
ele îmbracă mândrele cavadioane (caftan bizantin de ceremonie) împărătești, din brocart venețian
sau florentin, cu mânecile largi, ori fereziile, sau dulamele fără mâneci, cu gurile buzunarilor în
linii drepte, prevăzute cu nasturi auriți.
Se poartă acum șubele luxoase, cabanițele de care va pomeni în jos, haine prin gurile
cărora se petrec brațele înfășurate în pânza de păianjen înflorată a iilor. Lucrate din cele mai
scumpe postavuri de aur sau brocart, ori, mai modest, pentru jupânese din postavuri de Bruges
sau de Florența, având în jos până la glezne, șubele acestea sunt podoabele cele mai de preț ale
timpului, atât în Moldova cât și în Țara Românească. Iile, acele cămăși boierești înflorate și
subțiri, cusute și brodate cu sârmă de aur și mătase, cu mânecile largi ca și rochiile timpului,
uneori răsucite în benzi șerpuitoare și cu manșetele strâmte, capătă acum o ornamentație foarte
bogată din motive geometrice sau vegetale, și se lucrează din pânza cea mai fină, venită poate
din Litvania sau din Krosno. Ele fac parte nelipsită din garderoba elegantelor vremii, ca de altfel
și stofele, semnalate și acestea documentar încă din timpul lui Ștefan cel Mare [1, pp. 107-108].
Înveșmântați în aceleași somptuoase haine, îi vom întâlni și pe boierii Moldovei din
vremea lui Ștefan cel Mare ca și pe jupânesele lor, purtând elegante șube căptușite și îmblănite
cu soboli, dintre cei scumpi și rari, șube brodate cu fir, intrate de aproape un secol în moda țărilor
noastre, sau cojoace din stofa aurită, ori dulame sau ferezii fără mâneci, și caftane, cărora nu le
vor lipsi nici măreția nici fastul îmbrăcămintei domnești.
Documentele istorice atestă că Stefan cel Mare a avut trei casatorii: cu Evdochia de Kiev,
cu Maria de Mangop si cu Maria Voichița. Toate soțiile sale erau descendente ale unor familii cu
rang princiar. Ștefan cel Mare a contactat căsătorii în vederea obținerii unor alianțe politice
profitabile.
Doamna Evdochia [Ovdotia] de Kiev, prima soţie a domnului Ştefan cel Mare (1457–
1504). Fiica cneazului de Kiev, Alexandru [Olelko] (ý1454). A devenit doamna lui Ştefan,
voievodul Moldovei, la 5 iulie 1463, în faţa înaltelor feţe bisericeşti ale ţării şi Curţii Domneşti.
Importanţa acestei prinţese pentru istoria Moldovei a fost reliefată de Constantin
Rezachevici: „[…] căsătoria cu această cneaghină (prinţesă) din Kiev i-a conferit tânărului domn
al Moldovei avantajele unor legături dinastice, în spaţiul polono-lituano-moscovit, cu mult mai
prestigioase şi mai practice, sub aspectul alianţelor de tot felul, care s-au întins mult după
moartea timpurie a Evdochiei, în raport cu cele oferite lui Ştefan de următoarele sale două
căsătorii‖ [2, p. x].
Maria din Mangop sau Maria Paleologu (? - 1477) principesă de Theodoro (un principat
grecesc din Crimeea) a fost a doua soție a domnitorului Ștefan cel Mare. Căsătoria a avut loc la
Suceava la 24 septembrie 1472. Această ramură a familiei Paleologilor era înrudită cu dinastia
Comnen, cu cea a Asaneștilor din Bulgaria, cu familiile voievodale din Moldova și ulterior cu
familia cneazului Ivan al III-lea al Moscovei, și, prin acesta, cu familiile boierești rusești
Golovin, Hovrin, Tretiakov și Gavrilov.

106

Doamna Maria Voichița (n. 1457 – d. 26 februarie 1511) a fost cea de a treia soție a
domnului Ștefan cel Mare, doamnă a Țării Moldovei între 1478 și 1511, având 24 de ani de
căsnicie cu Ștefan cel Mare.
Maria Voichița, în tabloul votiv de la Voroneț, costumată altfel decât la biserica din
Pătrăuți (fig. 1), sau pe Evdochia de la Kiev, fiica marelui cneaz Oleiko, pe zidurile bisericii Sf.
Nicolae Domnesc din Iași, azi la biserica Mitropoliei. Sunt îmbrăcate cel mai adesea în mantiile
lor bizantine, aurite și traversate de benzi de fir. Un guler de blană, o misadă de sobol le
împodobește uneori gâtul alb, abia întrezărit din șiragurile prețioase de mărgăritare. Pandelocuri
bogate de aur cu lanțujele subțiri și dese, ca o beteală ce se prelinge din păr, le încadrează obrajii,
și cercei lungi și grei le spânzură de urechi. Un giulgiu străveziu sau o maramă fină, cu țesătură
în dungi, se lasă de sub coroană în cute oblice, aidoma ca în portretul Margaretei de Provence
sau al altor regine ale Franței. E viziunea tradițională a zugravului de biserici. Uneori, însă,
pictorii de frescă le surprind în costume de curte neobișnuit de frumoase, altele decât cele de
ceremonie [1, pp. 109-110].
Iar aici Maria Voichița, în ținuta de toate zilele a doamnelor și jupâneselor moldovene, mai
puțin prefăcută, mai vie, mai liberă, parcă și în mișcări și chiar mai omenească în expresia feței...
Ea ne apare altfel decât în pictura de la Pătrăuți, în fresca din biserica Sf. Nicolae din Dorohoi
(Fig. 2) Maria Voichița (după tabloul votiv de la Pătrăuți) sau în tabloul votiv de la biserica Sf.
Gheorghe din Hârlău, îmbrăcată în minunate caftane și în ferezii de catifea de brocart și mătase
împodobite cu gulere mici de blană, haine lipsite de mâneci, prin ale căror guri rotunde, sau
tăiate în unghi pornind de sub umeri, ies mânecile înflorate ale unor rochii subțiri, decorate cu
alesături și înflorituri ca de ie, cu manșetele țesute cu perle.
Haina aceasta exterioară este închisă în față cu ceaprazuri de fir și nasturi de aur, până mai
jos de genunchi, rămânând în rest desfăcută, pentru a lăsa să se vadă poalele lungii rochii de
mătase, adesea fronsată, dând impresia de volane [1, p. 110].
Rareori, Maria Voichița poartă granață identică cu cea a lui Ștefan cel Mare, în unele
broderii (epitrahilele de la Voroneț și Dobrovăț, vălul de tâmplă de la Putna). Este notabil factul
că hainele purtate pe deasupra de către domnitori și soțiile lor au foarte multe trăsături comune în
croială, diferă însă detaliile podoabelor, acoperămintele de cap etc. [6, p. 47].
Granață. Acestă mantie luxoasă era rezervată mai ales domnitorilor, doamnele lui Ștefan
cel Mare sunt îmbrăcate, în cele mai dese cazuri, în caftan, ca și marea boierime. Un document
de o neprețuită valoare pentru înțelegerea costumului feminin din secolul al XV-lea în ansamblu
este portretul brodat al Mariei de Mangop (1477), principesa din familia imperială bizantină,
soția lui Ștefan cel Mare. Doamna este reprezentată pe patul de moarte, culcată, cu ochii închiși,
cu mâinile încrucișate pe piept, în chip de „gisant‖ occidental. Figura ei impresionează prin
puritate, liniile și finețea cu care este tratată, într-o stilizare rafinată, impusă de tehnica broderiei.
Ochii închiși sunt două linii, sprâncenele frumos arcuite se îmbină aproape de rădăcina nasului,
cu pomeții proeminenți și bărbia ascuțită. Pe cap, peste o rețea fină de fir, poartă coroană bogată
de aur, împodobită cu perle și pietre scumpe, de care sunt prinse lungi „pande-loques‖-uri,
coborând pe umeri. Artistul care a realizat portretul a reprodus în toate detaliile costumul
principesei. Cămașa, bogat brodată, cu fir și perle la guler și manșete, are mâneca strânsă, iar
caftanul este din catifea italiană, de culoare albastră-cenușie, broșată cu fir. Mantia cade rigid,
modelând umerii, măinile libere ies prin cele două largi despicături, iar mânecile strâmte coboară
până la poale. Caftanul este îmblănit; un guler lat de samur (zibelină, sobol) acoperă umerii.
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Același costum este purtat și de doamna Maria Voichița, soția munteancă a lui Ștefan cel
Mare, în tablourile votive de la Sântilie, Pătrăuți, Voroneț, Sf. Nicolae din Dorohoi, Sf Gheorghe
din Hârlău și paraclisul de la Bistrița. În aceste două ultime monumente, pictura portretelor
votive a fost în mare parte distrusă de reparațiile secolului al XIX-lea.
Îmbrăcămintea jupanițelor este asemănătoare. Portretele cele mai interesante pentru
înțelegerea costumului sunt păstrate în tablourile votive din bisericile din Moldova: Bălinești,
Arbore, Humor și Moldovița. În Moldova, cele două mantii de tradiție bizantină se mențin până
către mijlocul secolului al XVI-lea, purtate de doamna Elena, soția lui Petru Rareș, și de
Ruxanda, Doamna lui Alexandru Lăpușneanu [4, p. 154].
În împrejurările solemne, doamnele purtau, ca și soții lor, granața imperială, bizantină. Cea
mai veche amintire se păstreză în Moldova. În pronaosul bisericii episcopale Sf. Nicolae din
Rădăuți, pe peretele de est, este îngenunchiată în fața lui Isus Cristos, doamna Anastasia, fiica lui
Lațco și mama lui Alexandru cel bun.
Mantia. Peste toate aceste veșminte, doamnele și boieroaicele purtau mantii de tip oriental,
care își găsesc corespondentul în costumul bărbătesc. Ca și în îmbrăcămintea de ceremonie a
domnitorilor și a boierilor, pecetea bizantină, dată de linia granaței sau a caftanului și de bogăția
broderiei, se menține lungă vreme, până către mijlocul secolului al XVI-lea. După această etapă,
mantia de ceremonie a femeilor este înlocuită treptat cu conteșul cu mâneca largă, iar caftanul
rămâne semnul distinctiv al domnilor. Acest nou tip de veșmânt s-a introdus în moda feminină în
a doua jumătate a secolului al XVI-lea [4, pp. 165-166].
Izvoarele scrise din aceeași vreme adaugă un spor de cunoștință, precizând unele detalii
despre cămașa luxoasă cusută cu fir. Țesutul pânzei, ca și brodatul cămășilor și năframelor, era
ocupația de bază a femeilor din mediul curților domnești și boierești, iar cămășile, prin numărul
și bogația ornamentației, ocupau un loc de seamă în averea unei doamne sau boieroaice. Alteori
broderia acoperă uniform întreaga suprafață vizibilă a mânecii, denumită la iia țărănească, azi,
„tablă‖ sau „blană‖, așa cum se poate vedea în costumele jupanițelor și cămășile purtate de
doamna Maria Voichița (fig. 3). În portretele din secolele XV – XVI, în Moldova, această parte
este rar vizibilă, fiind acoperită de caftanul închis în față. Ornamentația cămășii este de asemenea
evidentă în portretele din secolul al XVII-lea, deoarece în această vreme conteșul se poartă
deschis în față.
În reprezentarea cămășilor din Moldova, fluturii de aur subliniază motivele [4, p. 160].
Peste cămașă, femeile purtau o rochie, anteriu sau fotă.
Broderia modovenească din cea de a doua jumătate a veacului al XV-lea constituie una una
din cele mai originale creații nu numai ale artei medievale românești, ci și a întregului orient
creștin [5, p. 382].
Omogenitatea stilistică a artei moldovenești din ultimele două decenii ale veacului al XVlea corespunde stadiului de echilibru intern – politic, social, cultural – al societății moldovenești
din vremea domniei lui Ștefan cel Mare. Arhitectura, pictura, miniatura, broderia, sculptura în
piatră, toate artele ating acum plenitudinea expresiei lor stilistice, în care s-au topit, ferm și logic
articulate, experiențe acumulate și putere creatoare. Numeroase broderii păstrate din această
vreme: epitrahile, dvere, văluri liturgice, epitafe etc., sunt opere care reflectă din plin calitatea
unei perioade de maturitate, capabilă să valorifice toate elementele susceptibile de evoluție. În
riguroasa unitate stilistică a creației moldovenești din această vreme, suplețea de interpretare în
amănunt permite desfășurarea unui vocabular artistic în permanenta înnoire.
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În broderie, înnoirile merg mai ales în sensul îmbogățirii tematice, fapt care se datorează de
altminteri strânsei legături a acestei arte cu pictura (Faptul este recunoscut de specialiști și
afirmat atât în lucrările de pictură, cât și în cele de broderie.). Desenul, Compoziția, tipologia
figurilor, fundalurile de arhitectură, elementele ornamentale, până și accentele cromatice, stau
mărturie acestei înrudiri [3, p. 15].
În cea ce privește acoperămintele de cap femeiești și pălăriile, în genere, pe care le poartă
oamenii din vremea lui Ștefan cel Mare, trăitori sub o domnie atât de îndelungată, gama lor e cu
mult mai diversă și mai întinsă decât a încălțărilor și a veșmintelor propriu-zise. ... Dar nu numai
tablourile votive din această epocă pot oferi interesante materiale arheologice vestimentare.
Obișnuitele scene religioase „de grup‖ din pictura murală a bisericilor pot fi și ele tot atât de
generoaze cu cercetătorii [1, p. 117].
Coroanele pentru doamne erau însoţite de pandantive din lănţişoare de aur, perle şi pietre
scumpe. Acestea se purtau deasupra vălului de culoare albă, roz, albastră sau verde. Domniţele şi
jupâniţele tinere purtau diademe cu pandantive. Coroana cu pandantive este prezentata pe chipul
brodat cu aur al Mariei de Mangop (1447) (Fig. 7) [7, p. 128-129].
Pandelocuri și cercei, lungi și foarte bogați, încadrează figura mai tuturor jupâneselor și
coconițelor noastre din acest timp, după o veche datină bizantină a gătelii, ... (fig. 4) [1, p. 115].
Această învelitoare acoperă tot părul, care se vede prea puțin, despărțit cu o cărare la
mijloc. Peste el este așezată coroana, de care sunt prinse, în dreptul tâmplelor sau spre urechi,
lungi găteli, formate din lănțișoare de aur, cu bogate ornamente de perle și pietre prețioase
(pandelocuri) (fig. 5). Marama lungă, îmbrăcând gâtul și umerii, este caracteristică costumului
din Moldova; în Țara Românească, doamnele poartă coroana direct pe păr sau pe o rețea de fir și
perle... [4, p. 167].
Tinerele fete, domnițe sau jupanițe, poartă capul gol, sau cu o mică cunună sau o diademă
lată, de tipul „stemei‖ bizantine (fig. 6). Peste părul despărțit cu o cărare la mijloc, împletit în
cozi care cad pe spate, fiicile lui Ștefan au o cunună lată de aur (stema), strălucind de perle și
pietre prețioase, de care sunt prinse în dreptul țâmplelor – pendelocuri lanțuri de aur, la fel de
bogat lucrate. Aceeași găteală a capului o au și jupânițele [4, p. 174].
Un cronicar, ca Reicherstorffer, scriind pe la mijlocul secolului XVI despre veșmintele
noastre, spunea că moldovenii poartă îmbrăcămintea înaintașilor lor, recunoscând prin aceasta
implicit că românii avuseseră, înainte de 1540, un costum tradițional, propriu, care se păstrase,
un costum al moșilor și strămoșilor lor, în care se obișnuia celelalte popoare să-i privească [1, p.
28].
Portul popular rămâne același, veacuri de-a rândul, primind când și când infiltrații
orășenești, prin felurite Flenderițe, piese vestimentare uzate ale locuitorilor din târguri și cetăți,
multe din ele supraviețuind până astăzi în garderoba țăranilor noștri, așa cum au fost primite
cândva [1, p. 83].
În genere, aspectul hainelor oamenelor simpli este sărăcăcios, trădând viața de lipsuri pe
care o duceau. Dacă în făptura straielor însă materia e aspră, în schimb, culorile de arnici și
mătase, cu care se vor înflori mai târziu iile și fotele, catrințele, zavelcile și pestelcile femeilor și
cojoacele trudnicilor de pe întinsul țării, le înveselesc înfățișarea, iar măiestria și gustul
țesătoarelor le dau o aparență sărbătorească, optimistă, de bunăstare chiar. Vederea lor încântă și
astăzi privirea și această bucurie a ochilor e singura notă veselă a traiului iobagilor noștri din
trecut, în acest secol al XV-lea, în care documentele iconografice lipsesc aproape cu desăvârșire.
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Pământenii noștri din trecut, în privința artei vestimentare, au împrumutat de la unii, au dat,
la rândul lor, la alții. E un schimb obișnuit în fenomenele de cultură. Și totuși vestimentația
doamnelor de clasa înaltă din epoca lui Ștefan cel Mare rămâne, în ochii contemporanilor noștri,
ca o perioadă de înflorire și lux.

Fig. 1. Maria Voichița (după tabloul votiv de la Pătrăuți) [4]

Fig. 2. Maria Voichița (după tabloul votiv de la Pătrăuți) [4]
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Fig. 3. Broderia cămășilor purtate de Maria Voichița. Sfârșitul secolului al XV-lea [4, p. 51]

Fig. 4. Invelitoarea capului doamnei Ana și a Mariei Voichița. Secolul al XV-lea) [4]
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Fig. 5. Învelitoarea capului Mariei Voichița, detaliu din pictura de la Voroneț [4]

Fig. 6. Diademele purtate de tinerele domnițe și jupanițe din secolul al XV-lea în Moldova [4]
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Fig. 7. Acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop (Mănăstirea Putna). Mod de
acces: https://www.putna.ro/Acoperamant-mormant-s3-ss1-c4-cc1.php
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Abstract
In this article we intend to highlight some of ethical issues whichinvolved the use of renewable
resources. We consider that these moral recommendations to which we will call, are an integral part of
environmental education and help us find the best way to develop a sustainable economy and society.It is
important that these recommendations are made known to the children in kindergarten, with a language
and through age-appropriate activities, in order to develop the right attitudes regarding the use of
renewable resources in order to protect the environment and to contribute in the same time. time, to the
development of a sustainable economy.
Key-words: education, renewable resources, ethics, sustainable development, preschoolers.

1. Introducere
Într-o lume puternic industrializată, tehnologizată și tot mai globalizată, problematizarea
morală nu întârzie să apară. Numai că, de această dată, astfel de probleme și provocări capătă
alte nuanțe comparativ cu cele tradiționale, de vreme ce experiențele umane trăite astăzi, în
trecut erau de neimaginat. Mai mult decât atât, a dispărut gândirea utopică ale cărei convingeri se
manifestau prin credința într-o societate ideală susținută de un cod etic fundamental și universal
valabil [2, p. 138].
În zilele noastre, „un cod etic simplu – universal și solid fondat – nu va fi găsit niciodată,
având aripile frânte mult prea des, știm acum ceea ce nu stiam atunci, pe când am început acea
călătorie de explorare: că o moralitare neaporetică, neambivalentă, o etică universală și obiectiv
fondată este o imposibilitate practică; e, poate, un oximorom, o contradicție în termeni‖ [1, p.
256]. Cu toate acestea, chiar dacă nu putem stabili un cod etic unic, nu înseamnă că n-am avea
nevoie de reguli etice, care să ne ghideze comportamentul unora față de alții, în așa fel, încât,
siguranța, încrederea, cooperarea să nu se afle sub sentimentul îndoielii și al circumspecției.
Reguli și norme (etice), care să ne întărească încrederea și convingerea că acțiunile
săvârșite sunt în consonanță cu responsabilitatea morală și cu grija pentru Celălalt (îndiferent la
cine /ce ne raportăm când vorbim de alteritate), sunt necesare și în contextul creat de tehnologiile
de utilizare a resurselor regenerabile. Afirmația poate fi susținută de faptul că utilizarea surselor
neconvenționale de energie, chiar dacă sunt o alternativă reală și susținută, atât la nivel politic,
cât și în rândul opiniei publice, determină conflicte și dileme morale. Putem aduce spre
exemplificare conflictul dintre producerea de alimente și biomasă pentru obținerea de energie,
sau conflictul dintre drepturile marilor corporații și cele ale populațiile locale etc.
Astfel, existența unor recomandări și reguli etice punctuale (specifice situației create de
aceste tehnologii si a resurselor regenerabile) pot constitui un real suport pentru factorii de
decizie, dar, în același timp, pot influența comportamentul (moral) al acestora [2, p. 138].
2. Recomandări și reguli etice generale
Plecând de la maxima japoneză kyosei, pe care o aplică Ryuzaburo Kaku afacerilor, dar și
bazându-ne pe drepturile fundamentale ale omului și pe principiul responsabilității, putem stabili
unele recomandări etice.
„Kyosei înseamnă a trăi și a munci împreună pentru un bine comun [...]. El pornește de la
ideea că vietățile de orice fel sunt interdependente; că nimeni și nimic nu poate viețui complet
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separat de ceilalți; că acțiunile noastre au consecințe care, cu sau fără voia noastră, ne trag după
ele în viața celorlalți; că, în mod asemănător acțiunile celorlalți, influențează experiența noastră
despre lume‖ [5, p. 141].
În felul acesta, utilizarea resurselor regenerabile, pentru a putea fi o acțiune corectă și în
favoarea binelui comun, ar trebui să respecte unele deziderate precum:
1. În ceea ce privește responsabilitatea – asumarea acesteia pe tot parcursul procesului
acțional din momentul cercetării și inovării și până în momentul utilizării finale a produsului
(tehnologiei). Astfel, vom înclude în sfera responsabilității toate grupurile co-interesate.
2. Respectarea drepturilor omului – avem obligația de a respecta drepturile populațiilor ce
locuiesc în apropierea tehnologiilor de conversie a energiei din surse regenerabile, dar și a celor
din țările slab dezvoltate. În acest sens trebuie să ne asigurăm că nu sunt încălcate principii ca:
dreptate, echitate, egalitate de șanse etc.
3. În ceea ce privește impactul economic și social – trebuie să ne asigurăm că sunt
îndeplinite condiții precum: eficiență, sustenabilitate, productivitate, accesibilitate, utilitate etc.
4. Reconsiderarea valorii mediului înconjurător – respectarea și păstrarea integrității
ecosistemelor naturale, în sensul în care avem obligația de a păstra nealterate condițiile de
mediu, prin evaluări corecte ale tehnologiilor și acțiunilor.
Putem, deci, aprecia că, în felul acesta, cuprindem în sfera moralității și a responsabilității
natura, acordându-i, acesteia din urmă, valoare în sine. Prin urmare, ne vedem în situația în care
trebuie să acceptăm că omul este parte componentă a mediului înconjurător și că existența și
dăinuirea acestuia asigură supraviețuirea speciei (umane). Așadar, în contextul (cu privire la
implicațiile asupra mediul înconjurător) creat de utilizarea resurselor regenerabile, se impune
respectarea unor norme care să-i asigure integritatea, stabilitatea, dar, mai ales, continuitatea [4,
p. 68].
Prin respectarea acestor norme minime, apreciem că odată cu utilizarea resurselor
regenerabile acționăm împreună pentru un bine comun; și anume satisfacerea necesarului de
energie și reducerea poluării.
3. Importața însușirii recomandărilor și regulilor etice de către copii în vederea
protejării mediului
„Omul trebuie să respecte şi să ocrotească mediul în care trăieşte, deoarece acesta îi oferă
toate condiţiile de care are nevoie pentru a trăi. Protecţia mediului se referă la: prevenirea
deteriorării mediului, acţiuni de depoluare şi reconstrucţie ecologică, păstrarea zonelor
depoluate. Copiii trebuie educaţi, încă din grădiniţă, să fie responsabili faţă de mediu, prin
participarea la diferite activităţi practice, în funcţie de specificul vârstei, şi trebuie să ştie că orice
copil poate deveni un prieten al naturii. Deoarece acţiunea copilului are la bază imitaţia,
comportamentul adulţilor este foarte important pentru el‖ [3, p. 81].
De altfel, Eugen Pora afirmă că „a înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a
face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea
omenirii‖.
În acest context, rolul nostru, al cadrelor didactice și al părinților, este deosebit de
important, pentru că putem intermedia și dirija experiențele din natură ale copiilor în așa fel,
încât să cristalizăm o personalitate cât mai armonioasă a acestora, pe baza trăirilor puse la
dispoziție de mediul înconjurător, cu tot ce ne pune acesta la dispoziție. Avem la dispoziție o
varietate încredibilă de așa-zise materiale didactice gratuite, puse la dispoziție de natură (plante,
insecte, animale, materiale solide, lichide, minerale s.a.m.d.) cu ajutorul cărora putem hrăni
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curiozitatea înnăscută a copilului, configurând prin această implicare a noastră, un traseu al
dezvoltării personale a celui mic, cu impact pozitiv pe tot parcursul vieții. Trebuie doar să ne
dorim să facem acest lucru și să conștientizăm ocazia extraordinară pe care ne-o oferă vârsta
copilăriei pentru a descoperi și învăța împreună cu cel mic, utilizând resursele naturale din jurul
nostru, cât mai multe despre viață.
Din acest punct de vedere „educaţia ecologică, începută încă din grădiniţă, are
semnificaţia deprinderii unui anumit mod de a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă, care
nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al animalelor, a tot ce există pe acest pământ, iar copiii
trebuie să conştientizeze şi să-şi exprime respectul pentru mediul natural de care beneficiem cu
toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare. Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de
mediul înconjurător apare la copilul preşcolar, ca urmare a desfăşurării unor activităţi variate din
punct de vedere al temei, conţinutului şi al strategiilor utilizate, care pun copilul în situaţia de a
exersa numeroase acţiuni de îngrijire şi ocrotire a mediului. Pentru a le forma copiilor o atitudine
corectă faţă de ceea ce îi înconjoară, putem porni de la o idee simplă, dar destul de eficientă în
planul emoţiilor şi sentimentelor: transpunerea copilului în locul elementului din natură care a
suferit o agresiune din partea omului. Pus în postura celui agresat şi care nu se poate apăra
singur, copilul va realiza că trebuie să acorde „drept la existenţă‖ tuturor elementelor mediului
din jurul său. Treptat, va înţelege că orice acţiune de distrugere sau exterminare de orice fel, este
cât se poate de dăunătoare pentru că strică echilibrul naturii‖ [3, p. 82].
Sub acest aspect, dacă familia și școala (în acest caz grădinița), nu intervin la timp
pentru a cultiva dragostea față de mediul înconjurător, copiii noștri vor dezvolta valori care țin
exclusiv de consum, devenind niște maturi atașați numai de valorile materiale, fără respect față
de ce este viu, fără empatie față de ceilalți oameni, față de problemele de mediu, față de tot ce
reprezintă partea afectivă a vieții noastre, fără a înțelege importanța resurselor regenerabile și ce
înseamnă folosirea etică a acestora. Pentru a evita așa ceva, adulții au obligația de a-i face pe cei
mici șă îndrăgească și să respecte natura. Iar acest lucru, pe lângă faptul că nu este greu, face
bine tuturor celor implicați, apropiindu-i, oferindu-le șansa de a duce o viață mai sănătoasă,
bucurându-se de diverse activități în aer liber și de frumusețea naturii, pentru a o cunoaște pe
aceasta din urmă mai bine, în complexitatea ei fără de seamăn. Iar posibilitățile de a facilita
contactul cu natura sunt foarte multe. Acest lucru poate fi făcut printr-o simplă plimbare prin
parc, o drumeție cu cortul, un urcuș pe deal pentru a culege plante medicinale, în pădure după
bureți etc.
„Prin participarea la aceste activităţi, copilul înţelege rolul pe care îl are în natură, ce
acţiuni este capabil să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini necorespunzătoare faţă de
mediul înconjurător. Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia de a o respecta.
Natura are nevoie de prieteni. Vârsta preşcolară este vârsta la care copilul îşi etalează dragostea
aproape înnăscută faţă de animale şi plante şi constituie o etapă în care, dacă avem suficient tact
pedagogic, vom face o complexă educaţie ecologică eficientă în etapele viitoare ale vieţii‖ [3, p.
83].
Concluzii
În încheierea acestui articol, am dori să subliniem faptul că pentru a pune bazele unei
societăți sustenabile, care se va baza pe utilizarea responsabilă a resurselor regenerabile, ne
obligă să dezvoltăm, atât teoretic cât și practic, niște norme etice care să pună pe primul plan
relația dintre om și natură, insistând pe echilibrul care trebuie păstrat între respectivii actanți.
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Conștientizarea necesității acestui echilibru, încă de la vârste fragede, începând din
învățământul preșcolar, este un gest de responsabilitate față de viitorul nostru, al tuturor. Pe
lângă asta, dezvoltarea unor obiceiuri etice corespunzătoare în raport cu natura, este mai ușor de
realizat la o vârstă fragedă, decât la vârsta maturității. Este deja demonstrat științific că baza
comportamentală a omului este obținută în cei „7 ani de-acasă‖, pe care îi pomenim de multe ori
când vorbim despre felul de a fi al diferitor persoane cu care interacționăm de-a lungul vieții.
În cele din urmă, putem afirma că o dezvoltare durabilă presupune includerea ideii de
sustenabilitate în viața cotidiană a fiecărui om, dar și responsabilizarea societății, care trebuie să
înțeleagă că, numai prin conlucrarea tuturor celor ce se implică în implementarea acestui
deziderat, putem evolua corespunzător, și mai cu seamă prin responsabilizarea tinerelor generații
și implicarea lor în alegerea unor soluții viabile pe termen lung, ajutându-i să înțeleagă că dacă
nu se implică, își compromit viitorul.
Această abordare ne demonstrează că educația este poate cea mai importantă achiziție a
societății, pentru că în urma acesteia, cetăţenii pot participa în mod conştient la atenţia acordată
mediului, produsul său constând în formarea unor cetăţeni responsabili şi receptivi faţă de
problemele cu care se confruntă mediul.
Încheiem această lucrare subliniind faptul că educația pentru mediu este probabil cel mai
util intrument de responsabilizare a omului față de ceilalți și față de el însuși, având capacitatea
de a ne determina viitorul și de a-l construi pe o fundație etică, stabilă și rezistentă în timp.
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Abstract
În ultimele trei decenii, fenomenul imigrației s-a răspândit în toată lumea. În societățile care
absorb imigrația tradițională – cum ar fi Australia, Canada și Statele Unite – cantitatea imigrației, precum
și compoziția sa s-au schimbat, în comparație cu situația din Europa. În această perioadă, o mulțime de
populații au sosit din Asia, Africa și America Latină. În acești ani, în Europa, țările care obișnuiau să
respingă imigranții, au devenit societăți care absorb imigrația. Acest articol va încerca să se conecteze
între teoria neorealistă și realitatea politico-socială din acești ani.
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During the past three decades, the immigration phenomenon has spread out all over the
world. In societies which absorb traditional immigration, such as Australia, Canada and the
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United States, the amount of immigration, as well as its composition have changed, in
comparison to the situation in Europe [6, p. 4]. During this period of time, a great deal of
populations has arrived from Asia, Africa and Latin America. During these years, in Europe,
countries who used to reject immigrants, have become societies which absorb immigration. Over
the years, the occupational needs have changed, and thus, as early as a bit after 1945, nearly all
of the Western European countries have begun attracting significant numbers of workers from
abroad, mainly from Eastern Europe. Towards the end of the 1960's, a change had occurred and
most of the immigrants arrived from developing countries in Africa, Asia, the Caribbean Islands
and the Middle East [9, p. 49].
By 1980, even South-European countries, such as Italy, Spain and Portugal, which until
the previous decade, used to send immigrants to Northern countries, have begun importing
workers from Africa, Asia and the Middle East. At the same time, Japan, with its low birth rate
[13, p. 190]. At the same time, Japan, with its low birth rate, aging population and high standards
of living, has found itself absorbing immigrants from poor Asian and even South American
countries in order to supply its working needs.
In light of the cultural-demographic changes, most of the advanced countries have
become diverse, with multi-ethnic societies. Those societies which have not yet reached that
stage are definitely progressing in that direction. The urgency of the international immigration
within industrialized countries indicates the power and consistency of concealed economic
interests. The great significance of the immigration to the developing countries has only recently
begun to be understood by researchers of population and cultures. This is because the more the
international immigration research increases, the more the academic world is still captured in the
perceptional schools of the Nineteenth Century, and thus, are able to understand the future
motives derived from the very existence of immigration. The following map (1) will present the
net migration rate in Europe countries by 2017.

Map 1. Net migration rate in Europe countries by 2017.
Source [7]
Beside the numbers of immigrants which cross over to the Europe countries, the map also
present the movement of populations from the East to the West (from Africa and Asia to
Western Europe / the United States and Canada), as seen in the socio-cultural trend, and the
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wishing and looking for a political-human paradigm of cultures that are massed in political social, national reality, which does not give freedom of opinion And self-realization.
As of today, there is no single theory concerning international immigration. Rather, an
array of theories has greatly developed, both parallel and in contradiction to each other. Often
times, these theories are disciplinary divided by political borders [10, p. 120]. On the other hand,
it is possible to conclude, based on the current immigration patterns and "trends", that a full and
updated understanding of processes, which are characterized by migration shall not be achieved
by relying strictly on disciplinary tools or via focusing on a single level of analysis. The contrary
is true, they are complex and multi-faceted, and thus, a very clever theory is necessary in order to
gather together a wide selection of perspectives, levels and hypotheses. One such theory is the
Neo-Realistic Theory.
The Neo-Realistic Theory and the connection to social - human sciences
The approach entitled as "Neo-Realism" according to the rules of populations and
cultures claims that the character of a given international structure is defined by its organizing
principle, by anarchy, as well as by the amount of huge powers within the system. The
organizing principle of the international structure is decentralized, i.e. has no central
formal authority. Each sovereign country within this system is equal. The actions of these
countries are guided by the logic of self-help, meaning the countries are requesting to
implement their own interests and not to subjugate their own interests to those of other
countries. The assumption is that these countries wish to, at the least, promise their survival, as
this is a necessary condition in order to achieve other goals. This motivating force is the central
factor which affects their behavior, and in turn, causes other countries to develop, for lack of
other choice, military attack abilities as a means to increase their relative strength and intensity.
According to Smith [13, p. 196] the main factor, and the main characteristic for building
and creating the European Union, were from the principal of this theory. The two-key factor,
from the neo realist terms, which change the social human paradigm describe in figure 1:

Figure 1. Main terms in Neo Realistic theory in social human science.
Source: made by the author from source [2]
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As each country does not know the future intents of other countries, a lack of trust is
created amongst the countries, and this obligates them to keep away from relative losses of
strength, which are liable to allow other countries to threaten their survival. This lack of trust is
based on lack of certainty and is known as the "security dilemma" [15, p. 79]. The countries
are considered to be similar in terms of their needs, but not in terms of their ability to achieve
them. The placement of countries in terms of the abilities determine the circulation of the
abilities. The structural division of the abilities limits the cooperation amongst the various
countries due to fear from a relative profit of the other countries, and, at the same time, fear of
the possibility of being dependent on those countries. The will and relative ability of each and
every country to maximize its relative power and to restrict the other countries create a balance
of power which designs the form of the international system. The balance of power raises the
security dilemma which is faced by each and every country. There are two ways in which
countries form their balance of power – interior balance and external balance. The interior
balance occurs when countries nurture their abilities by economic and/or military growth [14, p.
296]. The exterior balance occurs when countries form treaties in order to examine the intensity
of stronger countries and stronger treaties. According to the fans of the Neo-Realistic Movement,
there are three possible systems:
1. Single Pole Systems contain only one empire. An example of this can be found right
after the Cold War. After this period of time, the international system had become a
single pole system, in which the empire was the United States. Also, we can see the
European union which integrate most of Europe countries by "Schengen acquis" which
mean officially abolished all passport and all other types of border control at their mutual
borders. The area is named after the 1985 Schengen Agreement. Of the 27 EU member
states, 22 participate in the Schengen Area.
2. Duale Pole Systems contain only two empires. An example of this can be found during
the Cold War, at which time the empires were the United States and the USSR .
3. Multi Pole Systems contain more than two major empires . The leaders of the NeoRealistic Approach claim that a duale pole system is more stable than a multipole system.
This is because a balance of power can only be created using interior balance, without
any additional empires with which one can form treaties. The fact that interior balance
can only occur within a duale pole system means that there are fewer opportunities for
false perceptions, and thus, a lesser chance to have a war of powers between the two
empires.
Initiation of the International Immigration and the influence on the social - human
science
According to Paul & Miller [9, p. 49], a wide array of theoretical models has been
suggested in an attempt to explain why the international immigration had begun and why it
shocked the Neo-Realism which had existed during the 1960's. Although, essentially, the
different theories are seeking to explain the same thing, they bring ideas, hypotheses and
different frames of reference which are radically different from each other .
Economic Influence
Neo-classical economists focus on the differences in the micro-economy, such as salaries
and work conditions amongst countries and the cost of immigration. Prinz [10, p. 119] argue that
as things currently appear, the individual is the one who leads the decision, and, on occasion, the
family. The idea is that the immigration movement is an outcome of the individual decision
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whose purpose is to maximize the income. "The New Economy of Immigration" takes into
account the conditions in a great number of markets – not just work markets. This theory
perceives the immigrants as a household in which the decisions are taken whilst minimal
endangerment to the family income or in order to get over the capital imposed on the active
family. The dual workforce theory and the international array theory generally ignore the macro
decision-making processes. Rather, they focus on processes which act on higher levels of
accumulation. The dual workforce theorists connect the immigration to the structural demands of
the economy of modern industry .
International Economic Influence
On the other hand, Rengger in his article "On the just war tradition in the twenty-first
century" [11, p. 354] notes that the international array theorists perceive the immigration as a
natural continuation to the global economy and the penetration of markets along international
borders. Considering the fact that theories are explained via definitions dealing with
circumstantial processes in very different levels of analysis the individual, the household, the
nation, the international. One cannot assume from this that these processes must be entirely
unconnected to each other. For example, it is possible that the individual shall act in order to
maximize his/her income while his/her family shall take care of minimal risks and of the context
in which the two decisions are taken. This context is designed by structural forces which act on
the national and international levels. Furthermore, the different models reflect various objects,
focuses and interests as far as researches are concerned and various ways to reorganize a very
complex topic to structural analytic components [4, p. 130]. Economic liberalism, as an influence
on the social sciences, advocates free competition, individual property rights and freedom of
employment, population movement, initiative and international trade.
The theory develops the influence of free trade ideas that foster economic competition,
expand markets, allow for division of labor and specialization of each region according to its
relative advantage, and as a result eventually increase productivity. The main function of the
state authorities is to enforce respect for contracts signed between various parties, to prevent any
damage to private property and to ensure personal and national security. Under these conditions,
prosperity will come naturally.
The New Realist theory, which has become a major trend in the global economy since the
1970s, sanctifies free competition and the market economy. It fits well into the spirit of
globalization and today's international markets. Although he stands firmly alongside ethnic
minorities and disadvantaged populations, he finds it difficult to support the disappointed and the
downtrodden, the workers, the unemployed and the homeless. Smith [12, p. 105] explain that,
unfortunately, most of the effort is diverted in a completely different direction, towards capital.
Therefore, the questions asked are:
 How to Generate Maximum Output?
 How to reduce production costs?
 What are the efficiency measures (euphemisms for dismissal) needed to improve the
system?
 How to expand markets?
 How to ensure the uninterrupted flow of capital and goods around the globe?
 And finally, how to increase profit and grow growth?
According to Burchill et -al [3, p. 289], in order to fulfill these objectives, it is proposed
to reorganize the production process. At the center of the new theory of thinking and its
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adaptation to the social sciences is the disconnect between capital and labor. Capital is to move
freely between markets according to changing conditions everywhere. The work will be split into
components in different parts of the world according to business considerations. The classic
capitalist encounter between capital and labor becomes impossible; Workers and managers no
longer work together in a joint venture to produce a complete product. The goal partnership in
the old format disappears.
The result is a significant weakening of the power of the workers, a failure to recognize
their right to be incorporated, and at the same time - a significant increase in the status of capital,
which becomes a first factor in production. The neoliberal promise that the expansion of the
business sector (the capital sector) will eventually lead to "down" growth, to the weaker strata,
has not in many cases stood the test of results. An example of this is the author of the article
which is an expansion of inequality among Israelis following the neoliberal policies adopted by
Israeli governments from the 1980s onwards.
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Abstract
The present study aims to establish the scientific framework of the field of history, and the
challenges of theories regarding history as a simple field of knowledge.
History, a field of knowledge, is approached through theories related to the space of futurology or
economics research. They exacerbate the individualistic character of contemporary society and the
administrative, economic dimension of the data provided by history.
The conclusions are aimed at identifying the epistemological framework of the science of history:
the genetic perspective - related to the forms of knowledge that determine the genesis of the research
field; the axiomatic perspective - related to the consolidation of the conceptual apparatus, the validation
of the theories that start from concepts, normativity and last but not least to the validation of the
methodology that ensures the progress of the scientific field
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Istoria, privită doar din perspectiva unui domeniu de cunoaștere, se delimitează de ramura
științelor socioumane prin câteva teorii, care țin de spațiul cercetării futurologiei sau al științelor
economiei, pe care le vom exemplifica, după cum urmează:
a. Teoria valurilor (Alvin Toffler – 1928-2016, reputat publicist, om de afaceri,
întemeietor al futurologiei).
b. Teoria inconsistenței faptului istoric (Paul Veyne – 1930 - prezent, arheolog și
istoric francez; Oswald Spengler, istoric german – 1880-1936)
Teoria valurilor pune în valoare un model al evoluției umane care are drept unic punct
de referință, schimbarea. Lipsit de orice reper teleologic, acest resort generează fie individualism
exacerbat, fie o deposedare de voință a persoanei. Într-o atare ecuație, indivizii devin fie
exponenții lamentabili ai unei societăți schizoide, fie o masă folositoare statisticilor – în ambele
cazuri, fără istorie. Această societate nu poate recunoaște în istorie decât un palid și fragil
domeniu de cunoaștere.
În succesiunea valurilor, prefigurată de Al. Toffler, se disting următoarele etape:
a) perioada între preistorie și mijlocul secolului al XVIII-lea (perioada agrară);
b) perioada generată de Revoluția Industrială, până la Al Doilea Război Mondial;
c) era tehnologică. De aici, istoria eșuează în mrejele societății celui de-al patrulea val [7, p.
514], în latura cantitativă.
Din perspectiva celui de-al patrulea val, nu „omul nou‖ este prototipul modelator, ci
principiile ordonatoare care creează locul comun al unei civilizații. Istoria devine doar un reper
de administrare contabilicească al acestui spațiu al schimbărilor. Abordarea este criticată de un
reputat cercetător francez – Francois Furet (1927-1997), membru onorabil al Academiei
Franceze. Tendința asimilării istoriei unui domeniu de cunoaștere subordonat studiilor cantitative
face obiectul observațiilor cercetătorului. Pericolul este acela de a transforma istoria într-o
economie orientată arbitrar spre prezent, viitor sau trecut, „adică, de a umple, pentru secolele
anterioare alor noastre și pe modelul conturilor naționale actuale, toate coloanele unui tabel
imaginar de input-output … pledând pentru o cuantificare totală și sistematică‖. Un asemenea
model, conform tendințelor societății celui de-al patrulea val, ar contribui decisiv la „eliminarea
arbitrarului în alegerea datelor și pentru utilizarea de modele matematice în prelucrarea lor,
plecând de la conceptul echilibrului general așa cum poate fi el astăzi importat din economia
politică în istoria economică‖ [6, p. 66].
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Istoria, domeniu științific abordat epistemologic, necesită o abordare bipolară față de care
intervențiile cantitative nu reprezintă decât aplicații palide, cu aporturi fragile și nedefinitorii. O
abordare epistemologică include:
a) Perspectiva genetică – legată de formele de cunoaștere care determină geneza
domeniului de cercetare.
b) Perspectiva axiomatică – legată de consolidarea aparatului conceptual, validarea
teoriilor care pornesc din concepte, prin intermediul axiomelor și legilor de cercetare
istorică și, nu în ultimul rând, de validarea aparatului teoretic în paradigma
epistemologică, care asigură progresul domeniului științific.
Față de stadiul cunoașterii științifice fundamentat pe criteriile mai sus menționate,
modelul cantitativ previzionat de teoria valurilor este, o dată în plus, pernicios pentru societățile
care, din cauza cenzurilor secolului al XX-lea, nu au experimentat în profunzime structuralismul.
Deschiderile unor astfel de societăți sunt afectate și din perspectiva aripilor frânte ale educației,
cărora le este amputată posibilitatea retrospectivei, în speranța redescoperirii unor soluții vechi,
pentru probleme noi. „Creșterea cunoașterii științifice, acumulată istoric, este validată
epistemologic sub unghiul judecăților și raționamentelor proprii domeniului, care articulează
conceptele fundamentale în cadrul teoriilor generale‖ [4, p. 30].
Teoria inconsistenței faptului istoric – Paul Veyne aprecia, în lucrarea sa, „Cum se
scrie istoria‖, că faptele istorice interesează doar din perspectiva impulsului de moment. Dacă,
prin excepție, ne-am orienta către ordinea variației în timp, acestea vor deveni semnificative,
numai din punctul de vedere al necunoscutelor care dau nuanță secvențialității.
Teoria afirmă interesul autorului față de două aspecte definitorii pentru faptul istoric:
a) particularitatea care definește evenimentul istoric;
b) imprevizibilitatea apariției evenimentului istoric.
Paul Veyne afirmă: „faptele sunt luate fie ca individualități, fie ca niște fenomene în spatele
cărora se află un invariant ascuns‖ [8, p. 9].
Într-o astfel de abordare, istoria este lipsită de privilegiul unui cadru științific care să
urmărească legități sau aspecte de ordin sistemic. Ca atare, inconsistența faptului istoric este dată
de originalitatea acestuia, de irepetabilitatea lui, ducând istoria la marginea repertoriului
științific, ale cărui elemente determinante: a) aparatul conceptual fix și b) normativitatea, lipsesc.
Teoria inconsistenței faptului istoric este, între altele, formulată și de Oswald Spengler.
Acesta se îndreaptă către următorul șir de interogații:
a) existența unor combinații unice de fapte istorice, care să ducă la definirea evenimentelor;
b) existența unor prototipuri umane, care să răzbată preponderent și obiectiv din lanțul
faptelor istorice;
c) existența unui sens aprioric în înșiruirea de fapte istorice [10, p. 3].
Teoria inconsistenței faptului istoric este strâns legată de teoria cunoașterii, elaborată de
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), în „Lumea ca voință și reprezentare‖. Schopenhauer are în
vedere incapabilitatea istoriei de a se desprinde de experiență. El afirmă că istoria „niciodată nu
cunoaște particularul prin intermediul generalului, ci trebuie să înțeleagă particularul în mod
direct și continuă să se târască pe tărâmul experienței, în timp ce științele autentice plutesc
deasupra acestuia, deoarece ele au dobândit concepte cuprinzătoare cu ajutorul cărora domină
particularul‖ [9, p. 466]. Totodată, în viziunea lui Schopenhauer, raportul dintre adevăr și general
este inversat. În „științele autentice, particularul și individualul constituie cele mai mari
certitudini‖ [9, p. 468]. În istorie, invers, particularul este ascuns în negura timpurilor, fiind cu
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atât mai incognoscibil pe cât de îndepărtat s-a produs momentul forței sale. În aceeași viziune, o
știință autentică se îndreaptă către a evidenția latura ontologică pe care istoria o neagă indirect,
depinzând iremediabil de „particularul și singularul în contingența lui, de ceea ce există odată și
apoi nu mai e de-a pururi, intricațiile efemere ale universului uman care se deplasează ca norii
purtați de vânt, deseori metamorfozați complet de cel mai neînsemnat vânt‖ [9, p. 469].
Lucrarea noastră își propune într-o primă etapă să dovedească statutul istoriei la nivel de
știință socioumană. Teoriile care se situează împotriva demersului nostru, detaliate anterior,
speculează asupra:
A. derizoriului finalităților propuse de istorie în raport cu reperele unui prezent diluat de
rapiditatea progresului tehnic;
B. inconsistența aparatului obiectiv al științei.
Față de acestea ne vom pronunța după cum urmează:
Față de:
A. derizoriului finalităților propuse de istorie în raport cu reperele unui prezent diluat de
rapiditatea progresului tehnic, argumentăm apartenența istoriei la domeniul științific, după cum
urmează:
În definiția istoriei ca știință, diatriba celor care sunt de părere că „invariabilul ascuns‖ [8, p.
9] din spatele faptului istoric face demersul științific ineficace, a fost introdusă în contextul unei
paradigme culturale diluate de cercetarea cantitativă, care se suprapune până la a substitui
cercetarea fundamentală.
Soluția, atât în istorie cât și în pedagogie, este dată de revenirea la studiile fundamentale,
redescoperirea principiilor care asigură sâmburele de invariabilitate, oaza de constanță, demersul
fiind salutar atât față de observațiile privind desuetudinea finalităților, cât și pentru inconsistența
aparentă a domeniului științific.
Dat fiind faptul că cercetarea noastră se desfășoară în spațiul european, vom porni în
identificarea surselor de bază, de la un concept, care alcătuiește locul comun al evoluției noastre,
în cel mai secular sens al cuvântului: creștinismul. Din această perspectivă, vom observa că
relația dintre cunoaștere și om este în cea mai mare măsură apropriată de noțiunea de „devenire‖.
Încă din perioada clasicismului grec, Aristotel afirma că, „toți oamenii poartă în fire aspirația de
a ști‖ [1, p. 65]. Cu alte cuvinte, cunoașterea nu este dependentă de capriciile progresului
societății sau de felul în care societatea se raportează la progres, deoarece scopul ei nu este
instrumentat nici de societate, nici de efectele progresului societății, ci de statutul gnoseologic al
ființei umane. În raport cu acesta, „cunoașterea și știința sunt autosuficiente, fără să aibă nevoie
de o întemeiere suplimentară. Aristotel răstoarnă, astfel, complet, sensul aparent al ierarhiilor,
căci toate celelalte ocupații umane sunt heteronome. Autosuficiența apropie astfel cunoașterea de
actualizarea desăvârșită, adică de Dumnezeu‖ [1, p. 56].
Iată cum, din perspectivă creștină, dacă „restul animalelor trăiește având reprezentări și
amintiri, dar rămâne puțin părtaș la experiență‖ [1, p. 57], omul tânjește intrinsec către asumarea
devenirii sale. Doar în felul acesta omul își îndeplinește țelul aprioric de a ști, căci „știința și arta
[1, p. 56] se înfăptuiesc, la oameni, prin experiență‖ [1, p. 56]. Pentru a clarifica definiția artei,
Aristotel afirmă: „Prin urmare, în ceea ce privește practica, experiența nu pare a se deosebi de
artă. Ba chiar, oamenii experimentați reușesc mai bine decât oamenii fără experiență‖ [1, p. 57].
Aristotel definește experiența din perspectiva legăturii intrinseci cu particularul, spre deosebire
de artă, unde prevalează cunoașterea generalului, însă nu exclude experiența, ci pornește de la
ea, prin acumulări repetate, care duc implicit către înțelepciune [1, p. 57]. „Aceasta se întâmplă,
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deoarece unii – artizanii – cunosc rațiunea de a fi a lucrului, în timp ce ceilalți oameni, nu. Căci
oamenii cu experiență știu că are loc un efect, da nu știu de ce are el loc, iar ceilalți îl cunosc pe
„de ce‖ și „rațiunea de a fi‖ a lucrului‖ [1, p. 57].
În atare context, fobia față de evenimentele aparent perimate ale istoriei sau față de panoplia
arhetipală, pe care trecutul ne-o oferă, ar trebui să dispară, atâta vreme cât, atât generalul cât și
particularul sunt percepute, din perspectiva artizanului aristotelic, pentru a răspunde nevoii
apriorice a omului de a ști. Această nevoie este una contabilicească numai în zilele noastre, în
contextul unei gramatici culturale deformate. Istoria care contabilizează evenimente nu a existat
niciodată. Din cele mai vechi timpuri, aceasta a încercat să descopere sâmburele de constanță
care l-a făcut pe Homer să pună sub auspiciile mitului experiențele, în parcursul lor de la
particular, spre general, eminamente din dorința de a transmite înțelepciune, nu senzații. Senzația
progresului care ne macină prezentul, făcându-ne să credem că suntem imuni, autosuficiența,
datorită evoluției este pernicioasă, deoarece aceasta nu ne dă sensuri, ci ne creează aparențe.
Anticii se dumiriseră cu multe secole în urmă asupra derizoriului obiectivismului unilateral
(progresul unei societăți care nu mai ține cont de subiecții săi): acesta „în nici o privință nu îl
comunică pe „de ce‖, de pildă, de ce este focul cald, ci ne comunică doar faptul că el este cald‖
[1, p. 58].
Scopul științelor are în vedere, deci, trecerea de la senzații, către cunoștințe particulare și
mai apoi, către general. Se caută sâmburele de constanță, transformarea experienței în regulă,
pentru ca mai apoi regula să fie retransmisă. Se dă astfel finalitate existenței umane. De ce să
refuzăm acest privilegiu tocmai istoriei, un domeniu atât de plin de experiență hrănitoare?
Rețeta antichității pentru a face această trecere (de la particular către general) apelează la
mitologie. Mitul, indiferent de sâmburele de adevăr pe care îl conține, sau de doza de ficțiune pe
care o administrează, dispune subiectului căruia se adresează după criteriile „logicii
imaginarului‖. Mitul este „o construcție imaginară (ceea ce, încă o dată, nu înseamnă nici
„reală‖, nici ireală, ci dispusă potrivit logicii imaginarului), destinată să pună în evidență esența
fenomenelor cosmice și sociale în strâns raport cu valorile fundamentale ale comunității și în
scopul de a asigura coeziunea acesteia‖ [2, p. 56]. Arhitectura istoriei se completează, în felul
acesta, facil, cu poezia epică, lirică, tragedia și speciile literare care îmbogățeau viața cetăților
grecești, festivalurilor care aduceau în prim-plan sursele de „moralitate și bune deprinderi,
virtuțile nobleței, învățând despre rasă, cultură și chiar despre politică‖ [5, p. 13]. Pentru grecii
antici, relaționarea cu trecutul nu întâmpină dificultăți epistemologice. Istoria este în rând, în
egală măsură, cu poezia și filozofia. Istoria este știință.
Față de:
B. inconsistența aparatului obiectiv al istoriei, argumentăm apartenența istoriei la
domeniul științific, după cum urmează:
Un argument suplimentar pentru a încadra istoria în rândul științelor este dat de raportul
dintre adevărul științific și reperul temporal. Adevărul științific este tributar epocii istorice în
care teoriile ni se revelează. Se poate întâmpla să existe erori care nu trebuie să ne îndepărteze de
la finalitățile demersului științific. Astfel, chiar în științele naturale, „universul aristotelic este
menținut, fără a fi aproape deloc contestat, până la Galileo Galilei, Descartes și Newton; atunci
cedează locul în favoarea unui univers profund geometrizat, care se va prăbuși, la rândul lui, însă
mult mai târziu, în fața revoluțiilor lui Einstein‖ [3, p. 48].
Din analizele filozofice precedente, observăm că nucleul științei, elementul său definitoriu
este în mai mare măsură circumscris valorii teleologice a domeniului de cercetare. Această
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dimensiune are în vedere direcționarea demersului științific către aflarea adevărului. Observăm,
de asemenea, că știința nu este nici complet detașată și nici integral subsumată laturii practice.
Experiența susține cunoașterea prin intermediul facilitării relației cu particularul, fără însă să
poată să îl probeze într-o manieră consecventă. Experiența nu are caracter probatoriu, dar,
reconfirmată, contribuie la atingerea scopului demersului științific. Atât experiența cât și știința
au drept finalitate aflarea adevărului. Prima există, a doua se dovedește. „Pentru a putea dovedi,
trebuie recurs la o operațiune și ea specifică cunoașterii științifice: trebuie izolate elementele din
care se compune un fenomen‖ [12, p. 80]. Întrebarea esențială se referă la relația teleologică
dintre știință, scop, respectiv fenomen. Conform filozofilor antici, finalitatea oricărei științe se
află în adevăr. Atunci, fenomenele țin mai mult de mijloacele prin care putem să ajungem la
aflarea adevărului, în contextul particular al celui ce îl caută – spațiul și timpul.
Apartenența istoriei la domeniul științelor socioumane este minuțios argumentată de teoria
seriilor, susținută de Alexandru Dimitrie Xenopol (1847-1920), un reputat filozof al istoriei,
membru al Academiei Române.
Teoria seriilor istorice – A. D. Xenopol pune bazele teoriei seriilor istorice, operând
distinctiv între repetiție și succesiune. „Esențial în faptul de repetiție este producerea aceluiași
fenomen, iar modificările pe care aceste repetiții diverse le pot prezenta nu reprezintă decât un
accesoriu neglijabil. Pentru faptele de succesiune, dimpotrivă, elementul principal nu mai este
partea asemănătoare, ci partea diferită. Acest element diferit constituie esența fenomenului, iar
elementul repetat cade la rangul de accesoriu‖ [11, p. 40]. Această teorie propune descoperirea
legităților care orânduiesc succesiunea faptelor din care se compune istoria. Xenopol insistă
asupra erorii pe care unii cercetători o fac, incluzând științe precum istoria sau psihologia în arii
circumscrise exclusiv noțiunii de spirit. Conform acelorași teze, istoria ar fi supusă
imprevizibilului, succesiunilor fortuite. În timp ce nucleul științelor exacte se îndreaptă în mod
fervent către o natură guvernată de legi și repetiții. Teoria seriilor istorice concluzionează asupra
faptului că: „spiritul, la fel ca materia, prezintă fenomene de repetiție și că materia, la rândul său,
a prezentat modificări în timp. …Studiul naturii materiale rămâne incomplet dacă nu este privit
și sub aspectul dezvoltării sale, ca în geologie, paleontologie sau în ce privește succesiunea
viețuitoarelor pe suprafața pământului‖ [11, p. 40].
Elementele din care se compun fenomenele în istorie sunt, deci: faptul istoric, spațiul și
timpul, care pot fi abordate la nivel de concepte fundamentale ale domeniului.
Faptul istoric poate reprezenta un adevăr istoric propriu-zis, dar nu ne putem mărgini la
a-l echivala în mod exclusiv cu unicul adevăr al istoriei. Faptul istoric, față de știința istoriei, nu
este suficient, cum nici experimentul nu este suficient în științele naturale pentru a le conferi
valoare universală. Atât în științele naturale, cât și în științele umane, valoarea epistemologică a
faptului / experimentului trebuie privită în raport cu spațiul și timpul. Din această perspectivă,
faptul în sine se redefinește între repetiție și succesiune. Putem diferenția, astfel, între două
categorii de fapte istorice:
a) de repetiție;
b) de succesiune.
Faptul istoric de repetiție este independent față de factorul timp, este universal. În raport
cu spațiul, acesta poate să întrunească oricare dintre dimensiunile individual, general sau
universal.
Faptul istoric de succesiune poate să aibă, în raport cu spațiul, aceleași delimitări anterior
menționate. Particularitatea sa rezidă în individualitatea față de timp.
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În acest cadru, universalitatea științelor exacte devine fragilă pentru că ea se confirmă în
general în raport cu timpul, pe când, în cele mai multe cazuri, capătă caracter particular în raport
cu spațiul. De notorietate este faptul că, deși succesiunea anotimpurilor este o lege universală,
niciodată acestea nu vor parcurge aceleași etape în spații diferite. Experimentul rămâne, prin
urmare, tributar particularității care l-a produs, nu este imuabil în esența sa. Faptele de repetiție
generează legi, însă acest aspect nu este dat de subordonarea științelor de către lege, ci de
plasarea repetiției în afara timpului, în ecuația știință – adevăr – fapt – spațiu – timp, rămâne loc
pentru faptele de succesiune și principiile guvernatoare ale acestora. Așadar, „știința nu este
întotdeauna un sistem de adevăruri universale. Ea este o cunoaștere a realității, o oglindă care
reflectă în spirit fenomenele Universului, inclusiv pe cele ale spiritului însuși. Știința are ca
obiect cunoașterea adevărului și orice disciplină care tinde spre aceasta este o disciplină
științifică‖ [12, p. 80].
În concluzie, prin faptul istoric înțelegem acel concept fundamental care face obiectul
cercetării istorice. Acesta este determinat de fenomene și factori de acțiune și diferențiat în
funcție de repere temporale, între repetiție și succesiune. Faptul istoric de succesiune nu este
susceptibil la repetiții fără alterarea substanței. Faptul istoric de repetiție este guvernat de legități,
având caracter invariabil, indiferent de momentul producerii sale. Istoria, cu ajutorul mijloacelor
specifice epocii ei, descompune sau recompune faptul istoric, în raport de coordonatele de spațiu
și de timp, pentru a descoperi adevărul științific.
Față de această definiție, concepția lui A. Schopenhauer și adepții inconsistenței faptului
istoric pot fi combătuți făcând apel la specificul faptelor de succesiune, care se pot referi la
individual doar în raport cu timpul. Această trăsătură este aplicabilă inclusiv faptelor de repetiție,
însă în raport cu spațiul. În atare context, în funcție de sistemul de referință ales – spațiu / timp
există relații de coordonare și respectiv subordonare în legătură cu faptele istorice. Față de
raportul cu individualul, vom preciza că, așa cum am arătat, „știința nu este întotdeauna un
sistem de adevăruri universale. …Ceea ce deosebește, în primul rând, un adevăr științific de un
adevăr practic nu este universalitatea sa, ci faptul că primul este dovedit, pe când al doilea, nu‖
[12, p. 80].
Concluzii
Conform teoriilor futuriste, care mizează pe epuizarea resurselor subiective (vezi teoria
valurilor a lui Alvin Toffler), evoluția omenirii în „al patrulea val‖ a determinat o societate în
care indivizii nu se mai raportează la valori legate de persoană, ci la repere extrinseci, generate
de schimbările rapide care îl fac pe om să piardă legătura cu sinele. În acest context, istoria nu
mai este interesantă, mai ales în măsura în care faptele istorice se raportează la oameni și la
trecutul acestora. Trecutul are valoare subiectiv-obiectivă; societatea schimbării este o
succesiune de fațetări animate extrinsec, fără repere teleologice, eludând deci orice formă de
subiectivism. Istoria obiectiv-obiectivă devine cel mult un instrument de administrare al unui
număr de fapte istorice (evenimente, biografii) cu rol statistic, eminamente decorativ, ținând de
estetica panopliilor muzeelor virtuale.
Dacă istoria devine inutilă din exterior, fragilitatea epistemologică a domeniului de
cunoaștere, în măsura în care acesta mai stârnește interesul cuiva, este un alt impediment al
repertoriului științific, surprins de teoria inconsistenței faptului istoric. Acesta este considerat
echivoc de către istorici precum Paul Veyne sau Oswald Spengler. Conform acestei teorii, faptul
istoric este inconsistent, pentru că nu este predispus către repetiție.
Teoriile care nu recunosc statutul științific al istoriei pledează asupra:
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a) derizoriul finalităților – explicat prin interogația: de ce mă interesează trecutul
umanității, când prezentul este determinat în afara acesteia?
b) fragilitatea aparatului științific – ancorat în experiențe irepetabile.
Caracterul științific al istoriei este demonstrat prin identificarea reperelor care compun
parcursul teleologic al domeniului. Determinanții acestui parcurs sunt: a) factorii de acțiune; b)
fenomenele; c) faptele istorice. Factorii de acțiune au, ca rezultantă, fenomene, ale căror
elemente componente dovedite contribuie la stabilirea faptului istoric. În această succesiune,
istoriei i se poate contesta caracterul de știință doar în cazul în care ea n-ar reuși să dovedească
adevărurile care o constituie .
Istoria este definită din perspectiva finalităților și nu din perspectiva dimensiunilor sale
particulare. Scopul este identificat de locul comun al domeniilor științelor naturale,
experimentale și al științelor socioumane, deopotrivă: aflarea adevărului. Legătura dintre
domeniul științific și experiență / experiment nu este definitorie, univocă. Aceasta prezintă
particularități, în funcție de reperul ales.
Dinamica factor – fenomen se desfășoară pentru toate domeniile științifice între două
repere: spațiul și timpul. Rezultanta lor, fapta / faptul științific, poate să se încadreze în funcție de
pragul de evoluție / involuție în două categorii:
a) fapte generale, de repetiție și
b) fapte de succesiune.
Faptele de repetiție sunt sensibile față de reperul spațial, în timp ce faptele de succesiune
sunt sensibile față de elementul temporal. Prin urmare, atât științele naturale, care stabilesc fapte
de repetiție, cât și istoria, care stabilește fapte de succesiune, prezintă fluctuații, nu
vulnerabilități, față de sistemele de referință, care formează cadrul de evoluție a științei: spațiul și
timpul.
În raport cu particularul, ni se pare esențială deosebirea introdusă prin teoria seriilor
istorice: „faptele de repetiție sunt esența faptelor singulare, … în succesiune, faptele mai de
durată pot fi stabilite independent de elementele de detaliu, care slujesc la formarea lor. Faptele
mari ale istoriei sunt rezultatul faptelor mai mici și un rezultat poate fi întotdeauna constatat,
chiar dacă nu se știe ce l-a produs‖ [12, p. 133].
Istoria este o știință pentru că, folosindu-se de trinomul factor – fenomen – fapt, poate să
ajungă la un adevăr dovedit.
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Abstract
Professor‘s Nicolae Matcas grammar studies perform the progressive phenomenon of the Prague
linguistic school. According to his considerations, the syntax of a natural language is always bond to the
content of this language and its parts are in a strong connection with semantics. Form and content
correlation, the extensional and intentional correlation, the semantic syntax and natural logic correlation,
create the higher condition for the analysis of all grammar problems. In his studies there is a continuous
strong stress on the content traits, this way, the start is set from the content analysis to the grammar
analysis. Namely these key-traits of the concepts advocated by the linguist – Nicolae Matcas, we try to
discuss in the current article that we‘ve set up on the occasion of his 80 th birthday anniversary. His
Eminence has activated many years as a professor at the Romanian language and literature department,
the Faculty of Philology, becoming in short time a notorious personality at the Pedagogical University
„Ion Creanga‖.
Key-words: logic, semantics, informative meaning, communicative, content, form, correlation,
syntax, grammar, morphology, etc.

Gramaticianul Nicolae Mătcaș este un nume bine știut și recunoscut pe tot spațiul dintre
Prut și Nistru, și pe întregul arial lingvistic românesc. Numele său este respectat și bine știut nu
numai pentru că în anii 1988-1990 s-a aflat pe linia întâi în lupta cea dreaptă și sfântă întru
revenirea la alfabetul latin și repunerea limbii române în drepturile ei istorice firești, dar și pentru
că Domnia sa este un excelent profesor și un mare om de cultură și știință.
Aproape jumătate de secol Nicolae Mătcaș și-a consacrat viața meseriei de profesor și
cercetător în domeniul gramaticii limbii române, impunându-se ca specialist notoriu atât la
scrierea unor studii, articole și monografii, cât și la elaborarea de manuale de gramatică a limbii
române pentru școlile medii și cele superioare din R.M. Cercetările sale țin de morfologie și
sintaxă, de lexicologie și cultivarea limbii, de sociolingvistică, lingvistatistică și lingvistica
generală, având toate menirea de a instrui, a îndruma și a educa conaționalii noștri în spiritul
căutării necontenite a adevărului și a dragostei nețărmurite față de Limba Noastră cea Română.
Fiecare lucrare elaborată de Nicolae Mătcaș se caracterizează prin profunzimea tratării
subiectelor, complexitatea și caracterul motivat al problemelor abordate, examinarea riguroasă a
diverselor opinii existente la temă, aplicarea consecventă a criteriilor metodologice puse la baza
cercetărilor și prin atitudinea respectuoasă față de autorii care au tratat aceleași subiecte, chiar și
în cazurile în care se situează pe alte poziții.
În calitate de coautor și coredactor, dumnealui apare pe coperta unor manuale de
gramatică, precum: Limba moldovenească. Manual pentru clasa a VI-a, Chișinău: Lumina, 19731988; Limba română. Manual pentru clasa a VII-a, Chișinău: Lumina, 1990-1994; Limba
moldovenească literară contemporană. Sintaxa. Manual pentru facultățile de filologie și
instituțiile de învățământ superior din republică. Chișinău: Lumina, 1981; Limba moldovenească
literară contemporană. Fonetica. Lexicologia. Manual pentru facultățile de pedagogie ale
instituțiilor de învățământ superior din republică. Chișinău: Lumina, 1986; Limba
moldovenească literară contemporană. Morfologia. Sintaxa. Manual pentru facultățile de
pedagogie..., Chișinău: Lumina, 1987 etc. Totodată, este și coautor al manualelor teoretice:
Introducere în lingvistică. Autori: Ion Dumeniuk, Nicolae Mătcaș, Chișinău: Lumina, 1987;
Lingvistica generală. Autori: Silviu Berejan, Ion Dumeniuk, Nicolae Mătcaș, Chișinău: Lumina,
1985.
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Problemele de gramatică, îndeosebi cele de sintaxă, luate în dezbatere de dl prof. Nicolae
Mătcaș, sunt tratate de pe pozițiile principiului onomasiologic, nefiind neglijat total nici cel
formal-gramatical. Analiza sintactică a părților de propoziție se face, în mod firesc, de la conținut
spre formă, pentru a fi identificată corelația substanțial-gramaticală, ca bază a indicilor
predicativi ai unității și, în general, ca bază a predicativității propoziției, fenomen morfo-sintactic
ce alcătuiește esența oricărui tip de enunț.
Polemica dlui prof. Nicolae Mătcaș cu actualele teorii din domeniul lingvisticii generale
comportă o ținută academică profesională. Opinia sa este în permanență reală, odată ce concepe
faptele de limbă ca un sistem de semne bazate pe substanță și ordonate ca un mecanism formalrelațional. În viziunea sa, sintaxa este întotdeauna substanțială, iar unitățile ei structurale se află
într-o indestructibilă legătură cu semantica. Corelația dintre formă și conținut, adică dintre
extensional și intensional, dintre gramatică și semantică, dintre sintaxă și logica naturală,
constituie un vera principia în tratarea tuturor problemelor de lingvistică.
Criteriul onomasiologic, aplicat în demonstrare prin axiome și teoreme lingvistice, utilizat
în monografiile „Probleme dificile de analiză gramaticală‖ (Chișinău: Lumina, 1978) și „Școala
gândului‖ (Chișinău: Lumina, 1982), este în permanență rezonabil. Bunăoară, pentru a se face
conștientizat faptul că lexemele cu funcție de element predicativ suplimentar (EPS) sunt la cazul
nominativ (N.), autorul abordează toate substantivele din enunț, implicate și neimplicate la
realizarea respectivei funcții. Invocând, astfel, enunțul „Tata vrea să-și vadă feciorii arhitecți‖, ni
se spune din start că substantivul „feciorii‖ este la cazul acuzativ (Ac.), iar „arhitecți‖ este la
nominativ. Pentru a ne convinge pe deplin, ne atrage atenția că substantivul „Tata‖ este subiectul
propoziției, fapt ce îi asigură categoria gramaticală a cazului N. (acesta este argumentul, afirmă
autorul). Substantivul „feciorii‖ exprimă obiectul direct, obiectul supus acțiunii verbului
predicativ din componența predicatului verbal compus (PVC): „Tata vrea să-și vadă (pe cine?)
feciorii...‖. Acest substantiv (feciorii) este complement direct, ceea ce îi asigură cazul acuzativ
[2, pp. 63-64].
Cel de-al doilea substantiv (arhitecți) nu determină niciunul din cele două verbe din
componența predicatului verbal compus; acțiunea PVC nu se reflectă nici direct și nici indirect
asupra substantivului „arhitecți‖. Acest substantiv nu are alt rol decât să desemneze un obiect cu
care s-ar identifica cel exprimat de CD (feciorii). Dar orice obiect, referindu-se la un alt obiect,
devine o caracteristică a lui. În enunțul acesta nu este vorba doar de o caracteristică proprie unui
obiect de ființă (feciorii), ci de una posibilă, realizabilă, ce urmează a se manifesta în viitor.
Substantivul „ arhitecți‖ exprimă un nume care, din punct de vedere semantic, este la același
nivel cu subiectul propoziției, ceea ce îi asigură categoria gramaticală a cazului nominativ [2, pp.
63-64]. Prin respectiva teoremă cu axiome, gramaticianul Nicolae Mătcaș demonstrează
argumentat că funcția sintactică de EPS, de rând cu cea de subiect al propoziției, cea de nume
predicativ al predicatului nominal și cea de apoziție, este tot la cazul nominativ.
Mai mult decât atât, în cercetările de gramatică ale dlui prof. Nicolae Mătcaș este evident
și faptul că unitățile sintactice și cele morfologice comportă un caracter bilateral, întrucât sunt
dotate și cu sens, dar și cu formă. Ele țin atât de planul expresiei, cât și de planul conținutului. De
aceea, nu există nimic în sintaxă, care să nu stea la baza morfologiei, întrucât forma și conținutul
sunt legate solidar, fiind imposibil a se manifesta una fără alta, deși raportul dintre ele nu este de
unu la unu. Așadar, între formă și conținut există necorespunderi: același conținut poate fi
exprimat prin mai multe forme și aceeași formă poate reda mai multe conținuturi informativ-
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comunicative, ceea ce poate fi demonstrat doar aplicând criteriul logico-semantic și funcțional
[2, pp. 6-11].
Avantajul utilizării acestui principiu este elocvent ilustrat în cele două studii ale autorului,
referitoare la analiza morfologică și sintactică a categoriei gramaticale a cazului în limba română
[2, pp. 35-78]. Importanța metodologică a criteriului onomasiologic este demonstrată cu lux de
argumente la stabilirea statutului și la delimitarea strictă a categoriei morfo-sintactice respective,
în raport cu alte categorii gramaticale. Nicolae Mătcaș ne atenționează că în situații concrete, la
analiză, este extrem de important să nu pierdem din vedere că la aceeași formă gramaticală de
caz, avem mai multe funcții și la aceeași funcție sintactică avem mai multe forme structuralgramaticale. Invocăm, în acest sens, doar câteva situații sintactice pentru funcția de subiect al
propoziției: a) subiect cu forma gramaticală de genitiv (Ai casei nu erau acasă.), [2, p. 53]; b)
subiect cu forma gramaticală de dativ (Mie orice limbă-mi place.), [2, p.140]); c) subiect cu
forma gramaticală de acuzativ (Pe Hartene nu-l tăia prin cap.), [2, p.130) ș.a.
În limba română, conchide gramaticianul, turnând formularea în tiparul unei deducții din
logica matematică, categoria gramaticală a cazului este una morfologică, din punct de vedere
structural-gramatical, și o categorie sintactică, din punct de vedere semantico-funcțional. De
aceea, în gramatică, nesuprapunerea formei cu conținutul înseamnă o necorespundere între
categoriile formal-gramaticale și cele logice, între limbă și gândire [2, pp. 7-11].
Pe de o parte, limba servește la exprimarea gândirii, este realizarea ei nemijlocită, iar, pe
de altă parte, limba însăși este baza gândirii, fiindcă, după cum nu există limbă fără gândire, tot
așa nu există nici gândire fără limbă. Între ele există atât corespunderi, cât și necorespunderi. De
aceea, în cele mai multe din lucrările sale, gramaticianul Nicolae Mătcaș ne îndeamnă a-i învăța
pe elevi, studenți etc. să surprindă cazurile de necorespunderi, mai ales, explicându-le în temeiul
particularităților limbii române, limbă care, de asemenea, se impune ca una menită să exprime
activitatea de cunoaștere a realității înconjurătoare. După Nicolae Mătcaș, învățarea gramaticii
înseamnă, respectiv, și învățarea limbii, căci în limbă se conțin cele mai subtile generalizări și
abstracții ale gândirii umane. Limba dispune de rezerve inepuizabile de dezvoltare a gândirii
logice, mai ales, pentru cei ce o studiază de pe poziții semantice, întrucât ei pornesc de la
concret, în temeiul exemplelor, spre abstract, spre sinteză, deducție și definiție [2, pp. 10-11].
În încheiere la cele spuse, mai adăugăm că evenimentul omagierii gramaticianului Nicolae
Mătcaș, prilejuit de împlinirea vârstei de 80 de ani, constituie o mărturie despre realizările
obținute, care sunt o chezășie a valoroaselor sale cercetări în lingvistica și filologia românească.
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Abstract
The poetry of Pavel Boțu, a representative of the 60 generation, is examined through the grid of
deviations from the "rules" and "poetry" customs official. Among indirect forms of speech are noted for
the suggestion, allegory, parable, the call to the past, however, in a time when crows for "nationalism"
and "idealization of history" continued to remain the arguments of "force" in politics " alienation ".
Cultivating programmatic a poem which admonishes the reader to read between the lines. The tragic end
of his typical candid e writer who, under the totalitarian system, has not been achieved as talent. The
novelty of "insurmountable" Verb should be sought in fiction "language poetry", in her reference system,
centered on the word, poetry with geometry.
Key-words: poetic antithesis, spiritus loci, ketman, indirect forms of expression, poetic discourse,
myth personnel

Ceea ce sare în ochi la parcurgerea poeziei lui Pavel Boțu (1933-1987), rapsodul
Bugeacului, este uzul și abuzul unui lexic, voit arhaic, încărcat cu localisme, impresionant de
bogat, dacă e să-l raportăm nu numai la „obsedantul deceniu‖, ci, desigur, și la contextul
basarabean al anilor ′60 - ′80. E o poezie care mizează, totuși excesiv, pe un pronunțat spiritus
loci, care, începând cu placheta de debut Baștina (1959), se desfășoară paradigmatic/
programatic în volumele Credință (1963); Continente (1966); Panoplie (1968); Zodiac (1971);
Casă în Bugeac (1973); Ruguri (1975); Ornic (1978); Legământ (1981); Verb la netrecut (1985).
Deși în bună parte rămasă în cimitirul literelor chirilice, poezia lui Boțu nicidecum nu trebuie
uitată, trecută la trecut. O revizuire a poeziei șaizeciste se impune de la sine, dar vorba poetului:
„Și iar nu ne ajunge timp/ Și vreme nu rămâne‖ (Vreme-timp). Azi nimeni nu se înghesuie să
comenteze, de exemplu, o mitologie poetică a Bugeacului, care pendulează între spiritul adamic,
firesc, folclorizant (Copiii din anii treizeci, Balada mâinilor ciungi, Balada stropului nestins) și
modelul golemic, artificial, de import al zodiacului roș ( Întâlnire cu Rusia, parțial Casă în
Bugeac), „texte virusate ideologic‖ [4, p. 208]. Numai citită într-un anumit cod, ea își dezvăluie
adevărata față. Din perspectiva ultimelor două volume, Ornic și Verb la netrecut, apărute în
timpul vieții, poezia lui Boțu trebuie căutată în aluzii, intertexte, parabole, pentru că poezia lui e
cu două fețe: o față pentru vremi sub „zodiacul roș‖ și alta pentru timpul interior al unui eu
proteic.
Așadar, în contrasens cu „spiritul vremii‖, Pavel Boțu, deși sudist, nu e un poet solar
(debuturile poetice ale pleiadei „copiii anilor treizeci‖ erau potopite de soare), iar viziunea
picturală a lumii sale, galeria de personaje, densitatea culorilor reci, expresia lipsită de strălucire,
toate abateri voite de la moda poetică a șaizeciștilor, nu i-au asigurat o audiență mare și
răsunătoare, precum s-a întâmplat cu volumul Ornic, mai cu seamă după moartea tragică a
poetului.
Se știe că o operă autentică interesează în măsura în care aceasta exprimă adevărul
adevărat. Cât adevăr fals e în scrisul lui Boțu? Important e de remarcat că în raport cu Anatol
Codru, Anatol Ciocanu sau Dumitru Matcovschi, dar și cu mulți alții, P. Boțu „n-a fost – nici
chiar la începuturile sale literare – un poet eminamente senin și, mai cu seamă, luminos‖ [2, p.
3]. Insuficiența unui anumit tip de real, dominant în „poezia solară‖, este „recompensată‖ prin
evocarea unor conținuturi care în mod automat erau raportate la „realitatea noii vieți‖. E o
strategie ce rezultă din necesitatea de a împăca și lupul, și capra, și varza.
În alfabet românesc îi apar Lemn ceresc (2002), Cădere și zbor (2002), Ornic (2003),
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Corăbier în furtună (2006). Anume din perspectiva zilei de azi, scrisul poetului pune în evidență
revelări/ ocultări, oricât de paradoxal ar părea, ale unui ketman autohton care, într-o lume
dominată de „gândirea captivă‖ (Czesław Miłosz), s-a manifestat totuși fără fanatism. Chiar dacă
a deținut, timp de douăzeci de ani, funcții înalte în nomenclatorul birocratic, a încercat să salveze
aparențele unui om devotat sistemului, înșelând „cinstit‖ vigilența cenzurii. Ca și alți confrați de
breaslă, a tăcut „în privința propriilor convingeri‖, iar când a răspuns la „comandamentele
istoriei‖, a făcut-o fără a fi afectat de amnezie, boala cea mai gravă a secolului trecut. Printre
formele indirecte de „exprimare a adevărului‖, în scrisul șaizeciștilor, e, înainte de toate, apelul
la trecut, acesta, într-o vreme în care sperietorile de „naționalism‖ și de „idealizare a istoriei‖
continuau să rămână argumente de „forță‖ în politica de „înstrăinare‖. Doctrina „realismului de
comandă‖ prescria rețete de abordare a istoriei doar în contrast cu prezentul/ viitorul luminos,
adică doar în perspectiva „optimismului istoric‖, doar în priveliștea „licorii de la răsărit‖.
Poezia lui Boțu se hrănește, în cea mai mare parte a ei, din amintiri, evocând elegiac o
întreagă galerie de personaje în culori și lumini etnografice: strămoși, gazari, pescari, olari,
sacagii, un dezertor osândit, un hamal cu „punga goală și inima rece‖, o șatră țigănească,
Toadere Suru, Ilie Mătrăgună sau Hanca, Lambe Ciuntu, Ion Alcaz, arcașul Mitrea, Gâde,
răufăcătorul, Calestru etc., aproape toate figurile fiind realizate cu meșteșug retoric în manieră
folclorizantă, mitizantă. Întâmplător sau nu, transfigurarea trecutului, cu câteva excepții
regretabile, e concepută ca o „subminare‖ a prezentului. Gândirea poetului operează cu imaginiconcepte, desfășurate în discursuri baladești, în care construcția epică are, cum s-a afirmat, o
„geometrie austeră‖ (Mihai Cimpoi). E o poezie construită cu simț arhitectonic, uneori într-un
stil neaoș/ exotic, cu ornamentații excesive, în care forma se dezvoltă în dauna conținutului, dar
în mod obligatoriu toate acestea, străluminate de poante poetice, care nu rareori „salvează‖
discursul anevoios, luminat de frumuseți artificiale.
Forma indirectă de exprimare a adevărului rămâne, în condițiile confruntării cu cenzura,
unica modalitate de „supraviețuire artistică‖ a creatorului. Astfel, într-un poem cum e Geometru
din volumul Ruguri aluziile la destinul dramatic al artistului, la normele dogmei prescrise actului
de creație la, în limbajul aluziv, „culorile edict‖ sunt destul de sugestive/ transparente. Uneori
apelul la trecut, alteori chiar tratarea temelor majore (poemul Dar mai întâi… de Liviu Damian
nu e unicul caz) au, în esența lor, nu numai rațiuni polemice, dar și încercări de subminare a
ritualurilor „noii vieți‖ și, ce este important, această strategie le asigură șaizeciștilor, nu numai
șansa de a publica, ci și de a ieși cât de cât „onorabil‖ în înfruntările destinului de creație.
Reperul istoric, transfigurat artistic, nu e, desigur, un panaceu în procesul atroce de
„rinocerizare‖, iar dacă se apelează cu ingeniozitate la trecut, evocarea lui nu se face cu
entuziasm în tiparele „obsedantului deceniu‖ (pentru a ilustra, cum s-a văzut, „Noua Credință‖,
doctrina utopistă „de import‖), revenirea la istorie, la biografii poetizate e, în esența ei, o formă
discretă de „întoarcere la izvoare‖, la matricea neamului. Fenomenul e specific celor mai
inventivi reprezentanți ai generației lui Grigore Vieru, care, nu e un secret, una au gândit și alta
au scris.
În exprimarea raportului poetului cu timpul, de la debutul cu Baștina până la Ornic poezia
lui Boțu e o acumulare permanentă de marote și poncife specifice fenomenului poetic șaizecist,
dar aceste locuri comune, e adevărat, din abundență, își caută formă, de regulă, în viziuni
antitetice, în care „se contrapunctează, cum observă Mihai Cimpoi, figuri stilistice, neapărat
antinomice [1, p. 4]. Revelatorie pentru poetica antitetică e viziunea acestui peisaj sentimental,
animat de forțele naturii, pe care poetul le percepe cu intensitate senzorială și necontrafăcută
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candoare într-un poem din cărțulia de debut (După ploaie). În același registru simbolic se includ
toposul casei și chipul mamei. Cu volumul Credință centrul lumii devine casa cu dimensiuni
simbolice: „Casa mea-/ Alături de mare,/ Ca un cuib pe crengile/ Razelor solare‖ (Casa mea).
Mama și casa, ca axis mundi, un loc comun în lirica șaizecistă, dar tratate individual în maniera
lui Grigore Vieru sau a lui Pavel Boțu, reluate obsesiv, sunt, de fapt, intertextualizări în spirit
folcloric a unor sisteme de imagini originale care comunică între ele: „Mai departe de lume,/ Mai
aproape de cer/ Ochiul stelei și-al mumei/ Lăcrimează stingher…‖ („Mai departe de tine”).
La etapa începuturilor, antiteza „trecut – prezent‖ e ilustrată într-o formă inventivă pe
fundalul lumii idilice din Carul cu boi, de altfel, o reprezentare centrală, reluată obsesiv în
pictura și grafica lui Nicolae Grigorescu. Senzația zborului, a primenirii își află, în spiritul
timpului, o viziune inedită („Epilog pentru carul cu boi‖). Sugestiile la carul cu boi, chiar dacă
nelipsite de ambiguități, sunt cu reminiscențe clare la continuitatea românească. De altfel,
evocarea satului, recuperarea trecutului marchează individualitatea și naturalețea poeziei, care
venea în contrasens cu canoanele poeziei proletare. Nostalgia după timpurile apuse își are
strategia ei de a exprima, într-o formă eliptică, ideea continuității noastre în care trecutul nu e
lepădat, ci încorporat în prezent. Este și o stratagemă ingenioasă de a duce de nas cenzura. Pentru
cine are ochi să vadă, epilogul pune față în față conservatorismul țăranului, păstrător fidel al
fondului etnofolcloric și elementul noului. Poanta strecoară o premoniție: „Tu vei reveni, precum
ai fost și ești‖.
„Drumul nou‖ și arhetipul drumețului – („Eu sunt un drum mai demult pornit/ Din panta
unui zbor,/ Din pragul unui dor nemărginit‖) – au în imaginarul poetului o întreagă epopee a
„întoarcerii la Ithaca‖, în limbajul uzual, la izvoare, la rădăcini. În Mori de vânt în Bugeac
însemnele schimbării se exprimă printr-o seninătate elegiacă în poanta poemului (Copiii anilor
treizeci). Textele fac dovada constituirii unui sistem poetic, dar fondul poemelor, marea lor
majoritate cu nuclee epice, își caută forma, în continuare oarecum inexpresivă, cu un lexic
deliberat prozaic, „cioturos‖.
Cu volumul Continente motivele fundamentale, revenind cu insistență, își găsesc o
anumită strălucire, meșteșugărite în maniera argheziană ( exemplară e „fata mării și-a nimănui‖
din Ploaie torențială). Oarecum ciudată, dar deloc accidentală e osmoza modelului arghezian cu
cel blagian. Boțu intertextualizează în permanență, întreține dialoguri [5, pp. 165-195] cu „textul
lumii‖, cu textele colegilor de breaslă. Remarcabilă pentru discursul poetic al vremii e poemul
memorabil Mă vreau gorun, în care ecuația simbolică între eul poetic și gorun e vizualizată întro elaborată dinamică a mersului în timp. Ceea ce trebuie reținut e că raportul său față de realitate,
e în inerția voluntaristă și patetică a „dezghețului hrușciovian‖, care marchează spiritul romantic
al poeziei din faza uceniciei sale.
Gorunul, catargul, călătorul, ca reprezentări constante și coerente a înaintării în timp, se
ilustrează în Corăbier în furtună. Sunt versuri cu care Boțu iese din anonimat, impunându-se cu
o voce distinctă. Pretinsul foc al cuvintelor e căutat în concretețea materială a genezelor. Ceea ce
deranjează însă e tocmai faptul că simțul geometrului îl trădează, chiar dacă demersul se
salvează, vorba lui Mihai Cimpoi, prin „farmecul situației poetice‖ (Geneză). În volumele
Panoplie și Zodiac se recurge mai frecvent la versul clasic, se mizează pe cantabilitate, pe
explorarea stratului sonor-intonațional-ritmic (Rondelul înserării).
Cu Casă în Bugeac, un arhetip, un mitem constant în lumea poeziei lui Boțu, și în mod
programatic tratat pe nou începând cu Ruguri și Pământul lui Iulie și mai târziu cu Balada
stropului nestins poetul construiește un mit poetic personal, în care se vizualizează scene dintr-o
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istorie legendară cu ținte în mișcare, dacă le raportăm inevitabil la universul totalitar, la contextul
acerb de mankurtizare. Fără a intra în amănunte, să amintim că imaginarul poeziei șaizeciste e
dominat de simbolistica semințelor, izvoarelor, rădăcinilor, de „estetica reazemului‖.
Memoria, în Pământul lui Iulie pare a fi o „replică‖ la actualitățile „zodiacului roș‖:
„Timpul acesta,/ Grăbit precum este,/ mai mult e-o părere,/ Mai mult e-o poveste…‖. Memoria
în viziunea poetului e un leac împotriva amneziei. Numai memoria colectivă, „păstrată sub coajă,
ca-n palmele orbului,‖ poate fi un leac împotriva „orbirii comuniste‖, altfel: „Memoria-și surpă
ființa și nimeni/ De unul singur n-o poate reface‖. „Minunea fragilă‖ a seminței, cu reminiscențe
din „mirabila sămânță‖, instituie pe linia Blaga – Stănescu un „mic mit‖ al genezei noastre sau o
metaforă obsedantă, așa cum s-a observat, mai întâi la Gr. Vieru (Dar mai întâi să fii sămânță),
apoi la Liviu Damian, Gheorghe Vodă, Anatol Ciocanu etc. Dincolo de „un simț paroxistic al
istorismului, al trecerii ciclice a timpului‖, „ale ‹‹neființei tăcerii››, ale acelei tăceri de adânc al
istoriei, care mereu împresoară chipul cu privirea întoarsă spre imemorial, spre substraturile
ființei, spre semințele care semnifică începuturile‖ [1, p. 10], „minunea fragilă‖ a seminței față
cu „teroarea istoriei‖ mai păstrează memoria genetică a neamului, momentan pornit, cum se
pare, să lunece în neant (Basm).
„Eul proiectat‖ [3, pp. 151-157] se identifică, într-o antropomorfizare răsturnată, cu
elementele simbolice ale lumii, etalând efemeritatea/ eternitatea existenței ființei, intrată în
circuitul universal (Sunt ram, sunt frunză). Patosul declarativ, exaltarea imaginației are ceva ce
amintește de un festivism ușor grotesc atât de caracteristic idealizării plugarului din poezia lui
Gr. Vieru, a sentimentului legăturii poetului cu pământul, cu graiul. Întoarcerea la izvoare, la
ram, la frunză semnifică întoarcerea către sine a poetului, iar cu schimbarea sistemului de
referințe, aflat într-o stare latentă în Ruguri și Pământul lui Iulie, se produce eticizarea deliberat
polemică a discursului.
Abia în Ornic poetul se destăinuie tranșant, fără înconjor: „Cu-a altora vedere văzusei lanceput‖ sau că „… e timpul și e locul/ Ca să purced pedestru spre sine și-adevăr‖. Întors decisiv
la spiritul adamic al poeziei sale, Pavel Boțu are tot curajul să afirme că stihul lui nu e să placă
„orișicui‖: „Și stihul, care-l scriu nu e să placă, –/ Mai mult e ca să plângă și să tacă./ Și vorba
care-o spun nu e să sune, –/ Mai mult e să te cheme, să te-adune‖ (Și stihul care-l scriu).
Într-o altă profesiune de credință, anume cuvântul întreg este conceput cu o forță
miraculoasă de metamorfozare a universului poetic, ca o distanțare de vorbele fără rost (În
cuvânt). Îmblânzitorul de cuvinte, poetul, un magician, se vede dator să domesticească, să pună
„în zăbale‖ „cuvântul netrebnic‖, identificat cu pornirile malefice ale firilor artifexe, să găsească
soluții în vindecarea „minților bezmetice‖ (Anticancer).
În „țarcul zilelor‖ sunt tot mai multe anti-ființe și netrebnici, neadevăr, nenoroc, nefast,
netot și seria se poate continua. Ființa e sălășluită și ea de contrarii, de „oarecare‖ de „oarecine‖.
Adresându-se către un „tu‖ imaginar, un alter ego, eul poetic își autoexaminează destinul pus la
încercare (Oarecare, oarecine).
Limbajul poetic este mai epurat de lexicul arhaic, localist, versul mai cerebral, întrebările
în gradație ascendentă către ființa inclusă în circuitul ritualic al vieții care capătă sensuri generale
cuprinse în sentințe, precepte și reflexii morale. Poezia devine mai confesivă, mai firească în
expresia intimă a stării poetului încercat de dureri fizice și spirituale. Altă dată, identificat cu
gorunul la hotare, cu corăbierul în furtună, cu pasărea, acum el își înregistrează „viesparii
tăbărând‖ (Dureri).
Destinul omului în oglinda istoriei îl determină să se facă mai explicit, să apeleze la
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subiectul „poetul vânător‖ într-o viziune modernă. „Vânătorul și prada‖ ne conduc către gândul
încercuirii ființei în dublă ipostază: de vânător și de pradă: „Fac cerc vânătorii și cercul se
strânge,/ Mutat între chiot și focuri de armă./ N-aveau cum să vază cel ochi care plânge/ Și-n
care un codru de veacuri se darmă‖ (Vânători).
Relația geometrului cu opera revine într-un alt poem care e receptat ad litteram de exegeții
literari ai timpului transfigurați satiric în Insectar – 2 din volumul Verb la netrecut. Se pare că
Vasile Coroban, dar și ceilalți comentatori n-au sesizat reminiscențele din balada Mistrețul cu
colți de argint de Ștefan Augustin Doinaș. Fără a cunoaște această celebră baladă, este dificil,
aproape imposibil, să înțelegi esența poemului Destin. Cititorul, criticul, interpretul e pus,
volens-nolens, să citească un text cu alte texte.
Figurile imaginare iau altă încărcătură, deși modalitatea indirectă de expresie rămâne una
favorită. Meditațiile asupra încercărilor destinului, asupra omului sortit a se autodepăși, converg
către ideea că tot omul are nevoie de un „spân‖ (Harap-Alb). Stăpânit de continua încrâncenare
cu destinul, poetul se simte mereu amenințat. Spațiul unui peisaj parcă rupt din infernul dantesc
exercită o adevărată teroare a pizmătăreților, a furilor ( *** Ho-ke! – Făcui spre sumbra lor
potaie). Răul existențial năpădește asupra omului, afectând tot universul, un rău periculos ca o
boală infecțioasă, gravă ca „ciuma‖ ce amenință lumea (Ciulin). Poemele cu nuclee epice, cu
poante transparent moralizatoare readuc în prim-plan imperativele maximalismului etic. Cele mai
contestate poezii, comentate în contradictoriu deranjau prin așa-zisele parabole defectuoase. Una
dintre acestea o reproducem în întregime: „Avea asemănarea unui fulger,/ Care-și gătește clipa
să zbucnească…/ Ci cascadorul îi cerea să-și culce/ Pe labe mutra lui împărătească.// În crugul de
scântei și de ovații/ Înțeapă nara fumul de țigare./ Și ca o viespe se tot vâră-n față/ Și-i mușcă
blana puha de dresare.// De undeva din bolta de-ntuneric/ Trăsnește o sudalmă. Pentru cine?/ Iar
spectatorul ațâțat mai cere/ Și cel cu viespea să mi-l tot anine.// Să mi-l tot bage-n durăt, că de-o
dată/ Năprasnică, o sete îl furnică/ Să-i pună laba grea în beregată,/ Să termine cu joaca de-a
nimicul.// Ci tot atunci, străluminat, pricepe/ Că tipul n-are cine știe-ce vină;/ Și-l lasă cu
biciușca să-l înțepe/ Și…/ Să-i aducă mai departe cina‖ (Leul la circ). Nimic nu e aici „confuz‖.
A scoate în proțap Leul la circ echivala cu un denunț public, pe care îl făcuseră exegeții. Într-o
posibilă lectură, libertatea artistului e condiționată de un calcul al supraviețuirii. Lumea circului e
o aluzie sugestivă la lumea totalitară, în care sunt antrenați și leul, și cascadorul, și spectatorul.
Devierile de la „normele‖, cutumele „poeziei oficiale‖ trezesc cele mai vigilente și penibile
luări de atitudini; e clar că poemul îndemna cititorul să citească printre rânduri, la început, „la
trezire‖ mult mai decis ca înainte de perestroika, poetul/ ketman-ul își scoate masca de poet
aservit „palatului‖. Sfârșitul său tragic e tipic scriitorului onest care, în condițiile sistemului
totalitar, nu s-a putut realiza pe măsura talentului. Ineditul din ultimul volum, Verb la netrecut,
apărut în timpul vieții, trebuie căutat în ficțiunile „poeziei lingvistice‖, în sistemul ei de referință,
centrat pe cuvânt care se vrea într-adevăr un „verb la netrecut‖. În câteva poeme Pavel Boțu s-a
manifestat, deși nu în mod declarat, ca un homo logocentricus, echivalând, după modelul Ion
Barbu, poezia cu geometria.
Ultimul Pavel Boțu, acela de după Ornic, își radicalizează limbajul în care primează
„dictatura fanteziei‖, poezia cugetului. Cu puțin timp înainte de moarte, Nichita Stănescu afirma:
„Urma vieții mele sunt cuvintele mele‖, o idee care e asimilată creator de Pavel Boțu. În urma
vieții sale rămâne cuvântul său, „cântul despre sine‖, integrat în lumea fenomenelor contrare, un
cuvânt care încape în sine lumea înconjurătoare, „firul vieții care se îngână/ cu-al graiului
statornic legământ‖ (Cuvântul meu și-al frunzelor). În câteva poeme s-a manifestat, deși nu în
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mod decis, ca un homo logocentricus, echivalând, după modelul Ion Barbu, poezia cu geometria.
În concluzie, poezia lui Pavel Boțu are un traiect artistic marcat de o libertate interioară și este
greu de imaginat cum ar fi evoluat ea după '90 încoace. Destinul artistic al lui Grigore Vieru,
Victor Teleucă, dar și al lui D. Matcovschi, I. Vatamanu demonstrează o ruptură radicală cu
formele indirecte de expresie. Poezia basarabeană a urcat pe estradă, a ieșit în stradă, definind un
alt mod al ei de ființare.
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This article talks about the reception of Ion Creanga's work in universal culture. Thanks to its
artistic charm and ideational richness, stylistic uniqueness and other valuable features, Creanga's work
has been placed on a well-defined place in literary universality. The main components, which have
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În articolul „Literatura română şi străinătatea‖, Titu Maiorescu constata: „Orice
individualitate de popor îşi are valoarea ei absolută, şi îndată ce este exprimată în puternica
formă a frumosului, întâmpină un răsunet de iubire la restul omenirii ca o parte integrantă a ei‖
[5, p. 395]. Indiscutabil, opera crengiană vădeşte o puternică formă a frumosului, deci, e firesc
ca ea să trezească un răsunet de iubire în fiinţa românilor şi în spaţiul imens al omenirii.
Contemporanul nostru Ioan Mânăscurtă, în eseul „Minunea de a-l avea‖, a spus-o expresiv şi
memorabil: „Şi Creangă este o minune a poporului nostru, o minune care se perpetuează în
fiecare suflet trezind la viaţă vaste stratificări de simţire şi înţelegere‖ [6, p. 94].
Aşadar, graţie farmecului artistic de care dispune din belşug şi bogăţiei ideatice, unicităţii
stilistice şi altor însuşiri valoroase, opera crengiană, în paralel cu cea eminesciană, s-a situat pe
un loc bine definit în universalitatea literară. Componentele principale, care i-au asigurat acest
prestigiu onorabil, sunt traducerea artistică, interpretarea critică, inclusiv eseul. Exsistă şi alte
modalităţi de promovare a valorilor literare în spaţii alogene: înscenarea teatrală, cartea de
memorii, pelicula cinematografică, compoziţia muzicală, albumul fotografic, filatelia etc., dar
vom poposi în rândurile ce urmează asupra componentelor principale nominalizate.
Traducerea artistică, fiind forma principală de interacţiuni literare, contribuie cel mai
eficient ca operele artistice, care reprezintă bogăţia, nobleţea şi fineţea trăirilor umane, să iasă
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din limitele geografice şi culturale naţionale şi să se plieze în spaţiul universalităţii. Anume
prezenţa versiunilor crengiene în astfel de limbi de circulaţie largă, precum sunt engleza,
spaniola, germana, italiana, rusa, i-au asigurat marelui nostru prozator un loc onorabil pe
meridianele lumii.
Primii paşi spre universalitate Creangă i-a făcut în limba germană. Cele dintâi versiuni
(Punguţa cu doi bani, Fata babei şi fata moşneagului, Ivan Turbincă) au fost tipărite la Leipzig,
încă în 1882, autoarea lor fiind Mite Kremniţ, care a beneficiat de consultarea, în deplină
cunoştiinţă de cauză, a lui Eminescu. În general, în limba germană, în diferite perioade, au
apărut 34 de titluri crengiene. Ungurii au oferit cititorilor săi vreo 40 de scrieri. În anii ‘30 ai
secolului trecut iau cunoştinţă de câteva opere crengiene şi cititorii polonezi. Peste trei decenii
îşi face apariţie în limba cehă capodopera Amintiri din copilărie. Traducătoarea Indra Huşkova
constata că această realizare artistică crengiană este fermecătoare prin perspectiva satului
românesc, prin umorul ei original şi prin desăvărşita artă a tipizării personajelor.
După germani, unguri şi polonezi au urmat tălmăciri în albaneză şi în sârbo-croată. În
Franţa receptarea prozei crengiene se produce în segmentul de timp 1893 – 1898 şi se repetă în
1910, 1920, 1931. Printre tălmăcitorii francezi se distinge în mod evident Iv Ojé, care a reuşit să
recreeze farmecul stilului şi culoarea Amintirilor din copilărie. De menţionat că în Franţa au
apărut şi adaptări după poveştile lui Creangă, semnatarul lor fiind Denise Basdevant.
Întreprind acţiuni apreciabile de receptare a operelor crengiene şi italienii. Încă în 1879
ei îl introduc pe prozatorul român în lucrarea fundamentală „Dicţionar al scriitorilor
contemporani‖, traduc mai multe scrieri; în 1932, la Roma, este editată o monografie despre
activitatea literară a lui Creangă, iar în 1980, Rosa del Conte, o bună cunoscătoare a literaturii
române, a reflectat activitatea literară a lui Eminescu, Creangă şi a altor scriitori de ai noştri în
„Dicţionar de literatură mondială‖.
Începând cu anul 1909, proze crengiene sunt tipărite în engleză, la Londra şi New York,
iar în anii ‘70 se realizează traducerea completă în limba lui Shakespeare a capodoperei Amintiri
din copilărie, a povestirilor şi a poveştilor. Cititorul de limba spaniolă a beneficiat de un volum
de poveşti şi povestiri alese în 1961, autor – argentinianul Leon Federiko Fiel. Câteva scrieri
crengiene au văzut lumina tiparului în 7 dintre cele mai răspăndite limbi din India.
Eforturi consistente denotă şi actul de traducere în limba rusă a operei crengiene. Între
anii 1955-1987 au apărut 12 cărţi pentru maturi (trei – la Moscova, tot atâtea, la Bucureşti şi 6 –
în Chişinău) şi 16 volume pentru copii, majoritatea editate la Chişinău, câteva, la Bucureşti. În
cadrul ediţiilor pentru maturi prevalează capodopera Amintiri din copilărie, în cele destinate
copiilor – Povestea lui Arap Alb (corect Harap – n.n.) , Capra cu trei iezi şi Punguţa cu doi
bani. De notat că în cazul ambelor tipuri de ediţii tirajele sunt impresionante – între 15 şi 100 de
mii de exemplare. Luat în ansamblu, acest tezaur pune la dispoziţia cititorului mai multe
exemple de traducere inspirată datorită prezenţei active printre tălmăcitorii de limba rusă a
următorilor literaţi de talent: A.Sadeţki, Gr.Perov, Al. Brodski şi Elena Zlatova.
În arealul cultural ucrainean, procesul de editare a operei crengiene, prin mijlocirea
traducerilor, a purces pe la mijlocul anilor '50 şi a durat până în 1984. Primul volum elaborat de
ucraineni conţine capodopera Amintiri din copilărie, al doilea – un grupaj de poveşti, iar
următorul – povestirea Punguţa cu doi bani. De notat că în 1984, editura pentru copii din Kiev,
„Curcubeul‖, scoate de sub tipar o culegere de povestiri, legende şi poveşti traduse din literatura
şi folclorul românilor. Intitulată Codrii, aceasta conţine câteva fragmente din sus-numita
capodoperă crengiană şi povestea Punguţa cu doi bani. Tălmăcirile, care conţin nu puţine
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momente marcate de inspiraţie, aparţin cunoscutului scriitor ucrainean Volodimir Pianov şi
eminentului om de cultură, savant şi traducător, Stanislav Semcinsky.
Indiscutabil, procesul de intrare a operei crengiene în albia universalităţii continuă. Un
fapt demn de aprecieri înalte s-a produs în Japonia, prin includerea unor opere crengiene şi
eminesciene în manualele şcolare. Aşadar, trezeci şi ceva de ani în urmă, opera crengiană era
tradusă în peste 40 de limbi ale lumii. Numărul impunător de apariţii editoriale în diverse limbi
bucură neamul românesc, dar nu trebuie să ignorăm faptul că verisunile artistice sunt supuse
învechirii. Traductologia constată, pe bună dreptate, că, odată la 30 – 40 de ani, traducerile
necesită reînnoire, întrucât nivelul de receptare al cititorului suportă schimbări calitative de
esenţă.
Mă opresc aici cu informaţia despre traduceri recomandând celor interesaţi de mai multe
date privind acest mijloc de interacţiuni literare să apeleze la unul dintre studiile regretatului
academician Nicolai Corlăteanu [4].
O altă componentă, care face cale marilor scriitori în templul universalităţii, este
interpretarea critică, inclusiv eseul – formă preferabilă în ultimele decenii de tot mai mulţi
condeieri. În comentariile ce urmează vom face abstracţie de opiniile şi considerentele ce aparţin
autorilor români, intenţionând astfel să sporim nu atât ponderea informaţiei, cât credibilitatea ei.
Întâietatea în acest tip de interacţiuni literare aparţine francezului Jean Boutière, profesor
la Collège de France, căruia îi aparţine una din cele mai consistente monografii privind viaţa şi
opera lui Ion Creangă [2]. Acest autor afirma că scriitorul român este unul dintre cei mai buni
povestitori din Europa, situându-l alături de François Rabelais (sec. XVI) şi Charles Perrault
(sec. XVII).
Creangă a vrut să arate, subliniază cercetătorul, că geniul popular naţional crease opere de
valoare, care, fără adăugirea vreunui element străin, puteau fi puse alături de cele mai frumoase
producţii ale literaturii culte (...), el a făcut din povestea tradiţională ceea ce Alecsandri făcuse
mai înainte cu „Doinele‖ din poezia populară: o operă de artă. „Creangă nu este nici moralist,
asemenea lui Schmidt, nici poet ori filosof, ca Andersen; fără să vrea, este, ca fraţii Grimm, un
folclorist. Creangă e, însă, înainte de toate, un artist ca Charles Perrault‖ [3, p. 33].
Cu aprecieri înalte a specificului operei crengiene s-au impus, la rândul lor, italienii,
Rafael Corso, Mario Ruffini, Luigi Salvini şi Gino Lupi. În opinia acestora, Creangă e cel mai
original scriitor român, care şi-a inzestrat personajele cu umor, mediul înconjurător – cu culoare
şi faptele – cu înţeles, e un giuvaiergiu ce curăţă metalul prețios de zgură, el simte vibrând glasul
şi sufletul Patriei. Opera lui e meditată, el e un artist care stăpânea puternic sensul ritmic şi
muzical al formei. „A citi operele lui Ion Creangă, constată Ruffini, e ca şi cum te-ai adăpa la un
izvor stilistic nesecat, mereu proaspăt şi limpede‖ [3, p. 55].
Francezul Iv Ojé abordează problema traducerii operei prozatorului humuleştean în limba
naţiunii sale, accentuând: „Cartea lui Creangă musteşte de prospeţime şi de voioşie, el avea darul
stilului, intervenţia sa verbală e bogată, iar gustul fără greş; evocarea datinilor populare, a
sărbătorilor anuale cu riturile lor consacrate face din Amintiri din copilărie un mic tezaur de
folclor în acţiune” [3, pp. 52 – 54].
Ca excepţie, mă voi referi aici, foarte succint, la trei cercetători români. Încă în anii ‘60,
Ovidiu Bîrlea, în studiul său monografic Poveştile lui Creangă, constata că operele luate de
dumnealui lui în discuţie produc asupra creaţiei folclorice propriu-zise „o enormă influenţă
catalitică, că apar variante ale Soacrei cu trei nurori şi ale Caprei cu trei iezi” [1]. La rândul lor,
folcloriştii şi etnologii Petre Ştefănucă şi Grigore Botezatu, de asemenea, susţin ideea că atunci,
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când pentru motive şi subiecte de poveşti sunt căutate căi de existenţă în forme noi de artă
(dramatică, cinematografică, muzicală ş.a.), tot creaţiile lui Creangă sunt puse la bază.
Scriitorul britanic şi cercetătorul de folclor, Arthur Lloid, susţine că Ion Creangă e un
scriitor fantastic, în acelaşi timp un realist, iluminat de focul inteligenţei, chiar şi în momentele
în care se lasă copleşit de tragismul vieţii oamenilor simpli. „Literatura sa rămâne absolut
modernă, iar glasul său puternic provoacă numai admiraţie‖ [3, p. 49].
Cehul Ian Vladisval îl consideră pe Ion Creangă scriitor de geniu, modern pentru vremea
sa, adevărat martor al epocii în care a trăit. Ungurul Ladislav Galdi surprinde în scrierile
prozatorului nostru compoziţii bine echilibrate, impresii şi amintiri sublimate care, în definitiv,
apar mai autentice. Graţie unor traduceri bune, constată dânsul, „celebritatea lui Creangă a
trecut departe peste hotarele ţării sale pentru a reprezenta în lume specificul geniului poporului
său marcat de avântul unei puternice originalităţi‖ [3, pp. 38-39].
Pe la mijlocul anilor ‘60 au apărut cu preţuiri înalte ale creaţiei crengiene şi unii oameni
de cultură ruşi. Iuriy Zaincikovski e de părerea că figura lui „Moş Creangă e măreaţă pentru
poporul român‖, întrucăt el şi-a dăruit inima generaţiilor de copii, dar şi marelui Eminescu, lui
Jean Bart şi altora şi că Creangă este miezul literaturii poporului său şi că prin el se poate
înţelege „minunatul colorit sufletesc al neamului românesc‖ [3, pp. 40-41].
Sunt edificatoare şi aserţiunile expuse de eminentul scriitor rus pentru copii Victor
Vajdaev. De exemplu, „Ion Creangă dă viaţă satului românesc în toată bogăţia tipurilor,
pitorescului şi moravurilor‖. Ca un artist veritabil, el nu numai a prelucrat motivele folclorice
naţionale, el le-a şlefuit cu măiestrie, „le-a adunat în contrapunct, îmbogăţindu-le cu gând şi idee,
îmbinându-le într-un tot armonios, a creat opere în care, la fel ca în celebrele lucrări ale lui H.C.
Andersen, folclorul a devenit literatură, iar literatura, folclor‖ [3, pp. 35-36].
Am operat până aici preponderent cu nume străine aducând şi motivaţia respectivă, dar în
concluzii mă voi referi la studiul lui Eugen Todoran, intitulat „Ion Creangă între umoriştii lumii‖
[7]. În perspectiva literaturii universale, afirmă acest cercetător român, nu gravul Molière ar
putea fi ascendentul lui Creangă, întrucât în comediile moralistului francez contradicţia realului
cu idealul, deşi provoacă râsul, dezvăluie un fond tragic al vieţii, de care personajele nu-şi dau
seama, pe când Creangă „râde de lumea aceasta, de oameni în general, împreună cu personajele
şi cu cititorii (...). Prin fabulaţia fantasticului şi prin jovialitatea râsului, Creangă se poate raporta
la Dickens sau Rabelais, chiar la Boccaccio, prin duioşia evocării la M. Twain (...). Arta lui de
povestitor, artă de fabulist şi anecdotist, trebuie căutată, în primul rând, în stilul oral al exprimării
lui, stil autentic popular (...), prin această artă el este un umorist între umoriştii lumii, cu valoare
universală‖ [7, pp. 340-341].
Prin urmare, pentru neamul românesc e un prilej solid de a se bucura şi mândri de locul
onorabil pe care l-a ocupat Creangă în spaţiul universalităţii, prin mijlocirea versiunilor artistice
şi a interpretărilor critice. Acest prestigiu ar căpăta o amploare şi mai viguroasă, credem noi,
dacă ar fi traduse în diverse limbi şi unele dintre numeroasele studii ştiinţifice privind viaţa şi
activitatea literară a neîntrecutului prozator din Humuleşti.
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„MARELE VÂNT” – COD FIINȚIAL ȘI STRATEGIC AL POEZIEI LARIENE
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Abstract
Leonda Lari is recognized as one of the most inventive and innovative poets in the entire Romanian
space, in terms of exploring the archetypal background, as a resource for inspiration and winging of
poetry. From the environment of the fundamental archetypes of existence: light, fire, water, star, wind, the
poet created symbolic individualities of an amazing generality. "The Wind" is one of the emblems of the
original and stylistic originality of his poetry. As a codified, polyvalent symbolic entity, engaged in
various fields of life and existence, the "wind" also translates the poet's emotional turmoil, her character
and temperamental abilities, which ensure the spiritual and emotional color, the specificity of poetry in
general, and the originality of creation.
Key-words: code, archetype, symbol, meaning, spirit, sacred, metaphysical, character,
temperament.

Poezia Leonidei Lari este deosebit de prolifică în ceea ce privește explorarea și utilizarea
fondului arhetipal. Lirica ei e de neînchipuit fără rolul agenților simbolici, printre care lumina,
focul, apa, steaua, inclusiv vântul. Ultimul are un cult aparte în poezia lariană. El concordează cu
lumea și cu eul poetic autentic, cu firea poetei, cu temperamentul ei artistic avântat, ardent,
implacabil.
Sugestia simbolică pornește, bineînțeles, de la analogia cu fenomenul naturii, de la
circuitul iregulat, stihiinic al aerului, prezent și penetrant oriunde și oricând. La Leonida Lari,
„vântul‖ e atât de individualizat și personalizat artistic, încât el se contopește cu respirația poetei.
Despre prima identificare dintre vânt și respirație aflăm în cartea cărților. În pimul capitol,
versetul doi, din Biblie, intitulat „Facerea Lumii‖, este scris : „Și pământul era netocmit și gol.
Întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor [1, p. 11].
Încă de la începuturi, „vântul‖ s-a identificat cu spiritul, cu Duhul, tot astfel cum în poezia
modernă inspirația este identică cu respirația, cu „suflarea‖. În evoluția acestei simbioze s-au
produs și permutări de sensuri și semnificații. De aici, diversitatea „vânturilor‖, despre care
vorbește mitologia și cele mai impresionante exemple din literatura universală și românească,
inclusiv (Homer, Goethe, Byron, Margaret Mitchell, Eminescu, Arghezi, Blaga ș.a.).
Implicațiile sacrale ale „vântului‖ se vor manifesta, în diferite variante, pe tot parcursul
creației lariene. În cazul de față, ne vom referi, mai întâi, la pozițiile inițiale ale acestui motivsimbol. În poezia Leonidei Lari vântul are dubla semnificație sau dublul rol. Într-un caz, el
reprezintă elementul de contact sau penetrant al realității și lumii, este cel care o cunoaște sau o
sfidează. În cazul al doilea, vântul poate deveni principiu de creație. El amplifică dispoziția de
creație a eului poetic autentic de a ieși din tiparele canonului, de a dispune de totala libertate a
gândirii și a trăirii, el este sfânta spontaneitate, stihia gândului și a sensului, a imaginației sau a
reprezentării, a transcenderii și identificării în cuvânt. Nu întâmplător, unul din volumele sale
antologice de prestigiu, precum și un poem de proporții, sunt intitulate „Marele vânt‖(1980), tot
astfel cum ecuația poeticității, pe care mizează autoarea, este „cu + vântul‖.
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Delimităm până și o conspirație a acestui simbol-motiv. El poate figura în toată amploarea,
dar poate fi și intuit după comportamentul eului, după vigoarea spiritului de creație. În ciclul cu
același nume („Marele vânt‖), din antologia „Dulcele foc‖(1989), nu întâlnim nici o poezie cu
acel titlu, deși „vântul‖, ca implicație simbolică, arhetipală, este prezent în majoritatea creaiilor
din selecția dată. De remarcat, totodată, că poeziile, la care ne vom referi în continuare, cu toate
că preferă regimul „stihial‖, ele nu sunt niște porniri hazardate, cum s-ar părea uneori. Există în
ele o strictețe codificată. Vântul se confundă cu respirația poetei și a poeziei, cu aerul care
înaripează cuvântul și stă sub semnul riscului, sau cum spune poeta : „Și pierdere poate ascunde /
Cea clipă când nu l-ai crezut - / Există ceva de unde / Adie-a neprevăzut‖ („Există‖).
Grație polivalenței lui semnificative și sugestive, poeta aplică energiile „vântilui‖ în variate
planuri de abordare artistică, neevitând marile sensuri existențiale, cum ar fi valoarea timpului
trăit și prețul iubirii, fără de care viața nu ar avea sens. Leonida Lari ontologizează „vântul‖, atât
în planul vieții și existenței, cât și în planul creației. El, „vântul‖, e deținătorul multiplelor poziții
și sensuri; e însoțitorul traiectului destinului uman, de aceea el este întotdeauna prezent și
„proaspăt‖, ca și „lumina‖. „Vântul‖, în sens larian, adică „sufletul‖ sau „suflarea‖, cum am
spus, păzește sau ocrotește clipa, este inocent de fiecare dată. Important este să știi a prețui clipa.
O asemenea condiționare compozițională nu are nevoie de titlu, întrucât poezia e alcătuită din
precepte: „Împotriva luminii nu merge, nu merge nicicând / Vântul proaspăt e încă și are ceva de
copil, / Peste drumul de-apururi al multpătimitului gând / Cade ploaie de seară și floare se-aude
căzând. / Umple-ți casa cu soare, cu soare, cu soare cumplit. /Nicăieri altă dată soarta nu-ți mai
oferă popas, / Și sărută-ți iubita îndelung-îndelung amețit, - / Pân la poarta tăcerii mai este un
singur pas‖.
„Vântul‖, respirația, „suflarea‖ le putem simți în orice poziție poetică lariană. Identificat cu
„sufletul‖, „vântul‖ presupune și vigoare, trezire, activism. Nu numai în volumul sau în poemul
„Marele vânt‖, dar chiar în întreaga poezie lariană, „sufletul‖ nu dormitează, nu se lasă dus în
liniștea unor deducții de gânduri frumos rotunjite, ca la alte șaptezeciste. În poezia lariană
„sufletul‖ e în veșnic și continuu zbucium, neliniște, neîmpăcare. De ce? Pentru că însăși
existența, lumea, infinitul sunt într-un perpetuu zbucium – lege pe care nu o poți schimba. Devii
captivul acestei esențe, te conformezi sau te legi de ea, cum spune poeta, adică obții „mandat‖ în
universyl „fluid‖ al infinitului sau al „Nevăzutului‖. La modul metafizic poeta l-a numit „Vânt‖
sau „Marele vânt‖: „ E necurmat în timp fluidul / Din goana lumii m-am ales cu vântul‖.
Poezia se adâncește într-o metafizică axiologică ambiguă: iubirea, ca principiu axial al
existenței, se confruntă cu alt principiu, cel al „fluidității‖. Soluția la care ajunge poeta e aceea a
consolării, întrucât totul se include într-un circuit fără oprire, sau, cum spune poeta: „totul e o
sferă‖. Încercarea de a cunoaște totul sau „Marele Tot‖, cum se străduiau modernii, este iposibil.
E îngăduit să ne regăsim în acel „Nevăzut‖. Cu alte cuvinte, așa cum rezultă și din cele spuse de
poetă, taina universului, a lumii sau a vieții, în care trăim cu toții, se află în noi. Or de la noi și
trebiie să pornim spre ceea ce vrem să realizăm: „Iar Nevăzutul pâlpâie în toți / Nealinat,
alinător, aparte / Să nu te temi, iubirea mea, de moarte / Să nu te temi de ce să știi nu poți, / Căci
Nevăzutul pâlpâie în toți‖. Cât privește trecerea în neființă sau moartea, poeta dă următorul sfat,
tot atât de abisal : „ La moarte să privești ca la un drum / Pe care încă n-ai fost niciodată‖.
Învins de nemărginirea cu „circuitul‖ ei „fluid‖, „îngenunchiat în fața singurătății‖, când
până și „sângele-mi aleargă / Spre-o tristă amăgire‖, eul poetic își află unica alinare în
atotalinătorul „vânt‖. El este unicul în stare să domine asupra tuturor crizelor, asupra legilor
universului. În accepția tuturor semnificațiilor pe care le deține, „vântul‖ e stăpân pe clipa în care
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ne aflăm și devenim, cu el putem comunica doar în gând : „Sărut cu gândul părul / Și ochii tăi
pribegi, / Și vântul ce ne scoate / Din stăpânirea legii. // Și sorb această clipă, / Precum ai soarbe
drumul, Spre inima-mi în care / Iubirea-și uită scrumul‖ („De luna-n geam ce bate...‖).
„Vântul‖, ca simbol al implacabilului, ca sfidător al „haosului‖, dar și al „legilor‖, devine,
totodată, și alinătorul intim. Există în viziunea Leonidei Lari și un veghetor „vânt‖ intern, care
ameliorează atmosfera universului intim sau al celui erotic. Uneori, același „vânt‖ se confundă
cu „suflarea‖ celei îndrăgostite, devine respirația ei, ca și „ploaia‖, ca și „lacrima‖ din întregul
„circuit‖: „E suflarea mea, iubite, vântul pe obraz, / E chemarea mea, iubite, ce te ține treaz, / Și
e lacrima-mi, iubite, ploaia care-a dat, / Și-s uitată, eu eterna, care n-a uitat‖.
Există, totuși, în conglomeratul multiplelor reacții sufletești un nucleu, care ține de o
intimitate aparte – cea a „dăruiților‖, unde se ascund taine insolite, care sunt dirijate de „alte
legi‖, așa cum aflăm în poezia „Pastorală‖ – titlu deloc întâmplător: autoarea pornește de la
nepieritoarele tradiții câmpenești, din „veșnicia‖ ruralistă, unde se născuse poetol anonim, pe cât
de simplu, pe atât și de profetic. Să nu uităm, de asemenea, că „pastorala‖ mai însemnează și
adresare a unui prelat, a unei fețe bisericești, sacre.
Neliniștea poetei, generată de sentimentul față de confratele anonim, e însoțită, cum era și
de așteptat, de „bătaia vânturilor‖ care tronează peste anonimat, or „vânturile‖ sunt cele
veghetoare și păstrătoare de memorie : „Nu vreau bani și nu vreau lauri, vreau așa, încet, / Să
trag pânza de pe chipul unui sfânt poet. / Vânturi bat, până și plânsul se petrece-n nori, / Și
privirea lui mă arde neliniștitor‖.
Deși „abia pătrunde‖, „vântul‖ nu lipsește și în stările de vis, în momentele de înfruptare cu
„tainele‖ muzei, când altă „zeitate‖, concurentă a „vântului‖, lasă pe fruntea împătimitei, ca în
mitul „Zburătorul‖, „amarul‖ ireversibil al harului: „ Abia pătrunde vântul prin crengi de
chiparos... / Se-arată lumii fața acelui zeu ciudat, / Care în somn pe frunte amar m-a sărutat... /
Dacă-o veni s-o ceară, eu aș putea să-i spui / Că după-atâta vreme ea nu mai este a
lui...‖(„Taina‖).
Totuși, poezia este, prin excelență, o permanentă veghe, vis cu ochii deschiși, când și o
șoaptă poate să sune-n univers. Toate revin, însă, în conștiință „pe freamătul de ... „vânt‖, ca
principiu al inspirației poetice, așa încât același „vânt‖ se confundă cu timpul amintirii, al
legământului, al singurătății muzei : „Privirea ta se stinge în mine... bate vânt / În arborii, în via
ce ne-a ascuns cândva, / De-atâtea viacuri viața se scurge pe pământ / Privirea ta se stinge în
mine... bate vânt...‖ („Dar mă trezește ora...‖).
Pe „aripile vântului‖ poeta cooptează mitul, fantasmagoricul, totemicul. Poemul
„Centaurul‖ este, în acest sens, ca un debut în vis, în care se înscenează obsesia vocației,
nelipsită de ispită și de dramatism. Protagonistul își anunță prezența prin „semne‖ deloc
alinătoare: „aruncă pe cărare scorpioni‖, deși „nu din răutate‖. „Desculță‖, cea împătimită
„netezește urmele-i amare‖, tot asfel cum „ierburile strigă de trupul lui‖. Și aici se încearcă o
apropiere de taina insolitului, mai bine zis, de șansele inspirației: pe fața „centaurului‖ dormind ,
cea „urmărită‖ descoperă un enigmatic surâs lăuntric: „vi s-a întâmplat să râdeți înăuntru
neauzit?‖ „Întâlnirea‖ este dureroasă și ascetă. Doar „apa‖ și „vântul‖ mai sunt martorii oculari :
„Alături apa clipocea și nimeni.../ doar vântul cald și sufletele noastre, / cum izvorau, cum
lunecau aproape, / tulburător străfulgerau întinsul - / frenetic dans în spulberul stelar...‖
Recunoaștem, în sfârșit, și vânturi, „furtuni solare‖, dezlănțuite în „flăcări‖, adică în
încordări sufletești la limită, amintindu-ne de firile martirice, ca în poezia „Flacără solară‖, unde
se oferă acel spectacol heliusiac, când eul se află în toată arderea de sine, se contopește cu
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„arderea în vânt‖, sau ceea ce poeta numește „flacără solară‖, ca o lecție (alt titlu de poezie)
pentru cei „de-același suflet‖: „Arsesem toată între timp. În jur / mai stăruia un abur - eul meu /
am înțeles că trebuie să fie, / Însă și el se destrăma ușor... / Plutii un timp pe deasupra pieții /
orașului natal, fără ca nimeni / să-și bată capul ce e ... nu era / decât o simplă flacără solară‖.
Neastâmpărul „sufletesc‖ poate fi lesne recunoscut și în riscul eului poetic de a intui și a
reprezenta perpetuarea timpului propriu-zis. Timpul , în viziunea poetei, se naște și moare odată
cu ființa – fenomen care poate fi evidențiat doar de către spirit, veșnic treaz, dirijat de puteri
necunoscute, atunci „când trupul doarme‖: „Cu ochiul ce-l aveam în somn deschis / M-am
îndepărtat spre unde-am fost trimis. // De-acolo, de pe-ntinderea de sus / Văzui că trupu-mi
doarme-acasă dus. // Și auzii ușor de tot, ușor / Că timpul trece ca un călător, // Am stat mai mult
și-am ascultat așa / Cum se năștea murind în cineva‖(„Parabolă‖).
În explorarea ineditului, prin viziunea „vântului‖, Leonida Lari aplică, așa cum am văzut, o
inginerie imaginară de o ambiguitate autentică rară – fapt marcat și de procedeul oximoronizării.
Poezia comunică în limbajul „însemnelor‖. Același eu poetic, transfigurat în „vântul‖ tuturor
timpurilor, trăiește condiția eolină, pe care autoarea „Însemnelor profetului‖ nu o a putut imagina
altfel, decât ca „ardere sonoră în vânt‖ – oximoron prin care ar trebui să înțelegem, că poezia e o
triplă identificare: suflare, ardere și cânt sau muzică: „Închise ochii strâns, ca-ntr-un descânt /
Vorbi peste întinderea-ntomnată / Și trupul său ardea sonor în vânt‖. Poeta revine din vis
(„Închise ochii...‖), își „curmă amarul‖, fiind alinată acum de „vântul‖ frumuseței rustice, care o
transcende în universul ancestral: „Spre stâni se lasă-ncetișor o turmă, / Pe șesul înserării cade
cerul, / De frumusețe-amarul mi se curmă, / Pășesc cu prețul pașilor din urmă / Prin vântul cald
ce-mi îmblânzește părul‖(„Repaos‖). În acel „repaos‖, cu amintiri de pe „șesul‖ copilăriei, eul
poetic nu putea să ocolească confruntarea „vântului‖, alias „sufletului‖ cu trupul, împovărat de
simțeminte. Situația ne amintește de „singurătatea‖ sau, mai bine zis, de revolta argheziană, cu
deosebirea că, aici, nu e atins demiurgul : „Săgeată-n el se-oprește, -n tine-nu, / Deși mereu pari
cel neapărat, / Deși-l îmbeți de cutezanță tu, / Și-l duci pe unde nimeni n-a călcat‖ („Tu,
suflete‖). Oricum, același eu, ambiționat, rămâne, până la urmă, consolat, regăsit în circuitul
complinitor al existenței și al lumii, dar tot atât de predispus să o ia de la început, identificat cu
implacabilul „vânt‖ : „Ce să mai spun, după ce-avut-am parte / De naștere, de dragoste, de
moarte?.. / În norul meu de pace străveziu, / Mai pot afla, pierdut în depărtare, / Cum soarele
apune și răsare‖ („Trecere‖).
Fie în universul transcedental sau în realitatea concret-istorică, eul poetic larian nu suferă
lâncezeala, tărăgănarea, absența în orele de vârf ale timpului, dar, mai cu seamă nepăsarea celor
„de-același suflet‖: „Când sună vântu-n crengi adormitor / Și-n aer simți un gust ca de pelin, / Și
discul lunii cade tot mai plin / Și timpul curge mai obositor, / Iar cei de-același suflet nu mai vin‖
(„Iar cei de-același suflet...‖). Sau: „Orizontul se-aruncă în casă / Și de vânt clătinată-i prdeaua /
Omul pune tot anul pe masă / Și-și întreabă cu ochii steaua‖ („Cade iarna‖).
Din atâtea modele de prestanță sufletească Leonida Lari alege, cum era și de așteptat,
modelul omului de creație, al poetului. Cu această ocazie autoarea „Marelui vânt‖ se apropie și
de unele subtilități și taine ale creației însăși. Poezia „E magul‖, închinată lui Grigore Vieru,
oferă o dublă transfigurație poetică: în postura poetului evocat, ajuns la limita încordărilor
sufletești, al zbuciumului, în sensul pe care îl discutăm, când el atinge legătura cu divinitatea
(„prin brazi...‖). Pe de altă parte, recunoaștem clipa de grație a poetei însăși, atunci când îl vede
pe înaintaș în momentul zămislirii, după zbuciumul îndelungatelor căutări, al „furtunii‖, al
zbaterii și sacrificării de sine, conform legilor harului divin. „Ruga‖ (titlu al mai multor poezii)
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poetei către divinitate e de a nu-l topi în efervescența hărăzită, a-l reține în ipostaza meritată.
„Vântul‖, în cazul dat, este unul hipersensibil, „tremurător‖, fior neantic, „pe firele de iarbă‖.
Asistăm la un act de totală mistuire sufletească a eului vierean și la un model de sensibilizare a
lui, în numele apropierii de tainele sacralității, pentru a reține într-un fel prometeic „ceva‖ din
tainele providenței. „Ruga‖ poetei e de a-l reține pe „mag‖ în faza vrajei sacrale. Felul de a intui
„suflarea‖ „vântului‖ poetic vierean e de domeniul ingeniozității. El traduce întocmai firea și
natura viereană de o sensibilitate „tremurătoare‖, adică „nevăzutul‖ interior, sufletesc vierean:
„Tremurător pe firele de iarbă, / De neatins ca tot ce e visare, / Se-ndepărtează-ncet și ca o oarbă,
/ Cât umbra-i mai zbuciumă-n cărare. // Nu-l arde, doamne!.. Poate că anume / Aici, în astă clipă
ni se-arată / Ceva din tine călător prin lume / De-atâtea ori și parcă niciodată‖.
„Vântul‖ sau sufletul, „suflul‖, cum spune poeta, e permanent implicat în tainele lumii, e
unul care „aude‖ „neauzitul‖ și „vede‖ „Nevăzutul‖. Într-un asemenea demers sunt caracteristice
și elementele de expresie. Ele vorbesc de asemenea de complexitatea ineditului obsedant, cu atât
mai mult când e vorba de trecerea timpului sau de infinit. Imaginarul cinetic, vălurarea negarei,
de pildă, din poezia „De chipul nesfârșirii‖, o transpune pe poetă în „spațiile‖ neantului „vuind‖.
Totuși, eul poetic, și aici, nu rămâne în faza fascinației sau a deziluziei, înfrânt „de chipul
nesfârșirii‖, întrucât timpul netrăit cu sens nici nu are valore. Mai presus de toate rămâne
destinul: „Cum vălură negara pe câmpuri, toamna mea!.. // De chipul nesfârșirii mă simt atât denvins, / C-aud imense spații la suflul meu vuind / Și m-aș lăsa ca luntrea pe val alunecând, / Dar
soarta-mi stă în ușă cu arcu-ntins-întins, - / De chipul nesfârșirii mă simt atât de-nvins...‖. Altă
dată, „sufletul‖, în accepția semnificațiilor amintite, apare în poezia lariană și cu valoare
matricială. Asistăm la o specifică dedublare a eului poetic : în „spirit‖, ca mag călător prin
„târziurile‖ lumii și ale istoriei, și în „suflet‖ pribeag, neantic, subzistent, păstrător de valori
nepieritoare, ca matrice spirituală, în care se include „cântecul‖, „graiul‖: „Când am ajuns a
înnoptat, / Și nu găsii cine-a cântat, / Ci-n raza lunii am văzut / Doar scrumul unui rug trecut... //
Și să mai caut n-avea rost, / Că totul prea demult a fost, / Doar sufletul cuiva purta / Un grai
pentru iubirea mea, / Un grai pentru iubirea ta‖ („Dacică‖).
„Vântul‖ e conceput și ca fenomin absolut, în sine, ca stihie, ca exponent al libertății și
răvășirii, ca sfidarea însăși; atât în lumea reală, cât și dincolo de moarte, în universul neantic :
„Și năucit de ierburi, îngenunchiat de ploi, / Înnebunește-mi părul și uită că-i o clipă /
Alunecarea asta, că-i zbatere de-aripă / Că-i focul care-și varsă cenușa peste noi‖. „Nebunia‖, în
cazul de față, presupune ieșirea din timp și complacerea cu libertatea, cu stihia sinelui. De
reținut: nu e vorba de un hazard care ar anula „totul‖. Aceeași „nebunie‖ se vrea „înțeleaptă‖,
ocrotitoare, totuși, de sens, așa cum se întâmplă în cazul „iubirii‖: pe cât de spontană, „nebună‖,
pe atâta și de înțeleaptă este, dacă știm să apreciem acel „ceva‖, sau ceea ce Mihai Eminescu
numea „un nu știu cum și nu știu ce‖: „Apoi ceva străin și-atât de tanic, / o adiere
nemaicunoscută / zvâcni și coborî în fiecare,/ ne țintui pe locurile noastre. / Ea se săltă de la
pământ ușoară / și mâna, da, în locul meu strigase / s-opresc ce nu știam că-o să se-ntâmple / și
lacrima-i s-opresc nemângâiată, / uimită, obosită, răbdătoare, / când tot târziul vieții astea dure /
mi se-arătă ca-n palmă de odată‖ („Nebuna, înțeleapta mea iubire‖).
În toiul multiplelor sale confruntări cu lumea, cu sine, cu demiurgul sau cu dragostea,
„vântul‖ cunoaște și „vârtejuri‖ neașteptate, fie că ele se manifestă ca neliniști ale eului însuși,
fie în reacțiile și acțiunile personajului liric, gen „Don-Juan‖, de pildă, din cele două poezii:
„Noua declarație a lui Don-Juan‖ și „Semnul lui Don-Juan‖. Ambele poezii ne amintesc de
„Romanțele pentru mai târziu‖ ale lui Ion Minulescu (de „Sinuciderea lui Don Juan‖, de
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exemplu) – o modalitate de „a depăși‖ la modul simbolistic „de către lirică a spațiului și a
semnificațiilor erotice‖, cum aprecia Ovid Densușianu, citat de Mircea Braga – prefațatorul
volumului „Într-un bazar sentimental‖ [2, p. 5].
O încercare originală de a „depăși‖ nu numai specia de lirică erotică, „spațiul și
smnificațiile erotice‖, dar și statutul poezie însăși, întreprinde și Leonida Lari. În cele două
poezii amintite autoarea se apropie de concepția și viziunea derridiană, potrivit cărora la temelia
poeziei s-ar afla „veninul‖ tămăduitor, „farmaconul‖, distructiv, diseminant, răvășind ordinea,
regenerând inefabilul. La această altitudine eul poetic aproape că nu se recunoaște. E în altă
transparență, în așteptarea „semnului‖, cum spune poeta, or ea trăiește clipa revelației pe alte căi,
decât pe cele prestabilite: „ O sânge-al meu înveninat și trist, / O, purtător a ce-o să se întâmple! /
Aud ce n-auzii de când exist, / Ca un nemuritor îmi bați în tâmple. // Îndepărtate, sranii melodii /
Îmi săgetează ca un ac ureche, / Încă mai sunt, mai seamăn cu cei vii / Și ard, și plâng în pielea
asta veche. // Dar numai eu știu că un semn aștept, / Un semn discret și sumbru, dona Ana, / Ca
un cuțit înfipt așa în piept, / Că nime-n lume nu-mi găsește rana‖ („Semnul lui Don-Juan‖).
„Don –Juan‖ al Leonidei Lari, alias capriciile erosului, nu se „sinucide‖, ca în poezia
minulesciană, ci se află în aștepterea „semnului‖, pe cât de „discret‖, pe atâta și de „sumbru‖,
răvășitor, împrăștiind ca un „vânt‖ imprevizibil ceea ce părea împlinit – gest, egalat cu „rana‖
insolită, niciodată și de nimeni cunoscută. Tot el, însă, nu renunță la „perfecțiunea‖ de neatins
vreodată, așa cum aflăm din „Noua declarație a lui Don Juan‖: „scuturată de spoială‖,
„neprefăcută‖, „frumoasă‖, „tristă‖, „delicată‖, „bolnavă de dragoste‖, „renăscută ca lacrima‖,
„clară cu adevărat‖, „gingașă‖, „gravă‖, adică inedită.
Oricum, eul poetic larian se află sub obsesia unei hipersensibilități, menită să valorifice
„clipa‖, trăită acum sub semnul unui „vânt‖ tangibil al „așteptării‖, care trece printre ramurile
„obscure‖ ale arborelui vieții și existenței, când „ ... atâtea umbre-ți spumegă privirea, / că nici
oglinda în amurg scăldată / nu-ți mai arată-adevătata față. / În jos se lasă dealul, înspre ape, / și
prin copaci văd cuiburi violete, / și păsări vin cu țipăt lung spre ele. / Șuvoi de sânge cald îneacă
cerul / și-nnăbușă tot galbenul secării...‖ („O clipă e ...‖).
Cât privește poziția canonică, Leonida Lari o expune aproape „teoretic‖, generalizând, ca
și cum, cele referite la fenomenul „vântului‖, adică la specificitatea spiritului de creație:
„Departe de nodele și sisteme estetice / sărbătoresc furtuna și riscul‖. Ca și Mihai Eminescu,
poeta e călăuzită de „steaua singurătății‖, de „bezmetica ardere a stelei singuratice‖, își
imaginează un „cineva‖ la fel de „rătăcitor‖. Motivul esențial al acestui zbucium este axial și
privește rostul vieții, „un rost în cele trecătoare‖. În rest, așa cum reiese din aceeași poezie fără
titlu, care începe cu versul „Mă apropii de locul...‖, poeta contiuă apropierea de acel „rost‖, adică
de adevăr, fie că se referă la viață, în general, fie la poezie, în special. Ca exemplu de apărător al
adevărului este ales, bineînțeles, profetul : „fii una cu fratele tău, poetul‖.
Concluzii
Din cele analizate putem concluziona că „vântul‖ în poezia Leonidei Lari nu este un
simplu simbol motivic. El reprezintă o întreagă programă, un sistem de coduri, cu diverse funcții
și orientări strategice, așa cum la Bacovia, „plumbul‖ sau la Blaga, „lumina‖ ontologizează
întreaga intenționalitate a poeziei lor. Pe de altă parte, „vântul‖ exteriorizează stihia caracterului
și a temperamentului artistic larian. În al treilea rând, „vântul‖ este vârful de lance al
fantasmagorismului, prin care poeta atinge înalturi metafizice imprevizibile.
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SIMBOLURI ZOOMORFE ÎN POEZIA LUI DUMITRU MATCOVSCHI
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Abstract
In this article we propose to present an attempt to enter into the essence of the issue of the
zoomorphic symbol in the poetry of Dumitru Matcovschi. We mention that the symbol is not a generally
valid convention, it is not a universal means of representing the world. The symbol is fluctuating and
dependent on the context in which it operates, it always responds to a mentality, to a knowledge that gives
it a certain meaning valid only in that cultural, historical, political, ideological climate that generates it.
The same animal symbol can send different messages, sometimes diametrically opposed, depending on
the context in which it was placed.
Key-words: symbol, zoomorphic symbol, poetic context, symbolic value, folkloric/ poetic
connotation.

Poezia lui Dumitru Matcovschi, de confesiune intimă, de atitudine etică sau civică,
mobilizatoare și combativă cucerește prin claritatea discursului, prin armonia sonorităților și a
sentimentelor. Referindu-se la activitatea scriitorului, criticul literar Eliza Botezatu menționează
„polivalenţa înzestrării: D. Matcovschi a scris poezie, proză, drame, literatură pentru copii,
publicistică…; legătura de continuitate dintre genurile şi speciile abordate; o legătură la nivelul
motivelor şi al mesajului, la nivelul formulei artistice şi al tipologiei personajelor. Apoi, purtând
marca creatoare a generaţiei pe care o reprezintă (60-ştii), scriitorul a scris totdeauna cu
conştiinţa apartenenţei de neam, dar şi cu conştiinţa destinului acestei generaţii, un destin
dramatic, care merită să ※e analizat‖ [1, p. 12]. Totodată, poetul își definește o conduită stilistică,
o geografie lirică, o tonalitate, făcând uz de anumite simboluri esențiale. Constantele
imaginarului poetic la care recurge D. Matcovschi sunt esențiale, cu ajutorul cărora recrează pe
cale poetică un univers potrivit idealurilor sale etice și estetice. Impunător, în acest sens, este un
sistem de imagini ce aparțin domeniului naturii, care, convențional, pot fi împărțite în câteva
sfere: lumea vie (plante, animale, păsări, insecte, reptile etc.), stihiile (apă, pământ, aer, foc),
elemente cosmice (soare, lună, stele). Toate aceste elemente se află într-o permanentă
interacțiune, se completează reciproc, se combină pentru a oferi o imagine complexă a
universului și pentru a defini locul omului în acest univers.
De notat că simbolul nu reprezintă o convenție general valabilă. El este fluctuant și
dependent de contextul în care funcționează. Simbolul nu este un mijloc universal de
reprezentare a lumii; el răspunde întotdeauna unei mentalități, unei episteme care îi imprimă un
anumit sens valabil doar în acel climat cultural, istoric, politic, ideologic care îl generează. De
notat că aceiași formă simbolică poate transmite mesaje diferite, uneori diametral opuse, în
funcție de contextul în care a fost plasat. Un exemplu binevenit în acest sens este contextul mitoreligios, în care bestiarul binelui și al răului, cel al lui Hristos și cel al lui Satan își împart
protagoniștii: același animal poate apărea atât într-o tabără, cât și în alta. Astfel, inorogul este
imaginea pericolului, a amenințării diabolice, dar și o imagine a sacrificiului lui Iisus; corbul
poate fi o pasăre de rău augur, un simbol al morții (cel mai adesea), dar și o prezență pozitivă,
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atunci când se află în compania unor sfinți precum Ilie; șarpele este imaginea consacrată a
diavolului ispititor, dar și imaginea lui Hristos în anumite contexte etc.
Dacă vom privi în retrospectivă evoluția imaginilor poetice din opera lui Dumitru
Matcovschi, vom observa, pe de o parte, o fidelă constanță a acestora, dar, pe de altă parte, și o
continuitate progresivă, transformarea lor în funcție de evoluția poeticii autorului, mai mult sau
mai puțin condiționată de metamorfozele spirituale și social-politice ale epocii în care a trăit
autorul.
Ne vom concentra asupra simbolului zoomorf.
O bună parte dintre simboluruile animaliere pe care le regăsim în poezia lui Dumitru
Matcovschi coboară direct din folclor. Iată imaginea nobilă a unui cal: „Cumpăr, cine vinde, /
cal de călărie, / să-l hrănesc din palmă / și din pălărie. // Dar să fie calul / bidiviu de rasă / și
țintat în frunte / cu o stea frumoasă. [...] Și să știe, mândru, / a mă scoate-n lume / repede ca
gândul / și dansând anume...” (Cal de călărie). Dialogul cu înaintașii, specific poeziei lui
Matcovschi, transpare în versurile: „Și la fel să știe / a-și iubi stăpânul / ca-n povestea ceea / cu
Harap și Spânul”.
Se spune că „pe cal l-a făcut Dumnezeu, ca să slujească gândul omului, din care cauză ori
omori un om, ori un cal tot una este; calul poate ghici ori presimţi intruziunea demonilor
malefici, simte puterea răului şi poate indica locul unde se ascunde strigoiul, punându-se astfel în
evidenţă dimensiunea sa sacralizatoare, în sensul purităţii magice şi ceremoniale; pentru calităţile
şi priceperea sa, calul este deosebit de preţuit, românii afirmând că este cel mai frumos, mai
nobil şi mai deştept dintre toate animalele‖ [2].
În poezia Pegas, imaginea calului mitic se identifică cu cea a călărețului care este însuși
poetul: „Cal cu șapte inimi / Zboară peste creste.// Are calul coamă / Lungă, de mătasă, / Ci mă
țin de coamă / Și nimic nu-mi pasă.// Îi răsar în cale / Rătăcite stele / Și devine zborul / Crâncen
printre ele.// Mă aplec spre șoaptă / Și spre mângâiere, / Nu mai are calul / Forță de-nviere”. E
o alegorie a lipsei de inspirație, a imposibilității de a crea: „Zborul nu mai este / zbor de înălțare,
/ Ci e de cădere / în ocean, în mare”.
Simbolismul lui Pegasus variază în timp. Dacă la început, acesta era doar expresia
înțelepciunii și faimei, treptat el devine un simbol al poeziei. Pegas este considerat creatorul unor
surse în care poeții vin să se inspire. Tocmai de aceea, când calul „spune-n lacrimi, / auzit de
nimeni: / „S-au topit ca ceara / cele șapte inimi”, poetul e gata să-i ofere propria inimă, doar
pentru a nu lăsă inspirația să moară: „Și atunci, din teamă / Că mă sting, mă nărui, / Eu îmi
spintec pieptul, / Inima să-i dărui”.
Un proverb ne spune că nu există legătură mai strânsă decât aceea dintre cal și călărețul
său. Calul rămâne un bun prieten stăpânului său și atunci, când, prin hazardul istoriei Basarabiei,
stăpânul devine slugă, iar sluga aspiră la rolul de autoritate suverană: „Tu, căluţul meu, mă
iartă,/ că te-ncalec şi te mân,/ ci eu nu mai sunt stăpânul, da sunt slugă la stăpân” („Cal de
călărie‖).
Această imagine a calului se opune celei a câinelui/ javrei/ potăii – masca simbolică a
lingăilor ce aspiră la putere, a trădătorilor de neam și de țară, a slugii zeloase de a deveni utilă
noilor stăpâni: „Latră câinii de un secol, / latră de o veșnicie./ Poate latră de plăcere, poate
latră de urât./ Își câștigă astfel osul / și nimic nu vor să știe:/ rostul câinelui pe lume / e să latre
și atât” („Câinii‖).
Deși, în opera lui Dumitru Matcovschi există o relație echilibrată între conotația
folclorică a simbolului zoomorf și cea poetică, menționăm totuși că decodarea exhaustivă a
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valorii simbolice a termenului poate fi făcută doar în contextul poetic care nuanțează și
îmbogățește semnificația acestuia. În această ordine de idei, în folclor, câinele, întotdeauna fidel,
este imaginea exemplară a prieteniei, a devoţiunii, în poezia lui D. Matcovschi este valorificată,
de obicei, conotația negativă a acestui animal care reprezintă ipostaza domestică a lupului, a
celei mai aprige şi haine vieţuitoare a pădurii; câinele care slujește pe oricine îi întinde un os. E o
imagine agresivă, deviantă de la cea obișnuită a câinelui – prietenul omului. „Deviantul poartă
diferite măşti, care sunt tot atâtea definiţii morale: impostori, pigmei, cameleoni, gurmanzi,
coţcari ori, în spiritul lingvistic al originilor sale alogene, bezbojnici. Având o rădăcină comună,
„din neamul lui Cain‖, uniţi într-un plural obligatoriu, ubicuu, ei „vin lăcuste, ca barbarii, de-o
veşnicie vin şi vin‖, infiltrându-se în voinţa de identitate, fisurând-o, slăbind-o până la anihilare.
Nu mai este vorba de o putere străină agresivă, cu care „stăpânul casei‖ (stăpân, totuşi!) să lupte
„haiduceşte‖, „piept la piept‖, ca într-o baladă. E o forţă oarbă, devastatoare, o energie colectivă
malefică, inexorabilă‖ [3, p. 10]: „Pe la munte, pe la mare,/ pe aici, pe nu ştiu unde,/ pe
aproape, pe departe,/ pe la Nistru, pe la Prut,/ printre cruci, printre morminte,/ latră câinii pentrecute/ şi cum latră – stea polară/ uite-o-n hăuri a căzut// (…) Latră câinii, răi. Iar pruncul/
lângă pieptul mamei plânge./ Latră câinii, turbi. Iar şoapta/ se preface-n ţipăt crunt./ Latră
câinii, lupi. Iar mâna/ gâdelui de gât ne strânge./ Cine să te mai ajute?/ Fraţii unde se ascund?//
Latră câinii nebuneşte./ Răguşesc, dar tot mai latră./ Umblă haită, graşi ca lutul,/ javre leneşe,
potăi./ Dorm stăpânii ca stăpânii,/ vânzători de neam şi vatră:/ ce le pasă că-i de piatră/ lacrima
din ochii tăi?”
Citând aceste versuri, exegetul creației matcovschiene, Andrei Țurcanu, noteză: „E o
maladie omniprezentă, un morb general care reclamă alte unelte de reacţie lirică, de atenţionare
şi mobilizare naţională decât cele folclorice‖ [3, p. 10].
Aceeași idee comportă și vechiul subiect „Lupul și Mielul‖, relevant în timpurile
străvechi (pentru prima dată este valorificat de fabulistul antic grec Esop) și care nu și-a pierdut
relevanța nici azi. Dumitru Matcovschi revalorifică acest conținut axat pe cele două simboluri
zoomorfe: „Un lup. Ca lupii toți, simbol. / Același, vechi, de suflet gol. / Într-un porcan de fân
avea / culcuș, era și nu era. // În voia lui era, în rost,/ întotdeauna cum a fost. / Atotstăpân era.
Temei. / Unde sunt lupi, mai sunt și miei. // Vine, la el, vine un miel / și îl întreabă fel de fel, / ca
mielul, blând, nevinovat. Nu, lupul nu s-a îndurat”(„Mielul‖). Mesajul e transparent: lipsa
drepturilor unui om simplu în fața puterilor care sunt: „Nazâr. Bătrân. Ar fi putut / să fie tânăr,
eu n-am vrut. / De unde tânără o fiară? / Sortit era, mielul, să piară”. Cei care au mai multă
putere nu trebuie să-și explice comportamentul sau să-și caute scuze. Valoarea poetică a
simbolului zoomorf este accentuată prin opoziția dintre blândețea mielului și brutalitatea lupului.
Subiectul este reinterpretat într-o altă poezie. „Mai-marii‖, „conducătorii lumii‖ schimbă
masca lupului pe una mai puțin voalată – a monstrului: „Nu iartă monstrul, ne-ațintește, cum i-e
felul, / așteaptă să te nărui, așteaptă să decad; / când bate miezul nopții, rânjește, taie mielul, /
bea sânge, botu-și linge: „Hristos a înviat!” („Monstrul și mielul‖).
O expresie a sălbăticiei absolute este și masca vânătorilor (haini ca lupii) care se opune,
de această dată, imaginii căprioarei/ ciutei: „În zori și de cu seară, / morocănoși, posaci, /
pândesc o căprioară / cu mâna pe trăgaci.[...] // Apare ciuta blândă, / cu puișori, cu trei. /
Îngenunchează, sfântă, / lângă izvor, sub tei. // Ei sar, o înconjoară, / răsar de peste tot, / cu
patul o doboară, / cum vor și cum socot. // O duc într-o poiană. / S-au înțeles. Aici / o-mpart și
mai cu seamă / o sfâșie, voinici” („Vânători‖).
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În folclor (colinde, orații de nuntă), căprioara este o alegorie, care o reprezintă pe
mireasă, inocența și candoarea acesteia. Prin transfer în plan poetic, imaginea ciutei
întruchipează o lume pașnică, armonioasă, idilică, iar cea a vânătorilor – realitatea cinică,
impudică: (Vânătorii – n.a.) „Se-ntorc târziu acasă, / bătuți de gânduri par, / iar dis-dedimineață / încarcă arma iar”.
Țâncul / cățelul pământului – un alt simbol zoomorf – un mamifer asemănător cu cârtiţa,
cu ochii ascunşi sub piele, care trăieşte sub pământ şi se hrăneşte mai mult cu rădăcini. Legenda
spune că, în vremuri îndepărtate, era şi el un câine ca toţi câinii şi păzea gospodăria unui
bogătan. Într-una din călătoriile lui pe Pământ, Împăratul Cerurilor a luat înfăţişarea unui
moşneag zdrenţăros şi s-a oprit la poarta bogatului. Acesta, fără să-l mai întrebe ce doreşte, a
asmuţit câinele pe el. Când Tatăl Ceresc l-a privit, bogatul s-a prefăcut în scrum. Iar când
Domnul s-a uitat şi la câine, acesta a orbit, s-a făcut mai mic, de frică, şi a intrat în pământ. De
atunci, căţelul pământului sau orbetele pământului duce o viaţă subterană, pe lângă cimitirele din
afară satelor, în preajma stâlpilor, crucilor şi troiţelor de hotare.
În mentalitatea tradiţională românească, țâncul pământului (ca și cârtița) este asociat cu
spiritele malefice, infernale, demoniace, pentru că fuge de lumină. Lătratul lui strident vesteşte
moartea sau alte nenorociri pe capul celui care îl aude la miezul nopţii. Aceste semnificații
rămân valabile și în poezia matcovschiană: „Rod, vremea lor, / se-aud cum rod, / țâncii
pământului rod / tot. // Mă țin cum pot. / Aștept lumina. / Dar ei tot rod. / Tot rădăcina” („Țâncii
pământului‖).
Simbolurile zoomorfe la care ne-am referit până acum sunt caracteristice poeziei satirice,
„o poezie pătimaş-angajată şi combativă, de un curaj inegalabil, magistral problematizată şi
dialogată, demascatoare și persuasivă‖ [4, p. 22]. Imaginarul poetic este axat pe sugestia
metaforică de factură folclorică, anaforele şi epiforele cu funcţie compoziţională, arta retorică
ingenios articulată, care ştie să conjuge tensiunea discursului publicistic cu voluptatea vocabulei
simple.
În metafora coborâtoare din simbolurile zoomorfe aflăm expresia deprecierii și a stării de
furioasă nemulțumire. Șirul acestor simboluri cu valoare satirică este completat de imaginea
animalelor exotice, absente în folclorul românesc, precum e camelionul – simbol al disimulării,
al minciunii, al instabilității și al neîncrederii. Imaginile poetice se axează pe capacitatea
camelionului de a se adapta la mediu prin schimbarea culorii: „Violetul trece-n galben, /
Galbenul la rându-i trece / Într-un verde de urzică, / Cel mai verde și mai rece... [...] // Se
ascund camelionii / Pe aici și pe departe – / Într-o vorbă nerostită,/ Într-o pagină de carte, /
Într-o umbră de idee / Care e nemuritoare, / Într-o noapte nedornită, / Într-o zi de sărbătoare. //
Cine-i vede, dacă-i vede?/ Omul are griji, firește, / Și cu grijile se luptă / Și luptând,
îmbătrânește, / Pe când ei, de la o parte / Urmăresc încăierarea, / Nu cumva să-i afle vremea /
Că nu și-au schimbat culoarea” („Cameleonii‖).
Simbolul camelionului apare și în poezia Neioni, alături de alte determinative sugestive.
„Într-o cheie cu totul originală, inventivă sunt vizaţi, acei indivizi moldoveni care, prin păcatele
săvârşite, nu au dreptul să poarte frumosul nume arhetipal de Ion, din cauză că, în realitate, ei
s-au dovedit a ※ nişte „neioni‖ [4, p. 22]: „Ion necreştinul/ Ion arlechinul/ Ion mandarinul/ Ion
pelerinul/ Ion pelinul/ Ion mărăcinul/ Ion mirmidon/ Ion ştietoate/ Ion vedetoate/ Ion lingetoate/
Ion vindetoate/ Ion numaipoate/ Ion oaseroade/ Ion cameleon/ Ion gurăspână/ Ion anasână/ Ion
scuipănfântână...” Autorul neagă cu vehemenţă cameleonismul contemporan, care constă în
schimbarea aparenței și mascarea esenței.
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Aceste simboluri zoomorfe se nasc din „determinări temperamentale, ca o reacție
spontană, ※rească a omului căruia îi repugnă fariseismul, servilismul, politicianismul corupt.
Apoi reacţiile protestatare sunt impulsionate de deviaţiile epocii – o lume a conformismului, o
realitate impusă, fără principii, înşelătoare...‖ [1, p. 16].
Un simbol zoomorf emblematic e cel al zimbrului / bourului. În poezia civică, această
imagine devine expresie artistică a noțiunii de patrie: „Am vrut să desenez un cap de zimbru,/ un
cap de zimbru numai, dar am pus,/ abia am pus creionul pe hârtie / şi mâna dreaptă nu mi s-a
supus.// Trecu-i atunci creionu-n mâna stângă / şi desenai cu stânga, ucenic,/ dar desenai un cap
de zimbru straniu:/ c-un singur corn şi-acela mult prea mic” („Cap de zimbru‖). Simbolul
certifică originea, întemeierea și vechimea Moldovei. Capul de zimbru „c-un singur corn şiacela mult prea mic” este imaginea alegorică a Moldovei de dincolo și de dincoace de Prut, care
nu mai este un tot întreg ca pe timpul lui Ștefan cel Mare. E un simbol axat pe conștiința
rădăcinilor străbune, a perpetuării și continuității.
Așadar, Dumitru Matcovschi mizează pe simbolul zoomorf ca modalitate concentrată și
plastică de exprimare a unui mesaj general-uman.
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TRĂIRE ŞI RETRĂIRE PE ULIŢA COPILĂRIEI
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Abstract
In the Street of Childhood, as well as in the other texts of Ionel Teodoreanu dedicated to childhood,
is painted with great skill, especially in the art of artistic description, the intensity of the child's living and
psychological reliving, which emphasizes this age in different situations, marked by the cruel years of
war. The work thus becomes one of the saddest artistic evocations of childhood in our literature.
Key-words: living, reliving, age, childhood, description, narration.

În Uliţa copilăriei, cât şi în celelalte texte ale lui Ionel Teodoreanu dedicate vârstei
infantile, precum În casa bunicilor, Bunicii, Vacanţa cea mare şi Cel din urmă basm este
zugrăvită, cu o iscusinţă deosebită, mai ales în ceea ce priveşte arta descrierii artistice,
intensitatea trăirii şi retrăirii psihologice a copilului, care subliniază această vârstă în diferite
situaţii, marcate de cruzii ani ai războiului. Uliţa copilăriei devine, prin urmare, una dintre cele
mai triste evocări artistice despre copilărie din literatura noastră. Evocarea este marcată de o
trăire sufletească intensă, un caz tragic, care prinde rădăcini tari şi nu poate fi dat uitării pe întreg
parcursul vieţii – anume moartea fratelui mai mic. Trăirea este apăsătoare mai ales când acest
fapt lugubru are loc la o vârstă fragedă, când omul abia începe să înţeleagă sensurile trăirii vieţii
pe pământ. În textul povestirii de faţă această tristeţe, durerea sufletească latentă, ca să nu pară
prea gravă, este camuflată de autor în personificări, repetiţii, metafore, epitete, comparaţii etc.
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Astfel că Ionel Teodoreanu liricizează la maximum energia lăuntrică a maturului răbufnit de o
astfel de nostalgie a copilăriei.
Iniţial uliţa apare „umilă şi neştiută‖, „firavă şi goală: numai pământ şi pietre‖, „pustnică‖,
„paşnică, tăcută‖, prezentată ca personaj viu. Aceste personificări, în mare, anunţă tragedia care
va uni soarta acestei uliţe de cea a personajului din centrul acţiunii, anume destinul tragic al
fratelui mai mic care va fi legat trup şi suflet de această uliţă de la naştere şi până la moartea-i
cauzată de ororile războiului. Uliţa va fi martora etapelor copilăriei, prin care va trece firesc
fratele mai mic.
Aşadar, când s-a născut fratele, „uliţa îl aştepta la poartă‖, iar „palmele mamei erau singura
uliţă prin care putea păşi‖. Şi doar când a prins a se târî şi-a găsit un loc sigur, împărăţia
covorului, de unde va urmări lumea în desfăşurarea ei şi care-i va marca primele zvâcniri ale
existenţei, creionând creşterea progresivă a copilului şi a etapelor copilăriei: „Acolo a hoinărit...
Acolo s-a rătăcit... Acolo a privit... Acolo s-a trudit... Acolo i s-au minunat ochii...‖ – aceste
repetiţii în progres dezvăluie transformarea fizică şi psihologică a copilului de la a dibui la a
deschide ochii mari. Totodată evoluţia înaintează de la Acolo spre a Putea: „Putea urni un
scăunel... era întâiul avânt; Putea, urcându-se pe scăunel... era întâia dărnicie; Putea păşi
singur... era întâia pribegie‖. Aceste dezvăluiri meticuloase arată transformările fireşti prin care
trebuie să treacă un copil la acea vârstă.
Iar când a început a merge, „uliţa îl privea înduioşată pe sub poartă...‖. În acel timp purta
rochiţă şi se numea Puiuţu şi fugea în cerdac când vedea curcanul... Şi doar atunci când „Straiele
băieţeşti îi fură întâia armură; chivăra de hârtie, întâia coroană; o vargă, întâiul sceptru; şi
alungarea curcanului, întâia biruinţă‖, avem descoperită o altă etapă a copilăriei, numită sugestiv
„voievodul ogrăzii‖. În momentul de vârf, când ograda începea să fie prea mică pentru „marele
voievod‖, are loc prima întâlnire cu uliţa. Din acest punct laitmotivul uliţei îi va urmări
permanent atât pe personajele de atunci, din timpul când au avut loc evenimentele relatate, cât şi
pe naratorul de acum, din timpul repovestirii de evenimente, care retrăieşte cu nostalgie anii
copilăriei, marcaţi de moartea fratelui mai mic.
Uliţa în continuare îl va însoţi pretutindeni şi îi va descoperi multe taine ale vieţii. Anume
ea l-a învăţat că primăvara este o „Duminică a pământului‖, toamna este „o lumină blândă
aprinsă de copaci‖. Iar când a ajuns vremea şcolii, uliţa simţea despărţirea şi vroia să-l petreacă
până acolo, în pragul ei, dar nu putea, ea ajungea doar până la colţ. Celelalte uliţi nu-l primeau cu
aceeaşi ataşare, şi atunci, imaginar, sufletul copilului fugea în braţele uliţei lui dragi. Astfel
„Copilăria lui creştea spre viaţă, ca zborul unei ciocârlii spre soare‖. Iar odată cu isprăvirea
liceului începea a se sfii să stea în braţele uliţei, trecând tranşant la altă etapă, cea de simplu
drumeţ.
Punctul culminant al povestirii în constituie plecarea în ţară străină, care îl despărţi atât de
uliţa dragă, cât şi de copilăria efemeră a lui, ambele întruchipând un tot întreg. Din acest
moment, doar când trimetea scrisori acasă, uliţa afla despre soarta fratelui din lecturile în glas ale
mamei.
Deznodământul este dezvăluit odată cu venirea războiului, care schimbă cu desăvârşire şi
uliţa şi casa: „... maşini ferecate, copite de cai, cântece şi chiote, goarne şi fanfare, răcnete şi
sudălmi sfărmară şi pângăriră tihna uliţii‖. Vestea înrolării în armată a fratelui zgudui familia, iar
uliţa doar asculta tot ce se petrece şi auzea chiar şi „... ecoul plângător al celor două peniţe, atât
de îndepărtate, schiţând două doruri risipite în nemărginirea nopţii‖ al mamei şi al copilului.
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În final, pentru a diminua tragedia provocată de sfârşitul tragic al copilului, autorul o
prezintă printr-o comparaţie care prevesteşte cale spre lumină, spre strălucire: „Vestea se prăbuşi
în noi ca o ciocârlie fulgerată de soare: la fel pierise copilul, printre străini‖. Desigur că şi uliţa,
odată cu moartea copilului, îşi pierdu tot farmecul şi nu mai vroia nimic afară de a-şi mai
revedea încă o dată prietenul de care se ataşase atât de mult.
Povestirea se întrerupe aici brusc, accentuând că scopul ei era doar să arate trăirile şi
etapele prin care a trecut fratele mai mic în copilărie până în momentul fatal, al morţii, etape
fireşti pentru această vârstă a fiecărui om. A murit personajul principal, s-a încheiat şi lucrarea...
Însă la final autorul recurge la un truc şi se include şi pe el în naraţiune, dezvăluind şi
trăirile şi retrăirile lui în raport cu uliţa, cea care a însemnat atât de mult în transformarea şi viaţa
personajelor. Tragedia situaţiei constă nu în aceea că uliţa se schimbase şi nu o mai găsi, ci în
aceea că pe suprafaţa ei nu mai păşea nici fratele mai mic şi nu se zbânţuia nici copilăria lor...
„Trecu vremea, trecu...
Şi într-o zi, eu, cel sortit să fiu cel de pe urmă din copiii de odinioară, m-am pornit spre
uliţa părăsită, să împărtăşim împreună spovedaniile unui trecut atât de scump nouă. Şi n-am mai
găsit-o!
O viaţă întreagă o ştiusem de veghe la poarta casei; acuma nu mai era. Plecase după
morminte (adică după fratele mort).
Şi-n locul ei era o altă uliţă, pe braţele căreia râdeau alţi copii...‖.
Ultima frază a povestirii, prin acest pasaj „râdeau alţi copii‖, ne readuce la viaţa ordinară,
cotidiană şi ne dezvăluie ideea perenităţii, trăirii şi retrăirii, vieţii şi morţii, începutul şi sfârşitul,
perenitatea.
Pentru a concretiza cele spuse în contextul de sus, aduc spre ilustrare un fragment despre
cum este acum uliţa copilăriei lui Ionel Teodoreanu: Iată cum apare acuma, în realitate, duruta
uliţă:
„Strada Zlataust, în coasta platoului ce coboară spre Bucşinescu, îngustă şi cotită, este
celebră în istoria Iaşului şi are propriul roman. Este strada care a inspirat Uliţa Copilăriei a lui
Ionel Teodoreanu, volum ce a însufleţit generaţii de elevi. Astăzi, strada nu mai aminteşte de
vechiul drum ce a născut romanul celebrului scriitor. Strada poartă numele bisericii Zlataust,
construită de voievodul Gheorghe Duca în anul 1638. În apropierea bisericii dăinuie amintirea
fostului locatar al străzii, Ionel Teodoreanu, autorul celor vreo 20 de romane închinate Iaşului‖
[2].
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Abstract
Mythical motivs have a polysemantic structure, so they are a source of inspiration for philosophy,
history, art, literature, psychology. In this article we set out to elucidate the landmarks of mythical
cosmography. Mythical language operates with archetypes, which resonate in the collective subconscious
and which generate new meanings. For example, the archaic conception of the center of the world is
expressed by several myths: the top of the world, the earth's axis, the cosmic tree, the sacred mountain,
the ladder of heaven. In turn, myths access several levels of conscience, of spiritual ethics, of the
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aspiration of the soul. Myth proposes the key to deciphering the mysteries of the world, to understanding
the meanings of life, to rediscovering one's own being.
Key-words: archetype, myth, polysemantism, cosmography, the center of the world.

1.
Introducere. Prin natura sa, mitul dispune de o gândire polisemică. Spre deosebire de
textele științelor laice, ale căror statut cere să ofere o informație lineară, explicită și liberă de
echivocuri, mesajele sacre lucrează cu plurisemie, cu limbaje mistice, cu metasensuri.
Infantilitatea mitului este aparentă, căci acesta operează cu alte categorii, relevă un alt sistem
operațional. Unul dintre domeniile preocupărilor mitice, pe lângă teogonie, antropogonie,
escatologie, deologie, eroologie etc., un loc important îl ocupă cosmogonia. La prima vedere,
ambianța ființării noastre este cel mai comun lucru, însă perspectiva prezentării diferă. Știința
oficială definește cosmogonia drept o ramură a astronomiei care se ocupă cu studiul originii și
procesului de formare a universului, a evoluției corpurilor cerești și al sistemelor de corpuri
cerești; pe când știința tradițională susține teoria mitico-religioasă despre crearea lumii. Fară
ironie, ar trebui să remarcăm că prezintă un interes aparte cartografiile vechi, precum și literatura
mitică.
2. Miteme ale cosmografiei mitice. Dacă geografia este un domeniu relativ mai recent
preocupat de studiul scoarței terestre, atunci cosmografia se ocupă de mișcarea corpurilor cerești
și raportul acestora cu viața pământului, rezultând din observații. Mitologia universală, ceea ce
denotă o unitate comună de receptare arhetipală pe diferite continente, propune un alt limbaj de
determinare și descriere a coordonatelor, care aduce cu sine categorii specifice.
a) Oul lumii. Lumea este concepută drept rezultatul creației unei ființe supranaturale, adică
a unei divinități, care transcende această lume, care este situată în afara acestei creații, dar care
susține ființarea operei sale. Lumea este sacră deoarece sursa ființării este situată în afara ei.
Lumea este organică deoarece are viață, este un sistem ce funcționează. Lumea ființează. Ea este
o entitate unutară și complexă. De aceea, mai multe mitologii concep lumea asemeni structurii
unui ou, simbol ce rezumă ideea germenilor vieții, a infinitului, a primordialității. Mai multe
tradiții religioase obișnuiesc să venereze oul ca motiv al sacralității, bunăoară, ouăle încondeiate
la serbarea de Paști. Oul lumii este asemeni unui incubator ce oferă condiții optime pentru
existența mai multor specii. Este o crescătorie cu temperaturi și climă favorabilă, cu elemente
primordiale indispensabile printre care apa, căldura, lumina. Mai multe mitologii universale
susțin că lumea are trei niveluri interactive: stadiul subpământean, treapta telurică și gradul
celest. Fiecare nivel, cu al său climat, favorizează anumite condiții de existență. Iar fiecare ființă,
potrivit etapei sale evolutive, ajunge într-o anume ambianță spre realizarea sa spirituală.
Mentalitatea mitică aplică așa expresii-concepte precum Lumea de Dincolo, adică acolo, unde se
duc oamenii după moarte și Lumea Cealaltă, adică lumea zeilor. Gândirea mitică concepe
coexistența și conlucrarea lumilor.
b) Bolta Cerului este o sinonimie mitică a Oului Lumii. Cerul este un material protector al
pământului. Geneza biblică relatează că Dumnezeu a făcut „o tărie‖, care să despartă apelele de
ape și pe care a numit-o cer. Basmul românesc spune că, mai demult, cerul era într-atât de
aproape, încât ai fi putut să-l atingi cu mâna, dar din cauza nesăbuinței oamenilor, a fost ridicat
tot mai sus. Mentalitatea populară concepe cupola cerească drept un material distructibil, dar
reparabil: inundațiile vin pe capul bieților oameni, deoarece „a crăpat cerul‖. Când se certau,
uriașii apucau cerul de torți și-l scuturau de provocau potopul. Bolta cerului, conform mitologiei
grecești, este ținută de unul dintre titani pe nume Atlas; romanii credeau că bolta cerului este
ținută fie de șapte fie de nouă coloane; iar bătrânii sunt siguri că repararea periodică a coloanelor
cerului, o înfăptuiesc uricii sau rohmanii, altă versiune spune că îngerii păzesc acești stâlpi.
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Cosmografia mitică prezintă sub cupola cerului, care are funcția de incubator, doi aștri: Soarele
și Luna, dintre care Luna e mai îndepărtată. Dumnezeul biblic zice: „să fie întru tăria cerului
luminători care să lumineze pământul‖. Făt-Frumos, din basmul popular, urcat pe Calul
Năzdrăvan, ajunge să atingă Soarele cu piciorele, iar Luna cu mâinile.
c) Pământul este imaginat drept o turtă rotundă, care, l-a spusa lui Dumnezeu, s-a ivit sub
tăria cerului. Geodezia mitică susține că suprafața pământului are o întindere deosebit de mare,
însă are și margini. Limbajul mitico-popular reține așa expresii precum „capătul lumii‖,
„marginea pămânutlui‖. Miturile mai multor popoare afirmă că pământul plutește în apele
primordiale, unele texte spun că extremitatea pământului ajunge până la Apa Sâmbetei, altele
afirmă că la marginea pământului, cerul își sprijină temeliile. Hotarele pământului sunt păzite de
îngeri și heruvimi cu arme de foc. Conform credințelor vechi, Pământul este conceput ca o
entitate ce ființează, este dotată cu inteligență. Mentalitatea populară vede funcția sacră a
pămâmtului. Mai multe mitologii personifică pământul sau chiar îl zeifică, grecii spun de zeița
Gaia. În același timp, pământul este considerat drept material favorabil pentru antropogonie:
omul a fost plămădit din țărână sau din lut. Pământul este simbol al belșugului și fertilității.
Pământul exercită o funcție protectoare, maternă a tuturor creaturilor. În același timp, pământul
se află în grija gnomilor sau a uricilor. Sistemele de coordonate țin de circuitul soarelui, de
aceea, pentru determinare spațială, limbajul popular folosește așa repere ca miază-zi/miazănoapte, răsărit/asfințit.
d) Osia pământului. Dacă la capătul pământului sunt mai puțini curajoși, care ar îndrăzni să
ajungă într-acolo, apoi centrul lumii este o coordonată sigură și incontestabilă. Pământul are o
axă sau o osie, nu imaginabilă, ci un mecanism material, care este pus în mișcare, spre a învârti
roata pământului. Osia pământului este un pilon imobil, care și în jurul căruia se efectuează
rotația. Osia pământului este centrul energetic, centrul vital și este sursa de reînoire a forțelor,
este un pol spiritual. Acest centru miraculos, spre care tind toate tradițiile mistice, este plasat
geografic undeva în direcția nordică. Reminiscențele istorice ne spun despre o țară miraculoasă,
numită Hiperboreea, care ar fi suferit o înfrângere și locuitorii ei și-ar fi găsit adăpost în alte
spații. Textele lui Herodot susțin că aceștia s-ar fi localizat și mai sus de Marea Neagră, motiv
pentru care Vasile Lovinescu își intitulează una dintre cărți: Dacia hiperboreană. Enorma forță
a centrului este confirmată și de irezistibila tendință a păsărilor, în fiecare primăvară, de a reveni
spre tărâmurile dinspre miază-noapte și a-și scoate puii: centru oferă regenerare. În literatură
întâlnim și motivul coloanelor dătătoare de verticalitate spirituală. Mitologia nordică susține că
osia pământului este luminoasă la propriu și că aceasta iradiază spectaculoasa auroră boreală.
e) Arborele cosmic. Un alt simbol al centrului lumii este exprimat printr-un arbore, ale cărui
rădăcini se slobozesc în cele mai ascunse colțuri ale pământului, iar ramurile îmbrățișează
deschiderea înaltului. Acest arbore exprimă conexiunea dintre cer și pământ. Punctul, în care
coloana cerului atinge suprafața pământului, mai este denumit Buricul Pământului, iar grecii
antici îi spuneau Omphalos, adică ombilic. Copacul, ca o creație organică, constituie o expresie
plastică a metabolismului biologic și spiritual, ilustrând perfect interconexiunea lumii. Motivul
arborelui sacru îl întâlnim la mai multe popoare situate la distanțe foarte mari unul de celălalt,
ceea ce divulgă un substrat mental arhaic comun. Mitologia popoarelor nordice, copacul lumii îl
denumește Arborele Yggdrasil ce duce spre tărâmuri misterioase precum Agartha, Asgard etc.;
mitologia indiană relatează de un arbore cosmic, în textele cabalistice, în copacul vieții sunt
încifrate zece taine; mitologia română povestește că prima creație a Nefărtatului este Arborele
Cosmic și doar apoi turta pământului, iar folclorul denumește acest mitem, Pomul Vieții, pe care
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îl întâlnim în ornamentările vestimentațiilor, a covoarelor, a porților, a caselor etc. Fiecare
ramură a arborelui cosmic oferă o deschidere spre câte o lume ce își are structura sa, legile sale.
La poalele arborelui se află un șarpe-vameș, care vegheză trecerea călătorilor. Căile subterane
duc spre tărâmuri infernale, spre ascunzișurile celor refugiați, dar și spre alte universuri.
f) Muntele sacru este un alt simbol al mitologiei centrului ce vine cu noi aspecte. Dacă
arborele aduce informația structurală, muntele este o imagine a receptării și difuzării energetice,
el semnifică o conexiune intermundană. Cartografia arhaică fixează că în centrul Hiperboreei,
care este divizată de patru râuri, se află un munte. Grecii antici au drept centru al credinței sale
Muntele Olimp; în mitologia indiană aflăm despre muntele Meru; în credințele tibetane se știe
despre Muntele Kailash, literatura ebraică ne spune despre muntele Sinai. Orașele mari aveau un
munte sacru, o piramidă, un turn. Muntele exprimă statornicie, rezistență, dar și locul comuniunii
dintre pământeni și ființele celeste, este locul descendenței voinței zeilor și a înălțării
rugăciunilor umane spre cer.
g) Scara cerului este și aceasta un simbol al Axei Universale, ce aduce o nouă semantică.
Scara conceptualizează ideea verticalității și prin aceasta expune existența unui sistem de
subordonare a funcțiilor. Scara dezvăluie ordinea priorității valorice și a gradației acestora. Prin
intermediul scării se efectuează dubla mișcare, cea ascendentă și descendentă. Acest traseu
facilitează dinamismul a doi curenți cosmici, direcționați în sus și în jos. Destinația scării este de
a oferi o legătură între treptele lumii. Urcarea semnifică inițiere, coborârea – creație. Scara
simbolizează înălțarea prin cunoaștere, dar și coborârea prin realizare. Mitologia vorbește atât de
scara cerului, cât și de scara coborârii în măruntaiele pământului. Metafora scării o întâlnim
raportată vis-a-vis de sistemul social, sau de cel moral, însă scara mitică e un ghid al ierarhiei
spirituale. Turnul Babel din Vechiul Testament constutuie o mărturisire a faptului cât este de
tainică scara lumii. O ilustrare plastică a scării o regăsim în sculptura lui C. Brâncuși, Coloana
infinitului, ce rezumă laolaltă și osia lumii, și treptele scării sacre, și un pilon de sprijin al bolții
cerului.
3. Concluzie. În urma cercetării coordonatelor cosmografiei mitice, impresionează
concentratul ideatic al limbajului mitic. Atât textele sacre cât și vorbirea populară operează cu
formule înrădăcinate în mentalitatea colectivă, care exprimă categorii conceptuale. Pentru
aceeași schemă a lumii, mitul propune mai multe variante plastice, care, la rândul lor, dau naștere
altor nivele semantice. Bunăoară, ca să ilustreze ideea centrului lumii, mitul lucrează cu variate
arhetipuri precum: Buricul Pământului, Osia Lumii, Arborele Cosmic, Muntele Sacru, Scara
Cerului, dar fiecare dintre aceste arhetipuri deschid alte fișiere asociative, cuprinzând mai multe
nivele ale conștiinței, ale eticii spirituale, ale aspirației sufletului. Mitul propune cheia spre
descifrarea codurilor lumii, spre înțelegerea rosturilor vieții, spre regăsirea propriei ființe. Poate,
totuși, mitul divulgă vreun adevăr răsturnat? Rămâne un subiect deschis.
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Résumé
Les critiques soutiennent que la vie du Maître est similaire à la véritable existence de Boulgakov.
Inspiré par les idées d'Amfiteatrov et Orlov, l'auteur a également utilisé des prototypes réels. D'où la
conclusion que Le Maître et Marguerite est une combinaison harmonieuse de religion et démonologie
avec des biographies. Le protagoniste comprend en lui-même une partie de la biographie de l'écrivain, des
aspects du destin de Gogol, la fatalité de Faust et les qualités de Kant. Boulgakov et Maître semblent être
créés de la même pâte. Un peu de folie, beaucoup de fierté, une dose de réalisme et la verticalité, tout
concourt à créer une œuvre colossale.
Mots-clés: Bulgakov, roman, biographie, religiosité, démonologie, occultisme.

„Manuscrisele nu ard‖, afirmă Mihail Bulgakov, în Maestrul și Margareta. Este
afirmaţia ce a determinat elaborarea studiului de faţă. Majoritatea criticilor literari ruși susţin
că viața Maestrului este un copy paste al existenței reale a virtuozului scriitor, care reuşeşte să
trateze cu o exactitate chirurgicală aspectele primordiale ale unei vieți de om, îmbinând întrun amestec perfect religiozitatea, mitologia, dragostea mistuitoare, demonologia, infidelitatea
și cele mai proaste obiceiuri ale societății.
Era previzibil că Bulgakov, fost student teolog, va încerca să includă în scrierile sale
elemente religioase, dar va începe cu cele demonice. Întunericul bulgakovian își are originile
în setea de cunoaștere a scriitorului și în goana sa după descifrarea tainelor lumii de dincolo.
Bulgakov alege inițial să lucreze cu forțele întunericului, iar ulterior îşi va îndrepta privirea
spre cele ale luminii. Demonologia prezentă în scrierile sale este una cultă, aristocratică și de
clasă. Astfel, cunoștințele sale din domeniul demonologiei (secțiune a teologiei creștine
medievale care abordează problema demonilor și relațiile lor cu oamenii. În Grecia antică
termenul nu avea conotație negativă.) au fost folosite pe scară largă în Maestrul şi Margareta.
Sursele de inspirație în acest domeniu i-au servit lucrarea lui M. Orlov, „История сношений
человека с дьяволом‖, și cartea scriitorului Alexander Amfiteatrov, „Дьявол в быту,
легенде и в литературе Средних веков‖, cea din urmă bazându-se pe ipoteze cu rădăcini
adânci în Evul Mediu. Cele două volume au servit deci drept surse pentru viitoarele personaje
bulgakoviene şi pentru ceea ce înţelegem astăzi prin sintagma „literatură bulgakoviană‖. Nu
există date exacte cu referiri directe la opera lui A. V. Amfiteatrov în arhivele autorului
Maestrului și Margaretei, însă unele dintre ele fac trimiteri fără îndoială la Diavol, în special,
la demonul Astaroth (așa cum Bulgakov ar fi vrut să-l numească pe viitorul Woland în ediția
timpurie a romanului). În plus, referințe frecvente la cărțile lui Amfiteatrov din lucrările lui
Bulgakov (de exemplu, la romanul Maria Lusieva în străinătate din povestirea Aventurile
extraordinare ale doctorului), sunt paralele clare între romanul lui Amfiteatrov „Culoareacăldurii‖ (1895-1910) și studiul diavolului, în Maestrul și Margareta. Acest fapt ne face să
ajungem la concluzia că, atunci când purcede la scrierea romanului, Bulgakov era deja
familiarizat cu cele mai întunecate laturi ale lucrurilor. Din articolele lucrării
„Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона‖, autorul Maestrului și Margaretei a
cules numele Hella și multe detalii și personaje ale Marelui bal al Satanei și al Sabatului
vrăjitoarelor. Din articolul „Astrologia‖ de Brockhaus și Efron, Bulgakov a luat detalii
importante pentru destinul lui Mihail Alexandrovici Berlioz, prezis de Woland la Patriarșie
Prudî: „El l-a măsurat pe Berlioz cu o privire de parcă ar fi să coase un costum pentru el,
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mormăind ceva de genul „Unu….Doi…‖... Mercur în a doua casă ... luna a plecat ... șase –
nenorocirea ... seara – șapte ...‖ – și a anunțat cu voce tare și bucuroasă: „– Vă vor tăia capul!‖
Conform principiilor astrologiei, douăsprezece case sunt douăsprezece părți ale eclipticii‖ [4,
p. 7].
Astfel, aflarea unor astre în anumite case reflectă evenimente din soarta omului. Mercur
în casa a doua înseamnă fericire în comerț. Astfel, Berlioz este pedepsit pentru faptul că a
introdus în templul literaturii membri ai MASSOLIT-ului interesaţi doar de partea mercantilă
a creației, aceștia certându-se pentru delegații în călătoriile de afaceri sau foi de odihnă în
staţiunile balneoclimaterice (Mihail Alexandrovici se gândește la un astfel de voucher în
ultimele ore ale vieții sale). Nefericirea în casa a șasea ar însemna eșec în căsătorie, astfel
încât, din relatările următoare, aflăm că soția lui Berlioz a fugit la Harkov cu un coregraf. În
ediția din 1929, Woland afirmă răspicat că „luna a părăsit a cincea casă‖, sugerând cu
certitudine că Berlioz nu avea copii. Nu este de mirare că unchiul președintelui MASSOLITului este unchiul din Kiev, pe care Woland se oferă imediat să-l anunțe printr-o telegramă
despre moartea nepotului său. A șaptea casă ar fi casa morții, iar mișcarea astrului de acolo,
de care este legată soarta funcționarului literar, înseamnă moartea lui Berlioz, care se întâmplă
în aceeași seară [3].
Din cartea lui M. A. Orlov, Mihail Bulgakov a luat numele lui Behemot, multe detalii
despre Sabatul diferitelor națiuni, pe care le-a folosit la descrierea ambianței de la Marele Bal
al Satanei, unele episoade din biografia lui Koroviev-Fagot ș. a. Apelând la „История
сношений человека с дьяволом‖, de exemplu, în roman este explicată scena legată de
costumul lui Prohor Petrovici, președintele Comisiei de divertisment. Funcționarul este
transformat într-un costum după ce a înjurat folosind expresia „Să mă ia naiba‖, iar, în una
dintre aceste crize, acesta va fi capturat de Behemot. Costumul va continua să stea la birou și
să îndeplinească cu succes toate funcțiile dispărutului; primește vizitatori și încearcă să se
afirme ca entitate.
Orlov povestește, de asemenea, despre un nobil german din secolul al XVI-lea, care
avea prostul obicei de a-l invoca pe diavol în situațiile dificile ale vieții. Într-o noapte, în timp
ce își escorta stăpânul pe un drum pustiu, slujitorul observă că stăpânul blasfemator este brusc
înconjurat de spirite rele. Om evlavios, valetul s-a îngrijorat pentru protectorul său și,
încercând să-l salveze de diavoli, l-a îmbrățișat strâns, rugându-se. În zadar Diavolii i-au
strigat să-și părăsească stăpânul pentru că servitorul a reuşit să-l salveze. Este aici amintită şi
istoria unei tinere saxone care percepe căsnicia cu cineva mai înstărit ca pe o nouă formă de
afirmare: „Dacă mă mărit cu altcineva, atunci să mă ia Dracul chiar în ziua nunții mele!‖
După ce mireasa și-a încălcat cuvântul și l-a preferat pe cel bogat, în timpul nunții, doi călăreți
necunoscuți intră în curtea casei. Sunt onoraţi ca oaspeți și conduşi în sala unde avea loc
sărbătoarea. Când toată lumea a părăsit masa pentru dans, stăpânii casei i-au cerut unuia
dintre călăreţi să danseze cu mireasa. Acesta i-a dat mâna și a condus-o în faţa oaspeților.
Apoi, în prezența părinților, a rudelor și a prietenilor, a înhăţat-o cu strigăte puternice, a dus-o
în curte și a zburat cu ea în înălțimi. Într-o clipă au dispărut toți, călăreții, caii și mireasa.
Părinții, presupunând că fiica lor a fost aruncată undeva, au căutat-o fără rezultate întreaga zi
pentru a o îngropa. A doua zi au venit la ei cei doi călăreți, le-au dat hainele și bijuteriile
miresei, spunând că Dumnezeu le-a dat în pază doar sufletul și trupul fetei, nu și hainele sau
bijuteriile acesteia. După, au dispărut iarăși [7].
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Făcând o paralelă cu cele relatate anterior, observăm că, în romanul lui Bulgakov, rolul
servitorului îl joacă secretara lui Prohor Petrovici, Anna Richardovna, concubina
funcționarului, un antimodel de virtute creștină, motiv pentru care nu reușește să-l salveze pe
Prohor Petrovici de spiritele rele. Președintele Comisiei îi spune tranşant lui Behemot că este
ocupat și nu-l poate accepta. Pentru o minciună, nu doar pentru lipsă de politețe, personajul
lui Bulgakov e pedepsit, dispărând din fața secretarei-amante la fel ca și mireasa care și-a
înșelat alesul. Însă, asistentul lui Woland nu s-a interesat de haine și lucruri, luând cu el doar
corpul lui Prohor Petrovici, vestit pentru lăcomia plăcerilor carnale.
Vizita lui Azazello la profesorul Kuzmin are, de asemenea, rădăcini în „История
сношений человека с дьяволом‖. Orlov oferă multe exemple de transformări ale diavolului,
ilustrativ fiind cazul din secolul al XVI-lea al unui profesor de la Academia Würtenberg. Întro zi, cineva i-a bătut tare la ușă. Valetul a deschis și a văzut în fața sa un bărbat într-un costum
foarte ciudat. Întrebat fiind de ce are nevoie, straniul vizitator a răspuns că vrea să vorbească
cu profesorul şi a ordonat să fie primit. Vizitatorul i-a adresat profesorului mai multe întrebări
teologice dificile, la care un om de știință experimentat nu ar fi răspuns imediat. Atunci,
vizitatorul a formulat întrebări și mai dificile, omul de știință răspunzându-i: „M-ai pus într-o
mare dificultate, pentru că acum nu am timp și sunt ocupat, dar iată, aici este o carte pentru
tine: în ea vei găsi tot ceea de ce ai nevoie‖. Când vizitatorul a luat cartea, savantul a văzut că
în loc de mâna cu degete, acela avea o labă cu gheare, asemenea celor a unei pasări de pradă.
După ce a recunoscut semnul diavolului, savantul î-a spus: „Așa ești? Ascultă ce s-a spus
despre tine. Și, deschizând Biblia, savantul i-a arătat în Geneză cuvintele: „Sămânța soției va
șterge capul șarpelui. Diavolul furios a dispărut cu o mare jenă și mânie, dar a scos un urlet
groaznic, și a zdrobit călimara, a vărsat cerneală și a lăsat în urmă duhoarea care s-a simțit
încă multă vreme în casă‖ [7, p. 178]. În mod similar va proceda şi Azazello în Maestrul și
Margareta, când declanşează un tărăboi total pe biroul profesorului: transformându-se într-o
vrabie, el loveşte într-o călimară și sparge sticla sub care se afla o fotografie, apoi ia forma
unei femei cu o labă de pasăre și o voce masculină.
Orlov mai descrie şi întâmplarea unui tânăr italian din secolul al XVI-lea, care, în
vecinătatea Romei, a întâlnit diavolul care luase forma unui bărbat murdar și neîngrijit, în
haine vechi zdrențuroase, cu părul și barba murdare și cu un chip răutăcios. Prin analogie,
doar că fără barbă, Margareta îl întâlneşte într-un mod asemănător pe Woland, înainte de
începerea Marelui Bal al Satanei: „Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый с
золотою искрою на дне, сверлящий любого до дна души, и левый – пустой и черный,
вроде как узкое игольное ухо, как выход в бездонный колодец всякой тьмы и теней.
Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут к низу, на высоком
облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям моpшины...
Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку,
грязную и заплатанную на левом плече‖ [4, p. 120].
În Maestru și Margareta, Bulgakov a acceptat dualismul religiilor antice, unde zeitățile
bune și cele rele sunt obiecte de cult cu drepturi egale. Nu este o coincidență că unul dintre
persecutorii Maestrului a fost Arimanov, purtătorul principiului răului, numit după zeitatea
zoroastriană. Coincidenţă sau nu, dar tocmai în anii muncii lui Bulgakov asupra ultimului său
roman, sub presiunea autorităților, oamenii vor fi presaţi să-şi schimbe religia ancestrală pe
una nouă, cea a comunismului, Iisus Hristos fiind declarat un simplu mit, produs al
imaginației bolnave a omului. Lupta de demitizare purtată de regim împotriva cultului religios
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creştin se răsfrângea asupra tuturor domeniilor vitale. Fapt notat şi explicat minuţios de
Mihail Bulgakov într-o pagină de jurnal datată cu 5 ianuarie 1925, unde își notează impresiile
postlecturale la prefața jurnalului Ateul („Безбожник"): „Соль в идее: ее можно доказать
документально – Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его.
Этому преступлению нет цены‖.
În roman, poetul Ivan Bezdomnâi, care îl va prezenta pe Iisus Hristos ca pe o persoană
antipatică și probabil inexistentă, în poezia scrisă la comandă, se lasă influențat de spiritul
ironic al lui Woland, tentat fiind de ideea că: „A respinge pe Satana însemnă a fi adept și
simpatizant al lui Dumnezeu‖ [4, p. 9]. După moartea lui Berlioz, Ivan Nikolaevici se simte
obligat să creadă în Diavol și, prin aceasta, să se convingă de existența lui Yeshua Ha-Nozri.
Bulgakov a preluat ideea „diavolului bun‖ din cartea lui A.V. Amfiteatrov, „Дьявол в быту,
легенде и в литературе Средних веков‖, în care se menționează următoarele: „Нельзя не
заметить, что понятие и образ злого духа, […] определяется в библейском
мифотворчестве не ранее пленения (речь идет о Вавилонском пленении евреев)‖ [1, p.
323].
La Bulgakov, Woland execută ordinul, mai degrabă îndeplineşte rugămintea, lui Yeshua
de a-i lua cu el pe Maestru și pe Margareta. Diavolul este astfel slujitorul lui Ha-Nozri. Nu în
zadar Woland îi face observație lui Levi Matei „Мне ничего не трудно сделать‖ [5] . Idealul
etic al lui Yeshua poate fi menținut doar în spațiul divin, iar în viața reală continuitatea şi
realizarea idealurilor și zilelor Maestrului pot fi asigurate doar de Diavol și suita sa. Un spirit
creativ precum Maestrul aparține întotdeauna nu doar lui Dumnezeu, ci și Diavolului.
Amfiteatrov a acordat o atenție deosebită „Cărții apocrifice a lui Enoh‖ (cel de-al șaptelea fiu
al lui Adam și Evei), unde, în varianta cea mai veche, apare pentru prima dată ideea apropierii
diavolului de om, vinovăția lui fiind cauzată de distanțarea premeditată de divinitate în
favoarea umanității, prin trădarea cerului de dragul pământului. Diavolii lui Enoh erau niște
îngeri căzuți de dragul dragostei pentru pământence, lăsându-se acaparaţi de efemerul uman și
de poftele trupeşti. Este mitul ce poartă în sine ideea absenței în natură a creaturilor maleficodemonice, lucrurile și ideile nefaste fiind exclusiv produse ale evoluției umane.
Putem afirma că în Maestrul și Margareta, Woland și demonii suitei sale sunt o
reflectare a viciilor umane, manifestate în contact cu Behemot, Koroviev-Fagot și Azazello.
Acesta din urmă, demonul deșertului, provine de la „Azazell-demonul locurilor fără apă‖, așa
cum a fost indicat de Bulgakov în materialele pregătitoare romanului. Despre Azazell scrie și
Amfiteatrov când povestește despre soarta evreilor nomazi în deșerturile arzătoare care se
străduiau să nu stârnească spiritul răului – Azazell care domnea în deșert – un ecou al zeului
egiptean Seth. Tradiția spune că pentru a-și diminua din păcate, adepții cultului lui Azazell
sacrificau un țap – de unde și expresia de țap ispășitor. La Bulgakov, Azazello are funcția de
demon-ucigaș și violent, preluând păcatele asociate acestuia. El îi oferă Margaretei o alifie
magică care o va transforma în vrăjitoare. Tot Azazello este şi cel care-l scoate pe Maestru din
pivnița de pe Arbat, pentru a zbura până la ultimul adăpost, acesta fiind analogul moscovit al
lui Yeshua-mielul care a luat asupra sa păcatele omenirii.
Într-una din povestirile sale, Amfiteatrov pomenește de un „diavol bun‖ care îndeplinise
o slujbă pe lângă o mănăstire și ceruse drept simbrie niște haine colorate și îndesate cu
clopoței. Anume așa ar fi apărut demonul Azazello în prima variantă a romanului Maestrul și
Margareta. Amfiteatrov citează povestea populară germană despre Faust, unde acesta poartă
o lungă conversație teologică cu Mefistofel. Demonul discută foarte amănunțit și veridic
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despre frumusețea pe care stăpânul său Lucifer o purta pe cer și pe care a pierdut-o pentru
mândria sa, în căderea îngerului rebel, despre ispitele oamenilor de către diavoli, despre iad și
chinurile sale groaznice. O asemenea atitudine respectuoasă manifestă și Woland față de
Yeshua Ha-Nozri, dar totuși își permite să ironizeze pe seama lui Levi Matei, ucenicul mai
puţin capabil al lui Ha-Nozri. Amfiteatrov mai menționează şi o minunată poveste rusească
despre un mic diavol care, după ce s-a îndrăgostit de o vrăjitoare tânără, nu doar că o ajută să
scape de acest dar supranatural, ci și se sacrifică în numele dragostei pe care i-o purta. Drept
urmare, cade pradă dușmanilor pe care și-i făcuse fata din cauza puterilor ei vrăjitorești.
Astfel, chiar și cea mai profundă dragoste creștină și disponibilitatea de a sacrifica propriul
suflet pentru prieteni sunt accesibile absolut tuturor formelor existențiale prezente în cele
două universuri vitale. Mai mult, există diavoli care, prin calitățile lor bune, depășesc cu mult
oamenii, iar acţiunile și cruzimile umane îi duce la indignare și groază sinceră [1].
Bulgakov este adeptul contradicțiilor literare și, asemenea lui Bezdomnâi, ajunge să-l
descopere pe Dumnezeu din perspectiva abordării inițiatice a demonicului. Pentru a înţelege
aspectele religiozităţii operei bulgakoviene, e necesară o inițiere în Faust-ul lui Goethe, dar și
lectura pe îndelete a scriiturilor biblice. Însuşi autorul, în epigraf, cere ca romanul să fie
interpretat prin paralela cu Faust al lui Goethe, iar Faust, prin Prolog în cer, citând din cartea
lui Iov, solicită a fi interpretat în intertext cu aceasta. Cartea lui Iov începe cu un „prolog în
ceruri‖. Bucuria lui Satan că pe pământ toți oamenii l-au uitat deja pe Dumnezeu, este
temperată de o replică a Creatorului: „Dar ce-i cu robul meu Iov?‖ Goethe a simțit cel mai fin
ideea transmisă de „Cartea lui Iov‖: Diavolul atentează la entitatea materială şi fizică a
eroului, dar şi la spiritualitatea lui Iov. Dar nu o poate atinge pe cea din urmă pentru că
Dumnezeu nu-i îngăduie să-i atingă sufletul: „Iată, îţi dau pe mână tot ceea ce are, numai
asupra sufletului său să nu-ţi întinzi mâna‖. Goethe a simțit această „lacună‖ literară a „Cărții
lui Iov‖ şi Mefistofel al său intră în scenă acolo unde Diavolul biblic a fost împiedicat.
Dumnezeu îi dă mult mai mult decât în povestea biblică: „Ți se permite. Du-te și pune
stăpânire pe sufletul său. Și dacă poți, condu-l prin deșertăciune după voința ta‖ [6].
Dacă în „Cartea lui Iov‖ sufletul acestuia este protejat de Dumnezeu, în Faust
Dumnezeu se îndepărtează cumva de sufletul celui ispitit, atunci în Maestrul şi Margareta
Bulgakov sugerează că oamenii înșiși au scos cerurile din sufletele lor. Orașul, în care câte un
ateu privește pe fiecare fereastră, a devenit o jucărie în mâinile lui Satan, autorul subliniind
că, înainte de sosirea lui Woland, spiritul ateu și sacrilegiul au pervertit Moscova.
Moravurile moscoviților vor fi penalizate de către autor în momentul în care acesta va
prezenta interesul cetăţenilor pentru balul satanic și dezinteresul total față de tradiţia creştină.
„După cum Tatăl Mă cunoaște, la fel îl cunosc pe Tatăl‖ (Ioan 10:15), Mântuitorul a depus
mărturie înaintea ucenicilor Săi. „... Nu-mi amintesc de părinții mei. Mi-au spus că tatăl meu
este un sirian... [4, p. 34]‖ – spune filosoful rătăcitor Yeshua Ha-Nozri în timpul
interogatoriului celui de-al cincilea procuror al Iudeii, Pilat din Pont. În varianta de jurnal a
romanului, criticii au observat că replica lui Yeshua Ha-Nozri nu face altceva decât să nege
veridicitatea evangheliilor. De unde putem concluziona că religiozitatea lui Bulgakov este una
aparte şi personalizată.
Este evident faptul că scriitorul încearcă să creeze o nouă imagine a Mântuitorului și
începe acest lucru prin utilizarea variantei sonore a numelui Iisus Hristos – Yeshua. Nu în
zadar Woland, anticipând povestirea despre Pilat din Pont, îi asigură pe Berlioz și Bezdomnâi
de următoarele: „Să ştiţi că Isus a existat‖ [4, p. 9]. Da, Yeshua este Hristos, prezentat în
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roman ca unicul și adevăratul, contrar celui din Evanghelie, care a apărut datorită scrierilor
ucenicului său. Personajul mitic Yeshua se conturează odată cu evoluția sa în istorie. Deși
șeful gărzii secrete Afranii îi spune lui Pilat o invenție despre comportamentul unui filosof
rătăcitor în timpul execuției: „Yeshua nu a spus cuvintele care i-au fost atribuite despre
lașitate, nu a refuzat să bea‖ [4, p. 89]. Veridicitatea scrierilor lui Levi Matei este ironizată de
învățătorul acestuia. Dacă nu există adevăr în cuvintele unor martori oculari – atunci ce se
întâmplă cu Scripturile ulterioare, și de unde vine adevărul dacă a existat un singur discipol
(restul, deci, au fost impostori)? Anume acest fapt ne face să-l asemănăm cu evanghelistul
Matei. Prin urmare, toate dovezile ulterioare sunt rodul ficțiunii pure. Făcând un plan simplu
de idei, Bulgakov încearcă să ne ghideze în direcţia receptării romanului.
Yeshua nu se deosebește de Iisus doar prin sonoritatea numelui și evenimentele vieții,
ci şi la nivelurile sacru, teologic, filosofic, psihologic și fizic. Este timid și slab, nevinovat,
nepractic și naiv până la prostie. Are o concepție atât de greșită despre viață, încât nu este în
stare să recunoască în Iuda din Khariot un informator și un provocator ieftin. Prin simplitatea
sufletului său, Yeshua devine involuntar turnător, povestind despre modul în care Levi Matei
își scria memoriile, astfel punând povara propriilor fapte și cuvinte pe umerii ucenicului său.
Doar indiferența lui Pilat, profundă și disprețuitoare, îl salvează pe Levi de o posibilă
persecuție.
Deși istoria Moscovei acelor ani și conţinutul Noului Testament sunt revizuite şi
îmbinate de Bulgakov, acestea pot fi recunoscute separat în economia romanului, fără a aduce
vreun prejudiciu conturului artistic al operei. În primul rând, pentru că povestea lui Yeshua
Ha-Nozri și a procuratorului este același roman pe care l-au scris mai întâi, apoi l-a ars,
Maestrul – personajul principal al romanului Maestrul și Margareta. De aceea, imaginile
Maestrului și ale lui Yeshua Ha-Nozri au multe în comun, așa cum au Maestrul și Bulgakov.
Istoria despre Pilat din Pont a Maestrului are o structură narativă şi compozițională
aparte. Acesta apare în romanul lui Bulgakov în patru capitole. Capitolul 2, „Pilat din Pont‖,
prezintă incipitul și dezvoltarea acțiunii. 16, „Executarea‖, include punctul culminant, 25,
„Cum a încercat procurorul să-l salveze pe Iuda Iscariotul‖, ar fi desfăşurarea acțiunii, iar 26,
„Înmormântarea‖, cuprinde deznodământul. Romanul, ca volum, nu a fost foarte mare, așa că
autorul prezintă rapid caracterul personajului, fără a fi distras de detalii.
Religiozitatea bulgakoviană pare a fi una ce trebuie interpretată cu mare atenţie, dar,
oricât de ciudat ar suna, şi una concludentă. Bulgakov își scrie propria religie, propriul crez și
propriile sale Zece Porunci. Nu-și crează opera sub dicteul lui Woland și nici sub presiunea
regimului comunist, ci influenţat fiind de ideile lui Amfiteatrov și Orlov, despre care putem
afirma că i-au fost călăuze în lumea încurcată a ocultismului literar. În acelaşi timp, autorul a
apelat şi la prototipuri din viața reală. De unde putem afirma că romanul în discuţie pare a fi
un produs obținut din îmbinarea armonioasă a religiei şi demonologiei cu biografia, nu doar a
autorului.
Se spune că nebunii schimbă lumea. Maestrului i-a bulversat universul o femeie, iar
Bulgakov va zdruncina lumea literară, dând viaţă Maestrului. Putem înţelege şi interpreta mai
bine destinul acestui personaj memorabil prin raportare la realităţile vieţii prototipurilor sale.
Caracterul biografic al operei se datorează în mare parte suitei de personaje create cu
măiestrie, care vor trăi într-un fel adevărata viață a celor ce le-au servit drept modele. Pornind
de la ideea că viața este teatru, iar noi actorii, în ea, conchidem că Bulgakov nu şi-a scris doar
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propria Evanghelie, ci și propria istorie. Asemenea lui Van Gogh, își face autoportretul, nu în
culori, ci în cuvinte, în structuri bipolare și în produse a unor reflecţii în oglindă.
Maestrul este în mare parte un erou creat după chipul şi asemănarea plăsmuitorului său.
Vârsta sa din roman („…un bărbat de aproximativ treizeci și opt de ani‖ [4, p. 79]) se
suprapune exact pe vârsta lui Bulgakov din mai 1929 (împlinise 38 de ani în a 15-a zi, la 10
zile de la plecarea Maestrului și Margaretei de la Moscova). Campania ziaristică împotriva
Maestrului și romanului său despre Pilat din Pont seamănă izbitor cu acţiunile de defăimare a
scriitorului în privinţa prozelor Ouăle fatale, Zilele Turbinilor, Fuga, Apartamentul Zoikăi,
Insula Crimson și a romanului Garda Albă. În arhivele bulgakoviene s-a păstrat un articol din
ziarul „Рабочая Москва‖ din 15 noiembrie 1928, unde, sub titlul „Ударим по
булгаковщине!‖, erau înglobate sentinţele membrilor Partidului Comunist din domeniul artei.
Aceeași soartă o împărtășește și Maestrul după ce i se publică fragmente din romanul despre
Pilat din Pont, iar cel care-i semnează sentința se dovedește a fi Mstislav Lavrovici, cel care
condamnă și blamează începuturile literare ale Maestrului, argumentând că opera acestuia nu
este decât o bulă de săpun, o scriere fără bază reală și fără durabilitate [4].
Scriitorul a transpus în destinul personajului său dragostea pe care o purta celei de-a
treia sale soții, Elena Bulgakova, prototipul Margaretei. După ce fusese interzisă publicarea
romanului Бег, când piesele-i nu treceau de controlul riguros al cenzurii, când eforturile sale
în a scrie proză erau zădărnicite, Bulgakov se află în situația similară Maestrului. Diferenţa
este că Maestrul alege să-și schimbe zona de confort pledând pentru adăpostul unui ospiciu –
scut împotriva criticii tăioase, iar Bulgakov decide să-i scrie lui Stalin pentru a obține
protecție sau permisiunea de a emigra.
Pentru crearea personalităţii complexe a Maestrului, Bulgakov simte necesitatea de a se
inspira şi din caracterele altor câteva prototipuri. Elocventă este referirea la Gogol. Portretul
Maestrului, „bărbierit, cu părul întunecat, cu nasul ascuțit și un fir de păr atârnat pe frunte‖,
trădează o asemănăre izbitoare a acestuia cu N. V. Gogol. În acest sens, romancierul îl
înzestrează pe Maestru, în prima scenă în care acesta apare, cu o alură îngrijită și o pedanterie
cronică la capitolul igienă, deşi ulterior subliniază faptul că era bărbierit de două ori pe zi de
lucrătorii ospiciului. Cuvintele lui Woland adresate Maestrului: „Cu ce vei trăi?‖, sunt
parafrazarea celebrei afirmații a poetului Nikolai Alekseevici Nekrasov adresată lui Gogol,
facând referire la 1848. Arderea romanului de către Maestru are la bază nu doar arderea
variantei în manuscris a viitorului roman Maestru și Margareta, dar face referinţă și la arderea
celui de-al doilea volum al romanului lui Gogol, Sufletele moarte, la care acesta lucrase timp
de zece ani. Afirmaţiile Maestrului despre faptul că nu poate suporta zgomotul, prostia,
violența și țipetele umane stridente, în special cele din suferință sau furie, sunt asemănătoare
detestărilor doctorului Wagner, căruia îi erau străine plăcerile trecătoare. Cei doi sunt
comparabili şi prin rateul similar al vieții, în goana după genialitate și femei. Cel mai
probabil, în cea mai timpurie ediție a Maestrului și Margaretei, păstrată doar în fragmente și
scrisă în 1929, rolul Maestrului a fost jucat de un om de știință pe nume Fesia. Bulgakov l-a
înzestrat cu o erudiție fenomenală specifică Renașterii italiene, precum și cu măiestria
profesării istoriei și filologiei universitare, care într-o măsură și mai mare îl face asemănător
cu Wagner al lui Goethe.
Deci, personajul lui Bulgakov este un produs sintetic care înglobează în sine parte a
biografiei scriitorului, aspecte din destinul lui Gogol, inteligența lui Wagner, fatalitatea lui
Faust, calităţile de filozof ale lui Kant, menționat de asemenea în roman, Bulgakov inspirat
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fiind în acest sens de referirile la Kant, din „Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона‖, ale filosofului religios Serghei Soloviov: „Personalitatea și viața lui Kant este o
imagine complet integrată, caracterizată prin predominanța continuă a rațiunii asupra afectelor
și datoriei morale, asupra pasiunilor și intereselor inferioare. După ce și-a înțeles vocația sa
științifică și filosofică ca o datorie supremă, Kant a subordonat necondiționat orice altceva
pentru ea. Kant a constatat că viața de familie interferează cu munca mentală, și a rămas
pentru totdeauna singur. Cu o pasiune specială pentru geografie și călătorii totuși nu a părăsit
niciodată Koenigsbergul pentru a nu-și întrerupe munca‖ [2]. Într-un mod similar, Maestrului
îi sunt străine bucuriile vieții de familie. Nu-și amintește numele soției sale, nu caută să aibă
copii, iar când se căsătoreşte și lucrează istoric într-un muzeu, din proprie dorință, locuieşte
„singur, fără rude și aproape fără prieteni la Moscova‖. Asemenea lui Bulgakov, Maestrul nu
s-a născut la Moscova.
Dragostea Maestrului pentru Margareta este, în multe privințe, similară iubirii veșnice,
eterne, despre care Vladimir Soloviov spune că nu are drept scop crearea unei familii.
Maestrul și-a dat seama de vocația sa de a scrie și, asemenea lui Kant, s-a îndepărtat de tot ce
era efemer, și s-a stabilit într-un subsol de pe Arbat pentru a-și scrie romanul despre Pilat din
Pont. Ca şi Kant, avea un singur prieten, jurnalistul Alosii Mogarici, care l-a cucerit printr-o
combinație neobișnuită a pragmatismului și imaginarului său literar. Cu sprijinul acestuia,
Maestrul încearcă să-și facă cunoscut romanul, ca și Kant care a apelat la ajutorul lui Green
pentru publicarea „Criticii rațiunii pure‖. Mogarici e cel care a stabilit exact ce părți ale
romanului despre Ponţiu Pilat ar fi complet inacceptabile pentru cenzura și critica sovietică,
iar pentru a-i lua apartamentul de pe Arbat, l-a turnat cu prima ocazie. Soarta Maestrului este
o versiune antitetică a destinului lui Kant, nu doar din cauza că cel mai bun prieten al său s-a
dovedit a fi un trădător, dar şi pentru că acesta nu este capabil să-și învingă singur boala
mentală, Kant reuşind să învingâ o suferinţă fizică [4]. Suferințele morale l-au distrus
psihologic pe Maestru și, spre deosebire de Kant, el nu și-a văzut niciodată romanul publicat.
Îşi va putea revedea marea dragoste și romanul publicat doar dacă acceptă pactul cu Woland.
În varianta finală a romanului, asemănările cu Kant devin mai puțin vizibile, Woland
adresându-i-se astfel: „O, de trei ori maestru romantic, vrei într-adevăr să ieși cu prietena ta
după-amiază sub cireșele care încep să înflorească și să asculţi muzica lui Schubert seara?
Există deja o casă și un servitor bătrân care te așteaptă, lumânările se ard deja și în curând se
vor stinge, pentru că vei întâlni imediat zorii‖ [4, p. 130]. În ultimul său zbor, Maestrul ia
înfățișarea unui filosof din secolul al XVIII-lea: „Părul lui acum albi sub clar de lună și în
spate se strângea într-o împletitură, care zbura în vânt. Când vântul a suflat mantia de pe
picioarele Maestrului, Margareta a văzut stele care se aprindeau apoi mureau lângă pintenii
pantofilor săi. Asemenea unui tânăr-demon, Maestrul zbura, neluându-și ochii de la lună,
zâmbind mormăia ceva din cele cu care se obișnuise în camera 118‖ [4, p. 190].
Bulgakov și Maestrul par a fi creați din aceeași materie. Puțină nebunie, mult orgoliu, o
doză bună de realism și un simț fin al verticalității, toate conlucrând de minune la crearea unei
entități literare colosale, care reușește să subjuge propriilor reguli cenzura, incultura, apatia și
selectivitatea criticilor literari. Aliaj perfect de citate: „Laşitatea e cel mai cumplit viciu‖;
„Manuscrisele nu ard‖, „Nu cere niciodată nimic‖, „Nu sunt obraznic, nu ating pe nimeni,
repar primusul‖ [4] etc., Maestrul și Margareta rămâne un roman care îmbină religiosul
(Bulgakov făcând trimiteri evidente la scrierile sacre) cu demonicul şi biografia nu doar a
scriitorului însuşi. Un roman care răstoarnă concepte definitorii pentru literatura timpului;
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roman despre bine și rău; roman care incită și șochează; roman cu și despre viață. Pus mult
timp sub indice, imboldul care l-a determinat pe Bulgakov să-l publice a fost dragostea pentru
propria lui Margarită, pentru femeia care-i furase inima, pacea și liniștea. Fiecare pagină a
romanului este îmbibată de taine, frici, demonism, religiozitate și umor [8].
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IMAGINEA STRĂINULUI ÎN PROZA MEMORIALISTICĂ DRUȚIANĂ
DIN VOLUMUL „CĂSUȚA DE LA RĂSCRUCE”
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Abstract
The present article focuses on revealing the specific features of several foreign people(s)
(Russians, Armenians and a few more) as they appear in the book of memorialistic prose written by Ion
Druță and entitled The Crossroads Little House. So we tried to select from the writer‘s volume those
examples of images of the foreigner that are really very pertinent and defining for the specificity of one
or another of the targeted people, and we consider the characterized characters to be representative as they
illustrate quite well certain ethnic constants that were revealed in each case.
Key-words: people, image, foreign(er), specificity, ethnic constants, short story, Siberian camp.

Într-un volum devenit unul de referință pentru domeniul imagologiei, intitulat Analiza
spectrală a Europei, apărut în 1928, autorul Hermann Keyserling identifica trei tipuri de imagini
ale unui popor: autoimaginea (cum se vede un popor pe el însuși), heteroimaginea (cum îl văd
alte popoare) și imaginea eternă (cum e văzut de Dumnezeu). Cu referire la acestea, Leonte
Ivanov, în studiul său Imaginea rusului și a Rusiei în literatura română. 1840-1948, specifică:
„Ultima, virtuală, ar constitui realitatea în sine; spre ea țintesc celelalte două, adăugând că zona
de interferență dintre ele „ar fi nivelul maxim de obiectivare în reprezentările lumești, frântura de
adevăr divin revelată omului‖ [1, p. 10]. Totodată, cercetătorul român remarcă: „Un loc aparte
printre tipurile de imagini îl ocupă imaginea-stereotip (imagine-clișeu, prejudecată), aceeași, în
ciuda transformării realității care a generat-o (Al. Duțu). Sau, în termeni lingvistici, imagineastereotip «se prezintă nu ca un semn (reprezentare generatoare de semnificații), ci ca un
„semnal‖ care trimite în mod automat la o singură interpretare posibilă; este indiciul unei
comunicări univoce, al unei culturi amenințate de blocaj» (D-H. Pageaux). Cel mai adesea,
asemenea stereotipuri sunt rodul unor deficiențe ale receptării: confuzia, trăsătură distinctivă –
simplu atribut, comoditate a spiritului sau incapacitate de surprindere a esențialului, dublate de
orgoliul de a emite sentințe. Rareori în spatele imaginii-stereotip s-au putut intui germenii unei
cenzurări a mesajului, o comunicare dirijată, când lumea descoperită a dorit să fie receptată întrun anumit fel, în sensul atenuării diferențelor dintre cele două culturi venite în contact și al
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minimului de informație degajat, într-un cuvânt, o anume ideologie‖ [1, p. 11]. Precizând că
există o serie de cerințe „pentru ca imaginea rezultată să se apropie cât mai mult de forma ei
virtuală, de adevăr‖ [Ibidem], el relevă că una dintre ele ar fi „îndelungata conviețuire a
elementului receptor și a entității receptate‖ [1, p. 12]. Din acest punct de vedere, ceea ce scrie
Ion Druță despre ruși și despre alte încă câteva națiuni, în volumul de proză memorialistică
publicat la editura „Cartier‖ din Chișinău în 2018 și intitulat Căsuța de la Răscruce, ni se pare a
fi foarte aproape de obiectivitate. Titlul dat acestei cărți, el îl explică, după cum urmează: „prima
căsuță pentru scriitori, la așa-numita Răscruce, pe șoseaua Costiujeni, o căsuță cu două etaje, opt
apartamente, acolo am primit și eu o cameră într-un apartament, împreună cu Alexandru
Cosmescu‖ [2, p. 106].
În repetate rânduri autorul se referă la scriitorii transnistreni, pe care îi numește „șantiști‖.
Iată bunăoară ce scrie el despre dânșii: „greutatea politică a scriitorilor comisari, ponderea lor la
rezolvarea tuturor problemelor era hotărâtoare. Aveau colegi de bancă, ba chiar și rude, la toate
nivelurile conducerii. Ei, în cercul lor restrâns, hotărau cine să fie numit redactor-șef la reviste, la
edituri, din cine să fie formate colegiile redacționale, ce și cum, și când edităm. Cu alte cuvinte,
și pâinea, și cuțitul erau în mâinile lor‖ [2, p. 20]. Așa cum remarcă prozatorul, aceștia păreau
„convinși că toți basrabenii sunt sau caută să fie trădători. Ba chiar ne considerau, în genere, de
alt neam...‖ [2, p. 19]. Dintre ei, cel care se evidenția era evreul Leonid Corneanu, despre care I.
Druță precizează că era „singurul dintre șantiști care folosea corect limba, purta pălărie și, în
genere, se deosebea de ei toți prin prezența sa europeană. De statură mijlocie, foarte sportiv,
întotdeauna bine tuns, bărbierit, cu haină curată, la modă, pe care știa s-o poarte‖ [2, p. 22]. De
asemenea, era „și cel mai citit, cel mai școlit dintre transnistreni. Absolvise două instituții
superioare de învățământ – Institutul Pedagogic din Tiraspol și Institutul de Literatură din
Harkov. După care, lacom la carte cum era, făcu aspirantură la renumitul IFLI, Institutul de
Filosofie, Literatură și Istorie din Moscova, cea mai prestigioasă instituție de învățământ umanist
din URSS. Și-a susținut disertația de candidat în filosofie, a revenit la Tiraspol și, câțiva ani până
la război, a predat marxism-leninismul la Institutul Pedagogic, unica instituție de învățământ
superior din RASSM‖ [2, pp. 22-24]. Din portretul acestuia rezultă că el singurul era cel care,
așa cum specifică scriitorul basarabean, „avea în felul lui de-a fi ceva boieresc. Apoi, avânt
discipoli prin toate posturile de conducere, acest statut de boier, de viță nobilă era alimentat și
susținut tacit chiar de conducerea Republicii. I se ofereau lucruri la care alții nici că visau‖ [2, p.
25]. Era și primul dintre scriitori care avea automobil personal.
Destul de des în paginile volumului Ion Druță se referă la alt șantist, străin pentru
basarabeni, poet și tanchist, participant la război, Fiodor Ponomari, caracterizându-l cu totul
altfel decât pe Corneanu. Referințele repetate la el sunt explicabile, întrucât acesta fusese numit
de conducerea Republicii redactor-șef al unicei reviste literare, Nistru. În timpul unei discuții a
lui Ponomari cu autorul, dintr-o seară, de față cu ceilalți scriiitori, șantistul îl avertizează că atâta
timp cât este el redactor-șef al revistei, nuvelele lui nu vor fi publicate pe paginile ei, întrucât el
nu dorește ca ceea ce scrie Druță să apară și începe să îi țină morală, învinuindu-l pe prozator de
atitudine inadecvată față de statul sovietic, așa cum rezultă din următorul fragment: „— Tu, măi
Druță, nu ațâța țărănimea muncitoare împotriva Armatei Roșii, în sensul că voi ne-ați eliberat o
singură dată, da noi vă eliberăm de foame toată viața. — Și nu e așa?! — Te joci cu focul, Ioane.
(...). Ține minte, timp pentru răzgândire nu ți se va mai da, și, dacă nu te vei încolona cât mai
grabnic, nu vei ține pasul cu noi, vor veni după tine într-o noapte și vei dispărea în așa fel, că nici
numele tău, nici povestioarele tale, nici bomba ceea de două puduri cu care vă luați la întrecere,
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nimic nu va rămânea! Предупреждаю‖ [2, p. 126]. În urma acestei discuții la care au asistat și
ceilalți locatari ai căsuței de la Răscruce, Druță a rămas profund dezamăgit de atitudinea lor, mai
ales că îi considerase până atunci prieteni și iată că ei au putut să-l trădeze, fiindcă anume ca o
trădare a perceput scriitorul reacția lor: „Stăteau țepeni, încordați, sub privirile severe ale unei
haimanale cherchelite, de parcă ar fi stat în fața Biroului Comitetului Central, care urma să
hotărască soarta lor. De, așa e neamul nostru. Din adâncul sufletului îl disprețuiau pe acest bețiv
decăzut și, în același timp, se lingușeau pe lângă el. Era redactor-șef la „Nistru‖, fiecare avea
acolo interesele sale‖ [2, p. 127]. Deși îl etichetează cu asemenea cuvinte ca „haimana‖, „bețiv
decăzut‖, Druță dă dovadă de destulă cumpătare pentru a-l compătimi pe Fiodor Ponomari, drept
dovadă fiind următorul fragment: „Vorbind din perspectiva zilei de azi, firește, sărmanul Feghea
Ponomari era un om nenorocit, o jertfă a sistemului totalitar. În timpul războiului, soldaților, în
ajunul luptelor hotărâtoare, li se dădea câte o căniță de votcă, să aibă mai mult curaj, adică să
moară fără a-și da seama că mor.
După război, majoritatea supraviețuitorilor ce se întorceau acasă erau deja alcoolizați.
Moldovenii, spre norocul lor, nu prea țin la băuturile tari și, în tranșee, primindu-și porția, o
vărsau pe ascuns sau o dădeau rușilor, care turnau în ei oricât ar fi fost. Tanchiștilor li se dădeau
porții duble, riscul fiind prea mare – puteau să ardă de vii în namila ceea de oțel‖ [2, p. 157].
În lucrarea sa, Ion Druță îl menționează și pe Simion Pasko, cel care era „șeful secției
scriitorilor ruși din Moldova‖ [2, p. 116], remarcând totodată: „Acolo, în secția ceea, veșnic
mocneau nemulțumirile, veșnic era gălăgie, eram învinuiți de diversiuni ideologice grave, și
Pasko avea misiunea de paratrăsnet, lua totul asupra sa‖ [Ibidem]. În legătură cu el, scriitorul
precizează: „Nu cunoștea limba noastră și nici nu se prea căznea să o cunoască. Participa însă la
toate discuțiile moldovenilor, deseori fără a prinde firul, fără a ști despre ce este vorba...‖
[Ibidem]. Reliefăm nedorința rușilor de a însuși limba scriitorilor noștri pentru a putea înțelege
ce vorbeau aceștia între ei, dar și veșnicele nemulțumiri ale lor la adresa basarabenilor, cât și
învinuirile de infracțiuni grave.
În volumul respectiv sunt incluse și două nuvele ale prozatorului basarabean, una dintre
ele fiind Bucovineana, iar cealalată – Katiușa. Ambele sunt despre deținuți politici în lagărele
din Siberia care, în timpul Uniunii Sovietice, era locul unde se întâlneau, în circumstanțe nefaste,
mai multe popoare, căci erau condamnați în această uriașă închisoare multe milioane de oameni.
Așa cum menționează Leonte Ivanov în studiul la care ne-am referit, Rusia, pe parcursul a șapte
decenii, „va pierde în lagărele din Siberia tot atât cât pierduse în cel de-Al Doilea Război
Mondial, adică peste opt milioane‖ [1, pp. 132-133]. Personajul principal din nuvela
Bucovineana este o rusoaică, numită de toate colegele de suferință din lagărul siberian Anna
Karenina. Aceasta este caracterizată astfel: „— Să fi avut vreo douăzeci, poate douăzeci și cinci,
nu mai mult. Era, cum s-ar zice la noi, între fată mare și tânără nevestică. O blondă sprintenă cu
ochi albaștri, pielișoara ei, spuma laptelui, cum se zice în balada ceea a noastră. Principalul însă:
nu era ca una dintre noi, nu era spetită de muncă grea și griji de tot felul, era așa cum a zămislit
Dumnezeu femeia, era de viță nobilă. Ochii, fruntea, felul acela al lor de a sta liber și descătușat
în fața lumii. Orice mișcare, zâmbet, pas trădau proveniența aristocrată și părea că nu e pe lume
nimic mai groaznic decât acest înger ceresc căzut în lagărul unde se produc vite de muncă‖ [2, p.
186]. Avea și calități de adevărată gospodină așa cum rezultă din fragmentul ce urmează: „Până
la apariția Annei Karenina, noi, de obicei, după o zi de muncă grea, ziceam în sinea noastră: ne
întoarcem la baracă. Acum ziceam, tot mai des și mai des, ne întoarcem acasă. Anna Karenina,
numai ea una știe cum, a transformat baraca în casă. Totul era curat, aranjat, și pe măsuța din
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centrul barăcii, într-o căniță de aluminiu, câteva floricele micuțe, modeste de pădure. Nimeni nu
știa de unde le ia, pentru că în lagărul nostru, nu că flori, acolo nici iarba nu mai creștea‖ [2, p.
195]. Plus la toate, ea fusese bibliotecară la poalele munților Altai, „era tobă de carte‖ [Ibidem],
cânta romanțe, îl știa pe de rost pe Esenin, cu toate că opera acestuia era interzisă, le povestea
celorlalte condamnate subiecte din romanele de dragoste citite, numeroase istorisiri din diferite
colțuri ale lumii. Aceste trăsături ale personajului ilustrează ceea ce este specific caracterului rus
și anume constantele acestei etnii care sunt, de rând cu altele, sensibilitatea și talentul, așa cum
precizează Leonte Ivanov în cartea sa, remarcând: „Dacă ținem seama de dăruirea totală a rușilor
în ceea ce fac, o dăruire împinsă până la fanatism, ne putem explica supremația lor în multe
dintre domeniile existenței‖ [1, p. 45]. De asemenea, ele confirmă și alte două trăsături care sunt
bunătatea și generozitatea deosebită ce, potrivit cercetătorului român, „îi caracterizează pe
locuitorii întinselor stepe de peste Nistru‖ [Ibidem].
Cel de care e legată drama sufletească a acestei Karenina este un securist pe nume Sașa
Ognev. Fizic e descris ca fiind un tânăr chipeș, zvelt, cu un moț negru ca cărbunele ce îi atârna
pe sprânceană, însă s-a dovedit a fi un om fără demnitate și amoral, pentru că a trădat dragostea
ce i-a jurat-o Annei și s-a căsătorit cu sora sa mai mică în timp ce ea ajunsese în lagăr.
Un personaj important al nuvelei este o armeancă pe numele său Anait, căreia toate
celelalte deținute îi ziceau Mamașa, pentru că, remarcă bucovineana, „așa micuță și încă tânără,
era un fel de mamă a întregului nostru lagăr‖ [2, p. 187]. Neagră ca tăciunele, uscățivă și voinică,
era „de felul ei liniștită, așezată, măsurată în vorbă și faptă‖ [2, p. 189], fiind și neobișnuit de
deșteaptă: „Din orice situație încurcată, găsea ieșirea cea mai neașteptată, cea mai sigură‖
[Ibidem]. O altă calitate a ei era următoarea: „Era tribun din născare, dar, spre deosebire de
tribunii bărbați, cuvântul cărora, în libertate, răsună și răscolește totul ca un tunet, tribunul nostru
era femeie și eram cu toatele într-un lagăr de detenție. Cuvintele tribunului nostru se rosteau cu
jumătate de gură, dar răscoleau, cutremurau, poate, și mai mult decât discursurile tribunilor din
libertate‖ [2, p. 192]. Ea era singura din tot lagărul pentru care s-a găsit un înger păzitor ce a
luat-o „sub ocrotirea sa. Ei i se permiteau lucruri care nimănui altcuiva nu i se permiteau. Spre
uimirea întregului lagăr, avea de undeva un permis în alb, pe care îl folosea foarte rar, de a lua
deținuți sub ocrotirea sa personală‖ [2, p. 194)]. În legătură cu aceasta, se subliniază, prin gura
bucovinencei, despre armeni că „sunt unul dintre cele mai misterioase popoare, risipit prin toate
colțurile lumii. În orice orășel de pe glob, dacă ieși în piață și strigi: «Au, Ararat!», să vezi cum
apar armeni din toate părțile. Orice armean, ajuns la zile grele, știe că, odată și odată, se va găsi
un alt armean acolo, undeva, sus-pus, care, cu legăturile, cu influența sa, îi va veni în ajutor‖ [2,
p. 193]. Nuvela Katiușa este intitulată după numele protagonistei care era soția unui șef de lagăr
cu regim deosebit de sever de după cercul polar. Acesta, având gradul de colonel, este prezentat
ca un demon, fiind extrem de dur ce „nu a avut, nu are și nu va avea niciodată mustrări de
conștiință‖ [2, p. 275], din cauza lui atmosfera casei fiind una intimidantă. În plus, este, așa cum
menționează soția sa, „un neisprăvit ateu, ceea ce se numește безбожник, adică om fără niciun
Dumnezeu‖ [2, p. 277]. Pe lângă astea, avea crize de lehamite totală, mai bine zis de хандра,
despre care autorul remarcă următoarele: „ ... pe vremea Ecaterinei celei Mari, această maladie
secera înalții demnitari la stânga și la dreapta‖ [2, p. 251], ea manifestându-se în cazul celor suspuși pe parcursul întregii istorii a Rusiei. Soția colonelului, pe care el o numea Katarin, este
caracterizată astfel: „... părea o brunetă arătoasă, sprintenă, mustoasă, iute în mișcări, împodobită
de natură atât de darnic, încât nu-i mai trebuia nimic. (...) Încolo, o năframă albastră, frumoasă și
atunci când o prindea în jurul pletelor sale bogate, și atunci când îi aluneca, bălăbănindu-se pe
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gât, fiind femeia iute în mișcări și veșnic ocupată. În rest, sprâncene negre, ochi plini de foc,
obraji frumoși, rumeni, buzele ca două vișine coapte, dar părea că habar nu are de toate astea,
fiind prea ocupată cu casa și copiii‖ [2, p. 268]. Una din rugămințile sale față de un deținut care,
fiind doctor, a fost adus special ca să-i salveze copiii bolnavi, este cea de a-i boteza pe cei doi
băieței după ce i-a tratat. Acest detaliu scoate în evidență una dintre trăsăturile caracterului rus
care este, așa cum menționează în cartea sa Leonte Ivanov, religiozitatea, precizând: „Ea se
concretizează în numărul extrem de mare de biserici din această arie, de unde și impresia că
întreaga Rusie e o mănăstire‖ [1, p. 44].
Meditând asupra specificului Rusiei și caracterului rus pe paginile nuvelei sale, Ion Druță
remarcă: „Rusia nu este doar un nesfârșit teritoriu, de la răsărit până la apus, Rusia mai e și o
enormă lume, încuiată în sine. În această lume, veșnic tulburată de diferite fermentații, există
urcușuri și coborâșuri, victorii și prăbușiri, pe care nu le vom putea descifra, nu le vom putea
cunoaște până la capăt dacă nu vom încerca mai întâi să ne lămurim ce reprezintă țara care, după
spusele poetului, nu poate fi măsurată nici la cot, nici cu arșinul și ce înseamnă, în definitiv,
caracterul rusului. Care poate fi taina acestui duh înclinat spre răzvrătire, care veșnic se frământă,
rătăcește prin pustiuri, căutându-se singur pe sine?‖ [2, pp. 243-244]. Apoi se relevă că s-a spus
că „Rusia este țara unde statul se află într-un continuu război cu propriul său popor, și s-ar putea
să fie astfel. Așa stând lucrurile, rusul, din adâncul vremilor, uneori în sinea sa, alteori în surdină,
dar se întâmpla să-și ridice glasul, să iasă în piață, în fața mulțimii, să urle cât îl țin băierile: până
când, la mama naibii, cu aiurelile astea ale voastre? Măreața literatură rusă, cu renumitul său om
mic, care e și de prisos, o fi având și ea originile în această întrebare‖ [2, p. 244]. Se întrevede în
enunțurile de mai sus revolta oamenilor de rând față de statul opresor, ale cărui tenative de a se
transforma într-o mașinărie de asuprire poporul rus nu a putut și nu va putea niciodată să le
accepte.
În concluzie, menționăm că am încercat să selectăm din volumul lui Ion Druță acele
exemple de imagini ale străinului care sunt într-adevăr foarte pertinente și definitorii pentru
specificul unuia sau altui popor dintre cele vizate, iar personajele caracterizate le considerăm a fi
reprezentative prin aceea că ilustrează destul de bine anumite constante etnice care au fost
relevate în fiecare caz în parte.
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Abstract
Terms are the words used for different technical and scientific notions. They form a microsystem
of the language that is characterized by antonymy, synonymy, polysemy. It is considered that a term
should have, in a certain area of specialty, a single referent, not more; thus, there are polysemantic terms,
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Dicţionarul, în calitate de operă lexicografică, este un instrument fundamental pentru
interpretarea sensurilor cuvintelor, constituie un inventar lexical ce înregistrează cuvintele unei
limbi (sau ale mai multor limbi) în ordine alfabetică sau după alte criterii: de exemplu, analogic,
după etimologie (pe familii etimologice), după câmpuri tematice, în ordine inversă. Altfel spus,
dicționarul „prezintă, în principiu, cuvintele unei limbi, aranjate într-o anumită ordine (de obicei
alfabetică) și explicate în aceeași limbă sau traduse în alta‖ [3, p. 5]. Aşadar, în dicționar sunt
înregistrate cuvintele unei limbi în conformitate cu anumite criterii, principii, obiective.
Sistematizarea cuvintelor ţinând cont de componenta lor temporară, spațială, socială,
stilistică, de sensul lexical și tipurile acestuia, de derivarea semantică, relațiile dintre cuvinte la
nivelul expresiei și al conținutului etc., prezentate în dicționare, constituie obiectul de studiu al
lexicologiei și al lexicografiei [1, p. 85]. Desprindem de aici ideea conform căreia lexicografia şi
lexicologia au menirea de a inventaria cuvintele ce alcătuiesc vocabularul unei limbi conform
unor anumite criterii. Astfel, vocabularul românesc este sistematizat pe axa temporală
(distingem o opoziţie lexico-semantică între lexicul arhaic şi cel neologic), pe axa spaţială
(distingem o opoziție lexico-semantică între lexicul literar şi cel regional), pe axa socială
(distingem o opoziție lexico-semantică între lexicul literar şi cel argotic, de jargon, profesional)
şi ca opoziţie între vocabularul marcat stilistic şi cel neutru din punct de vedere stilistic. În
acest context, ne interesează clasificarea cuvintelor pe axa socială, şi anume opoziţia lexicosemantică între lexicul literar şi lexicul terminologic şi prezentarea celui din urmă în dicţionarul
explicativ.
Termenii sunt cuvintele folosite pentru diferite noţiuni tehnice şi ştiinţifice. Ei formează
aşa-numitul lexic special (terminologia); constituie un microsistem căruia îi sunt proprii aceleaşi
trăsături, ca şi întregului sistem al limbii: antonimia, sinonimia (unele dintre acestea însă nu
sunt recomandate pentru termeni; sinonimia, de exemplu, poate determina confuzii, ca şi
polisemia; în ceea ce priveşte relaţia de antonimie însă, ea constituie o modalitate firească de
relaţionare în cadrul terminologiei). Vasile Bahnaru susţine: „De obicei, unităţile terminologice
sunt monosemantice, lipsite de valori conotative şi, respectiv, de sensuri figurate, au circulaţie
internaţională şi nu dispun, în mod curent, de sinonime‖ [2, p. 151].
Se consideră că un termen trebuie să aibă, într-un anumit domeniu de specialitate, un
singur referent; există termeni polisemantici, dar aceştia sunt utilizaţi cu sensuri diferite în
domenii distincte ale cunoaşterii. De exemplu, conform NODEX (2002), cuvântul sincopă se
utilizează, în calitate de termen, în mai multe domenii, cu sensurile: 1. med. „pierdere bruscă a
cunoștinței datorită opririi inimii‖; 2. muz. „deplasare a accentului de pe un timp tare pe timpul
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slab anterior prin care se obține un anumit efect ritmic‖; 3. lingv. „fenomen fonetic care constă în
dispariția unei vocale (sau unui grup de vocale) neaccentuate dintre două consoane‖.
În legătură cu prezentarea termenilor în dicţionare, trebuie menţionat faptul că există mai
multe situaţii. În primul rând, avem în limba română termeni propriu-zişi, monosemantici, care
se utilizează într-un anumit domeniu. De exemplu, cuvântul stamină se utilizează în botanică,
având un singur sens: „organ bărbătesc al florilor, care produce polen‖ (NODEX (2002).
Analizând acest termen în mai multe dicţionare online, observăm că în unele se indică sfera lui
de utilizare, fapt ce implică direct caracterul de termen al cuvântului, în timp ce în altele se trece
sub tăcere lucrul dat – de exemplu, în DN (1986), DEX '09 (2009). Cu toate acestea, chiar şi în
al doilea caz, definiţia lexicografică a cuvântului sugerează că el este un termen, deoarece nu
face parte din fondul lexical de bază al limbii; se utilizează doar atunci când se vorbeşte despre
structura florii, deci în botanică. Aceeaşi situaţie o atestăm şi în cazul cuvântului turnesol, care
este prezentat în majoritatea dicţionarelor cu sensul de „materie colorantă extrasă din unele
specii de licheni, folosită ca reactiv chimic pentru determinarea caracterului acid sau bazic al
unei soluții sau al unei substanțe‖ (DEX '09 (2009)), fără a se indica domeniul de utilizare a lui
(chimia). Lista de exemple poate fi continuată cu un număr impresionant de astfel de termeni.
În al doilea rând, există mai multe cuvinte polisemantice utilizate cu sensuri diferite în
domenii diferite. Este cazul cuvântului sincopă, bunăoară. Cu referire la aceşti termeni,
menţionăm că specialiştii din domeniile muzicii, medicinii, lingvisticii cunosc cuvântul sau cu
toate sensurile, sau cu sensul care îi interesează. În cel de-al doilea caz, termenul, plasat într-un
anumit context, ca orice alt cuvânt polisemantic, actualizează un singur sens, devenind, astfel, pe
moment, monosemantic: muzicienii îl vor folosi cu sensul de „deplasare a accentului de pe un
timp tare pe timpul slab anterior prin care se obține un anumit efect ritmic‖, pentru medici,
acesta va însemna „pierdere bruscă a cunoștinței datorită opririi inimii‖, iar într-un text lingvistic
acesta va desemna „fenomenul fonetic care constă în dispariția unei vocale (sau unui grup de
vocale) neaccentuate dintre două consoane‖. Nu există neşansa ca acest termen să fie utilizat de
către muzicieni cu sensul de „fenomen fonetic care constă în dispariția unei vocale (sau unui
grup de vocale) neaccentuate dintre două consoane‖ sau de către lingvişti cu sensul de „pierdere
bruscă a cunoștinței datorită opririi inimii‖. Aceste afirmaţii sunt valabile şi în cazul cuvântului
aciditate, cunoscut de către chimişti cu sensul de „cantitatea de acid dintr-o soluție‖ şi de medici
cu cel de „creștere a cantității de acid din sucul gastric‖ (MDA2 (2010)).
Prin urmare, un cuvânt polisemantic, dacă are sensuri utilizate în diferite domenii, va
actualiza de fiecare dată sensul cunoscut de către specialiştii dintr-un anumit domeniu, în
contexte în care este cerut acest sens. Aici, însă, apare o întrebare, legată de menţiunile
sintagmatice ale cuvântului, prezente în articolul lui lexicografic: vom considera acest cuvânt un
termen propriu-zis sau vom spune că acesta înglobează trei termeni, utilizaţi în domenii diferite?
Amintim aici că lexicografia sistematizează, prezintă cuvintele în opere lexicografice, cu
anumite mențiuni, indicații, precizări, care sunt oferite de lexicologie, în calitate de știința care
studiază cuvântul ca microstructură și vocabularul ca macrostructură a limbii, de aceea ne
întrebăm dacă lipsa menţiunilor sintagmatice, în unele cazuri, care ar indica sfera de utilizare a
termenului, este normă sau lexicografii ar trebui să fie mai riguroşi, la elaborarea articolelor
lexicografice, având grijă ca de fiecare dată, atunci când cuvântul se utilizează într-u anumit
domeniu, să indice acest lucru. Or, V. Murat susține că un cuvânt poate fi examinat în dicționar
în funcție de trei caracteristici stilistice principale: 1. trăsături care caracterizează cuvântul din
punctul de vedere al domeniului de utilizare, adică funcțional-stilistic (spec., ofic.); 2. trăsături
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care caracterizează cuvântul din punctul de vedere al tipurilor de situații în care el de obicei se
folosește, adică expresiv-stilistice (stil. înalt, vorb., pop.) și 3. trăsături care caracterizează
cuvântul din punctul de vedere al relației apreciative a vorbitorului față de obiectele și
fenomenele realității (glumeț, iron., depr.) [Apud 1, p. 135]. Astfel, o altă întrebare care apare
este următoarea: când este important să fie prezentat între paranteze domeniul de utilizare a
cuvântului-termen şi când acest lucru este redundant?. A se vedea, în calitate de astfel de
exemple (cu prezenţa, în unele cazuri, şi lipsa, în altele, a menţiunii care ar indica sfera, ştiinţa
din
care
face
parte
termenul),
următoarele
articole
lexicografice:
IPOTENÚZĂ, ipotenuze, s.f. Latură care se opune unghiului drept într-un triunghi dreptunghic.
– Din fr. hypoténuse. Sursa: DEX '09 (2009); CÓSINUS, cosinusuri, s.n. (Mat.) Funcție
trigonometrică a unui unghi, egală cu sinusul unghiului complementar; (într-un triunghi
dreptunghic) raportul dintre cateta alăturată unghiului și ipotenuză. Sursa: DEX '09 (2009);
BIOCENÓZĂ s.f. (Biol.) Comunitate de organisme vegetale și animale care conviețuiesc întrun anumit mediu sau sector din biosferă. [Pr.: bi-o-] – Din fr. biocénose. Sursa: DEX '09
(2009); PISTÍL s.n. 1. Organ de reproducere femel la plantele fanerogame, format din frunze
modificate; gineceu (2). 2. Piesă cilindrică de metal, de porțelan etc., având o umflătură la unul
din capete, cu care se zdrobesc substanțele în motor; pisălog. [Pl. -luri, -le./< fr. pistil]: DN
(1986); CÓLAPS, colapsuri, s.n. Insuficiență circulatorie periferică, caracterizată prin pierderea
oricărei forțe, scăderea bruscă a tensiunii arteriale, puls rapid și foarte slab, răcirea tegumentelor
și a extremităților etc. [Acc. și: coláps] – Din lat. Collapses: DEX '09 (2009).
Un caz aparte (al treilea) îl prezintă cuvintele care sunt cunoscute şi folosite în vorbire ca
elemente lexicale ce fac parte din lexicul activ, dar care însă au şi un sens utilizat doar într-un
anumit domeniu. De exemplu, în MDN '00 (2000) cuvântul broderie are sensurile: 1. „artă a
decorării unei țesături cu motive ornamentale cusute în relief cu fire din diferite materiale;
compoziția ornamentală însăși‖; 2. (muz.) „ornament melodic realizat prin alternarea unei note
dintr-un acord cu cea superioară sau inferioară, depărtată cu un (semi)ton‖. Cuvântul axiomă, în
DEX '09 (2009) are sensurile: 1. „adevăr fundamental admis fără demonstrație, fiind evident prin
el însuși‖; 2. (Mat.; Log.) „propoziție luată drept punct de plecare sau considerată fundamentală
într-un domeniu și pentru care nu se cere demonstrație‖. Prin urmare, dacă e să ne referim la
clasificarea cuvintelor pe axa socială, aceste două elemente lexicale înglobează două
calificative, în legătură cu utilizarea lor în calitate de cuvinte ce fac parte concomitent din lexicul
literar (cu primul sens) şi din lexicul terminologic (cu al doilea sens); deci sunt, concomitent,
cuvinte de uz general şi cuvinte-termeni.
Un interes deosebit îl prezintă situaţiile în care termenii îşi păstrează sensurile cu care se
utilizează în anumite ştiinţe, dar, în acelaşi timp, capătă sensuri noi, chiar conotative, uneori. De
exemplu: CAÚSTIC, -Ă, caustici, -ce, adj., s.f. 1. Adj. (Despre substanțe chimice) Care arde,
distruge țesutul animal și vegetal. ◊ Sodă caustică = hidrat de sodiu cristalizat, cu multe
întrebuințări în industrie. 2. Adj. Fig. Mușcător, satiric. 3. S.f. (Fiz.) Pată luminoasă de forma
unei suprafețe care înfășoară razele reflectate sau refractate într-un sistem optic, reprezentând
imaginea deformată a unei surse de lumină. – Din it. caustico, lat. causticus: DEX '09 (2009).
În concluzie, ca subsidiar, menţionăm că în dicţionarele explicative ale limbii române,
unii termeni sunt prezentaţi cu indicarea ştiinţei căreia îi aparţin, în timp ce alţii nu au vreo
specificaţie ce ar sugera faptul că ar fi elemente lexicale ce aparţin terminologiei româneşti.
Considerăm acest lucru o hibă neînsemnată a operelor lexicografice, dar care creează anumite
probleme pentru cei interesaţi de prezentarea termenilor, a sensurilor terminologice în dicţionare,
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iar acest lucru proiectează necesitatea unor studii aprofundate în domeniu, care ar oferi
răspunsuri la întrebările formulate în acest articol.
BIBLIOGRAFIE
1. BAHNARU, VASILE. Elemente de lexicologie şi lexicografie. Chişinău: Ştiinţa, 2008.
2. BAHNARU, VASILE Elemente de semasiologie română. Chişinău: Ştiinţa, 2009.
3. CANARACHE, ANA. Lexicografia de-a lungul veacurilor, București: Editura Științifică şi
Enciclopedică, 1970.
Webografie
https://dexonline.ro/

TERMINOLOGIA CA PARTE A CULTURII LINGVISTICE
Cosovan Olga, dr., conf. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU: 81’1:001.4
Abstract
Linguistic culture implies an exploration of the linguistic communication competency, according
to real circumstances and contexts, which include choosing a register and picking verbal/nonverbal codes.
In educational and professional contexts, it is edified on terminological literacy — a lengthy process that
takes place along the whole length of formal education, but does not stop with its end. The educational
system needs to develop a basic list of all terms the students are required to learn and to be capable of
using; this will help them understand the academic content they are presented with and will improve their
communication skills along the same lines. There should also be in place a transdisciplinary strategy
designed for approaching such terms.
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Cultura generală, pe care o acumulează orice persoană de-a lungul vieții, se manifestă
deseori în procesul comunicării, mai pregnant în evaluări și concursuri specifice (a se vedea
oferta de ghiduri, teste, întrebări de cultură generală pe care le afișează, de exemplu, google-ul),
mai subtil în interacțiuni verbale cotidiene, când interlocutorii au relații diferite cu ceea ce este
limba literară și, mai ales, cu lexicul ei. Or, cultura lingvistică nu este doar acordul articolului
posesiv și al pronumelui de întărire sau utilizarea corectă a prepozițiilor. Nedumerirea în fața
unității de vocabular, care este uzuală pentru unul și absolut străină pentru altul, ține de diferite
domenii și aspecte, dar este impedimentul cel mai serios în manifestarea culturii lingvistice. Așa
cum cultura se acumulează din ore de lectură, comunicare, studii, cultura lingvistică are în
miezul ei cunoașterea unui număr suficient de cuvinte și expresii, necesare pentru interacțiune
personală, educațională, profesională și publică.
Emblematic pentru acest caz este schimbul de replici din comedia O scrisoare pierdută:
TIPĂTESCU (terminând de citit o frază din jurnal) : „...Rușine pentru orașul nostru să
tremure în fața unui om!... Rușine pentru guvernul vitreg, care dă unul din cele mai frumoase
județe ale României pradă în ghearele unui vampir!...‖ (indignat) Eu vampir, 'ai?... Caraghioz!
PRISTANDA (asemenea) : Curat caraghioz!... Pardon, să iertați, coane Fănică, că întreb:
bampir... ce-i aia, bampir?
TIPĂTESCU: Unul... unul care suge sângele poporului... Eu sug sângele poporului!...
PRISTANDA: Dumneata sugi sângele poporului!... Aoleu!
Dincolo de comedia menționată, constatăm cu regularitate că unul dintre interlocutori nu
înțelege elementar cuvintele, nu știe ce sensuri li se atribuie, dar nu riscă să solicite explicații. Și
mai grav e că utilizează ulterior cuvintele pe care nu le înțelege adecvat, fără să se documenteze
asupra sensului lor. Vom lăsa la o parte, în acest articol, situațiile de utilizare inadecvată a
cuvintelor neologice și uzuale. S-au scris suficiente studii, tratate, dicționare de dificultăți și de
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paronime, s-au difuzat emisiuni de cultivare a limbii și s-au realizat cursuri de cultură a
comunicării, rămâne ca destinatarii lor să demonstreze că acestea le-au fost utile.
Problema pe care o abordăm aici este necesitatea de a cunoaște și de a utiliza adecvat
terminologia științifică. Pentru că, la ora actuală, majoritatea vorbitorilor au cel puțin studii
medii incomplete, o anumită activitate de muncă și preferințe gen hobby-uri, care de asemenea
antrenează o serie de termeni, e firesc să se regăsească în vocabularul lor zeci /sute de lexeme
terminologice. Întru completarea setului de termeni pe care îi utilizează coerent vorbitorul
contemporan vin publicațiile și emisiunile de popularizare a științei, care introduc, dar și reclamă
cunoașterea unor cuvinte. Lista ideală de termeni pe care îi cunoaște și îi utilizează coerent un
adult instruit, indiferent de studiile și activitatea de muncă, se adună nu numai din ceea ce a
asimilat în anii de școală generală, ci și din achizițiile ulterioare. Anume prezența reală a acestor
termeni în actele de comunicare este unul dintre semnele culturii lingvistice.
Relația dintre alfabetizare (ca fază inițială de cunoaștere și utilizare), competența de
comunicare lingvistică și cultură lingvistică este una complexă. Alfabetizarea este, în sens larg,
o platformă pe care se construiește competența și care constituie un nivel minim de cunoștințe și
deprinderi necesare pentru dezvoltarea competenței. Alfabetizarea asigură acumularea unor
cunoștințe declarative și procedurale [3, pp. 20-22], fără de care dezvoltarea competenței nu e
decât o iluzie. În acest sens, alfabetizarea gândită și administrată sau realizată corect nu doar face
funcționali termenii din varii domenii, care trec din curricula prin manuale și demersul didactic
în uz, ci și creează suportul pentru asimilarea termenilor noi, în funcție de instruirea (sau
instruirile) ulterioare. Ea asigură o comunicare eficientă mai ales în ceea ce ține de lexic și
semantică. Vorbitorii pot comunica eficient, dacă pentru toți participanții metaforă, cromozom,
acid, simbioză etc. vor avea același sens. „Competenţa de comunicare lingvistică este
competenţa care îi permite unei persoane să acţioneze, utilizând cu precădere mijloacele
lingvistice‖ [1, p. 15] și se construiește, pe orizontală și pe verticală, din cunoștințe, abilități,
deprinderi existențiale, capacitatea de a învăța și de a comunica în sens larg, implicând
pragmatica și aspectele socioculturale. De asemenea, componentele competenței lingvistice sunt
fragmentate în competențe lexicale, gramaticale, semantice, ortoepice, ortografice, fonologice.
Cultura lingvistică implică valorificarea competenței de comunicare lingvistică, în corespundere
cu circumstanțele și contextele reale, incluzând alegerea registrului, a codurilor verbale și
nonverbale. Dovada culturi lingvistice este alegerea corectă a construirii și realizării actelor
comunicative, astfel încât părțile să se înțeleagă reciproc, fără a deroga de la normele limbii. Ce
termeni, câți termeni, care dintre aceștia merită o explicație coerentă în discurs, ce trebuie
accentuat prin intonație – acestea sunt semnele culturii lingvistice, dincolo de competența de a
construi un discurs abstract.
Cunoașterea unui inventar de termeni (parte a culturii generale, acumulate pe durata
studiilor școlare și completată ulterior + termenii domeniului profesional, specific pentru fiecare,
în virtutea experienței profesionale și a CV-ului academic) asigură într-o măsură semnificativă
competența lexicală a vorbitorului, care nu se împiedică la utilizarea lor și nu se întreabă în
fiecare enunț ce va fi fiind paralela, diagonala, ecuația, graficul, substantivul etc. Grija pentru
propria sănătate, starea meteo și climaterică a planetei, utilizarea tehnicii și a tehnologiilor aduce
în memoria activă a vorbitorului termenii pe care îi învață „din comunitate‖: categorii de
medicamente, maladii, proceduri, fenomene meteo, coduri, device-uri și părți ale lor. Asistăm (în
primăvara anului 2020) la o completare a vocabularului activ al vorbitorului de rând cu termeni
din domeniul medicinii: coronavirus, COVID-19, comorbidități, asimptomatic etc., care au intrat
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în circulație largă din cauza situației de pandemie și datorită interesului mass-mediei pentru
subiect. Dar trebuie să recunoaștem că acești termeni nu au fost primii în lista celor din domeniul
medicinii pe care i-a asimilat din mers comunitatea. Termenul își află locul potrivit în sistemul în
care există deja un nucleu asimilat din școala generală (virus, simptom etc.) și întreținut activ pe
toată durata utilizării limbii.
În unele sisteme educaționale, sunt elaborate liste de termeni pe care trebuie să-i cunoască
elevul, structurați pe niveluri de școlarizare și arii curriculare sau discipline. Pentru SUA, de
exemplu, lista completă include aproape 8000 de termeni, dintre care 798 sunt din domeniul
limbă și comunicare (arta limbii engleze) și lista lor este clară, vizibilă și transparentă. Dar
autorii studiului atenționează: învățarea termenilor specifici este o acțiune de maximă importanță
și profesorul trebuie să se asigure că elevii vor avea suportul lexical necesar pentru a înțelege
conținuturile care se predau în școală [2, pp. 1-6].
Repartizarea cantitativă a termenilor arată așa:
Aria de conținut/
aria curriculară
Matematică
Științe
Arta
limbii
engleze
Istoria
Istoria generală
Istoria SUA
Istoria lumii
Geografie
Socioumane
Economie
Sănătate
Educație fizică
Arte
Arte în general
Dans
Muzică
Teatru
Arte vizuale
Tehnologii
Total

Nivelul 1
K2
80
100
83

Nivelul 2
(3-5)
190
166
245

Nivelul 3
(6-8)
201
225
247

Nivelul 4
(9-12)
214
282
223

Total
685
773
798

162
0
0

560
154
245

319
123
301

270
148
297

1311
425
843

89
45
29
60
57

212
145
68
68
100

258
210
89
75
50

300
213
155
77
34

859
613
341
280
241

14
18
14
5
3
23
782

36
24
83
14
41
47
2398

30
42
67
35
24
56
2352

9
37
32
13
8
79
2391

89
121
196
67
76
205
7923

Într-un Appendix se fac precizările nominale. Putem anticipa indignarea comunității
pedagogice în raport cu numărul de termeni pe care elevul trebuie să-i asimileze, iar la o
cunoaștere mai apropiată a listei indignarea ar fi îndreptată spre termeni concreți, cu eterna culpă
de a fi introduși prea devreme sau prea târziu, mai ales dacă începem a compara conținuturile și
respectiv termenii din 2 sisteme diferite.
Lipsa unei asemenea liste pentru sistemul educațional din Republica Moldova este parțial
atenuată de specificările din curricula la disciplinele școlare. În varianta ideală, acestea
stipulează termenii pe care trebuie să-i asimileze elevul la disciplina respectivă în clasa dată și
propune (se întâmplă mai rar) modalități de organizare strategică a procesului de asimilare.
Odată asimilați, termenii trebuie să se contureze într-un sistem coerent și să-și ocupe nișa
în cultura generală a persoanei. „Orice comunicare umană se bazează pe o cunoaștere împărtășită
a lumii. În ceea ce privește învăţarea și utilizarea limbilor, cunoștinţele care intră în joc nu sunt,
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desigur exclusiv, cunoștinţele care au o legătură directă cu limba și cultura. Cunoștinţele
academice din domeniul educaţional, știinţific sau tehnic, cunoștinţele academice sau empirice
dintr-un domeniu profesional sunt, evident, importante pentru recepţia și înţelegerea
textelor...care ţin de domeniile în cauză‖ [1, p. 87].
Cultura lingvistică presupune stăpânirea unui vocabular semnificativ, care să includă nu
doar cuvinte uzuale ce se referă la viața cotidiană. După cum am văzut, este necesară asimilarea
unui spectru larg de termeni din varii domenii și la cei n mii din școala generală se tot adaugă.
Dar nici simpla cunoaștere și recunoaștere a termenilor nu este suficientă pentru o cultură
lingvistică autentică. Cultura lingvistică presupune și înțelegerea registrului (problemă rezolvată
de lexicografi prin remarci), a proceselor care generează sensurile figurate atât de reale și
previzibile, precum și a originii termenului.
Asimilând în școala generală termenul metaforă, cu definiția de dicționar:
Figură de stil rezultată dintr-o comparație subînțeleasă prin substituirea cuvântului-obiect
de comparație cu cuvântul-imagine; p. gener. figură de stil. – Din lat. metaphora, it. metafora, fr.
métaphore, cel care are o cultură lingvistică înțelege ce este acel „prin generalizare‖, îi acceptă
utilizarea și pentru alte figuri de stil, dacă nu e principială delimitarea, și admite atribuirea unor
sensuri similare pentru alte domenii decât textul literar. De aici și metafora fonetică, și metafora
grafică, și metaforele altor arte.
Un alt aspect ține de etimologia, mai bine zis, descifrarea termenului. Manualele școlare,
studiile care introduc un termen nou, de regulă, au grijă să explice din ce limbă provine (sursa
inepuizabilă fiind limba greacă și limba latină, suplimentată acum de câteva limbi de circulație
internațională) și ce înseamnă. Informația despre metaforă, inclusă în DEX, nu relevă ceea ce ar
trebui să înțeleagă un cunoscător atent al limbii: enumerarea limbilor în care termenul sună
identic sau aproape identic nu e decât un argument pentru caracterul internațional al termenului.
Explicarea prin limba greacă veche – μεταφορά ‖transfer, trecere, sens figurat‖, de la
μετά + φορός – se completează prin sintagma transfer de analogie și alți termeni care conțin
același element meta-: metaforă, metonimie, metasemie, metabolism, metabolă, antimetabolă,
metagraf. Cunoașterea altor termeni cu aceeași structură – meta + alt radical descifrabil
(metataxă, metaliteratură, metacogniție, metalogism etc.) este facilă și introducerea lor în sistem
este firească. Pentru a atinge un asemenea nivel de receptare a termenilor și includerea lor
organică în comunicare, aceștia trebuie să se abordeze transdisciplinar, culminând cu explicații
de natură lingvistică și cu o eventuală deschidere spre seriile de termeni cu aceleași elemente de
formare. Orientarea va fi dinspre domeniul științific respectiv spre subiecte de lexicologie, mai
ales semantica lexicală și mijloacele de îmbogățire a vocabularului.
Strategia prin care se poate ajunge la cultura lingvistică, în aspectul stăpânirii
terminologiei, se edifică pe taxonomia lui Bloom. Cele 3 faze de evoluție (alfabetizare –
competență - cultură) se pliază perfect pe domeniile cognitive. Alfabetizarea vizează
cunoașterea, recunoașterea, înțelegerea sensului termenilor care sunt prevăzuți pentru disciplina
și compartimentul de studiu. Nu este suficient să se ofere o definiție, să se memoreze acea
definiție și să se reproducă la solicitare. Este corect ca termenul să vină într-un context mai larg,
cu prezentarea simbolurilor, abrevierilor pentru marcarea lui dacă acestea există și cu examinarea
seriei în care se include. Astfel, studiul cazurilor gramaticale va include genericul caz și numele
acelor cazuri pentru limba română, a simbolurilor care se utilizează (nominativ, N; genitiv, G;
dativ, D; acuzativ, A; vocativ, V) – este informația pe care elevul o află prin practica rațională a
limbii și trebuie să înțeleagă relația dintre termenii din serie. Este un suport necesar pentru a
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continua la alt nivel studiul limbii române și a altor limbi care au sistem cazual (latină, germană,
rusă etc.). În mare parte, înțelegerea ține de anumite asocieri pe care le facem între termenul
științific și alte realități.
Competența lingvistică implică aplicarea, adică utilizarea termenului în varii contexte și
analiza posibilităților lui de combinare cu alte elemente. Determinanții posibili, îmbinările stabile
ce se creează, intersecțiile și interferențele cu alte domenii ale științei, analizate minuțios și
individual, conduc spre delimitările necesare ale sensurilor acestui cuvânt și ale simbolurilor,
siglelor, abrevierilor respective. Astfel, contextul medical, juridic, educațional va utiliza cuvântul
caz, dar cu altă semantică, îmbinările de genul studiu de caz, caz de forță majoră, caz de boală
etc. se vor distanța de termenul lingvistic, iar numele cazurilor gramaticale se vor completa, la
necesitate, cu ablativul, numele cazurilor semantice, analiza prepozițiilor și specificul utilizării
lor cu anumite forme ale cazurilor gramaticale sau ca suplinitori ai formei gramaticale de caz.
Cultura lingvistică impune integrarea, evaluarea, sinteza rezultată din operațiile
intelectuale expuse anterior. Libertatea de a alege un anume termen din serie, de a explica lejer
ce înseamnă și de unde vine, în diverse contexte de comunicare, de a-i atribui sensuri figurate
inteligibile, de a-l include în îmbinări care pot deveni, cu timpul, îmbinări terminologice stabile
sunt manifestări certe ale culturii lingvistice. Dar aceasta nu se poate forma în perioade scurte și
trebuie să se sprijine sigur pe alfabetizare și competență.
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DEONIMIZAREA CA PROCEDEU DE FORMARE A TERMENILOR
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Abstract
The article pinpoints a number of aspects pertaining to the constitution of scientific terminology
in Romanian based on proper nouns (anthroponyms and toponyms). We list the distinctive marks of
proper and common nouns, as well as the changes of paradigm that occur following their transition from
one class to another. Three active directions of deonimisation are analysed: conversion of a proper noun
to a common one without the application of formative instruments; suffixation of the proper noun, which
then becomes a common one; and creation of terminological phrases that include the targeted proper
noun, where the determinate is a common noun, while the determiner is a proper one. We also discuss
how students may learn and actively use such scientific terminology.
Key-words: Terminological phrases, common nouns, proper nouns, deonimisation.

Clasificarea substantivelor în comune şi proprii este destul de convenţională şi ţine de semantica
lor: „în funcţie de natura obiectelor pe care le au ca termen referenţial, substantivele se grupează
în diferite clase semantice relativ omogene, chiar dacă nu în mod tranşant delimitate şi
delimitabile, între care intervin şi unele deosebiri de natură morfologică şi sintactică‖ [3, p. 39],
iar gramatical, singurul indiciu cert al numelui propriu este „absenţa categoriei de determinare‖
[7, p. 229]. Încercările de a defini aria fiecăreia dintre aceste clase semantice se lovesc fie de
imposibilitatea de a le cuprinde pe toate în câteva criterii relevante, fie de faptul că „funcţia
specifică a numelor proprii: denominaţia prin identificare şi individualizare, se opune celei a
numelor comune: desemnarea prin generalizare‖ [Idem, p. 1]. Singurul indiciu cert al
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apartenenţei la clasa substantivelor proprii, pentru cel care citeşte un text scris în limba română,
este ortografierea lui cu majusculă în interiorul enunţului; pentru cel care scrie, operaţia
intelectuală este inversă.
Substantivele comune „au un sens lexical stabil, unic pentru toţi vorbitorii limbii şi
traductibil într-o altă limbă‖, pe când cele proprii „sunt semne lingvistice cu structura şi
funcţionarea simplificată‖; ele „nu au sens, ci numai denotat şi semnificaţie‖ [3, p. 42]. Această
distincţie este relevantă în funcţie de situaţia de comunicare, pentru că îi permite fiecărui vorbitor
să-i atribuie unui substantiv propriu semnificaţia înţeleasă de cei cărora li se adresează.
Iar cum aceste clase de substantive se întrepătrund, unele dintre lexeme se regăsesc în
ambele (bursuc – substantiv comun, faunonim, şi Bursuc – substantiv propriu, nume de familie,
toponim, poreclă de animal sau de persoană etc.) şi se atestă o mişcare de du-te-vino între ele:
substantivele comune sunt frecvent invitate să devină proprii, desemnând realităţi care „trebuie
să poarte un nume‖, iar substantivelor proprii li se atribuie, de comun acord, un sens care le
transferă în categoria celor comune. Procedura este diferită, deoarece substantivul comun,
devenind propriu, se debarasează de majoritatea semelor din sensul său structural cunoscut, pe
când substantivul propriu, devenind comun, primeşte un sens structural construit artificial, dar
perfect motivat prin referentul original.
Pentru a repera cu exactitate ce se întâmplă în cadrul acestui „proces metabolic‖ polivalent,
lingviştii operează cu termeni specifici: apelativizare, deonimie (trecerea numelor comune în
nume proprii), antonomază (utilizarea numelor proprii în locul celor comune) [2, p. 85] ş.a.
Deşi deonimia – trecerea substantivului propriu în comun – este un fenomen rar pe terenul
limbii române, ea este bine reprezentată în lexicul internaţional, de unde unităţile lexicale sunt
preluate masiv şi în limba noastră, fiindcă deseori obiectele şi noţiunile se împrumută împreună
cu denumirile lor. Acest împrumut este perfect legal şi deosebit de actual în raport cu
terminologia unor domenii ale ştiinţei, culturii sau producţiei, căci globalizarea pe toate
fronturile implică iminent internaţionalizarea lexicului, care se alimentează atât din limbile
clasice, cum sunt latina şi greaca, cât şi din limbile moderne, printre care engleza este, pentru
moment, cel mai generos donator. „În mod obişnuit, deonomasticele se regăsesc în terminologie
dar, prin lexicalizare, și-au lărgit semnificaţia și au pătruns în limbajul usual‖ [5, p. 138].
De exemplu, substantivul propriu Ampèr este identificat în Dicţionarul Enciclopedic prin
„Ampèr, André Marie (1775-1836). Fizician şi matematician francez‖, după care se descrie
rezumativ aportul acestuia la cercetările din domeniile numite: „A descoperit (1827) legea
interacţiunii curenţilor electrici cu câmpul magnetic şi a emis ipoteza curenţilor moleculari
pentru explicarea magnetismului corpurilor feromagnetice; unul dintre întemeietorii
electromagnetismului.‖ În acelaşi dicţionar, termenul ştiinţific amper este deja marcat ca
substantiv masculin, format de la Ampèr: „Unitate de măsură pentru intensitatea curentului
electric (simbol: A), egală cu intensitatea constantă a curentului care, trecând prin două
conductoare rectilinii şi paralele de lungime infinită şi de secţiune circulară neglijabilă şi aflate
în vid la depărtarea de un metru unul de celălalt, produce între aceste conductoare o forţă de 2-1-7
newtoni pe fiecare metru de lungime‖ [2, p. 65]. Tot aici sunt prezentate şi derivatele sale:
amperaj, ampermetru, amperoră, amperometru, amperspiră. Fireşte că aceste substantive
comune se vor comporta în mod diferit în diferite limbi de adopţie, însă cuvântul rămâne de
origine franceză, iar conversiunea Ampèr – amper s-a produs pe terenul acestei limbi. Este
crucial pentru definiţia enciclopedică – şi, de fapt, pentru orice asemenea situaţie de deonimizare
– să se facă văzută legătura dintre numele propriu şi cel comun, dar această cerinţă nu mai este
179

valabilă în dicţionarul explicativ, care vine cu o definiţie lexicografică: „Unitate de măsură a
intensităţii curentului electric‖, iar etimologic raportează cuvântul la substantivul comun din
limba franceză. Întrebarea de natură pur didactică pe care o formulăm aici este dacă elevul care
studiază fizica trebuie să cunoască etimologia termenilor cu care operează şi cât de important,
pentru competenţele specifice ale disciplinei, este relaţionarea termenului nou cu numele
savantului (care, şi el, poate fi un nume auzit pentru prima dată). Curriculumul 2019 la fizică
stipulează, printre competenţele specifice: „3.2. Definirea mărimilor fizice și a unităților de
măsură: intensitatea curentului electric, amperul (s.n.), tensiunea electrică, voltul, rezistența
electrică, ohmul, rezistivitatea, lucrul și puterea curentului electric, kW•h.‖ [1, p. 22] şi enumeră
imediat ―Elemente noi de limbaj specific disciplinei: curent electric continuu, sensul curentului
electric, intensitatea curentului electric, tensiune electrică, rezistență electrică, rezistor, reostat,
rezistivitate, legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit, putere, legea lui Joule, amper (s.n.), volt,
ohm, kW•h, ampermetru (s.n.), voltmetru, multimetru, conexiunea conductoarelor (în serie, în
paralel), *tensiunea electromotoare, *legea lui Ohm pentru un circuit întreg‖ [Idem, p. 23].
Manualul şcolar pentru clasa a VIII-a prezintă portretul şi câteva date despre A. M. Ampèr, dar
lasă pe seama profesorului alte explicaţii.
Numele savanţilor poate participa în structura unei sintagme terminologice alcătuite in
memoriam. Astfel s-a procedat cu substantivul propriu Pascal (numele lui Blaise Pascal, 16031662), utilizat la câteva secole după trecerea lui în nefiinţă pentru a desemna (1) o unitate de
măsură a presiunii şi (2) un limbaj de programare. Pentru primul cuvânt, atestat în 1935,
explicaţia rezidă în cercetările pe care savantul le-a efectuat asupra vidului şi presiunii
atmosferice; cel de-al doilea ―este atestat în franceză în 1969: numele lui Pascal i-a fost dat
pentru că, în jurul anului 1642, el a construit o maşină de calculat pentru a-şi ajuta tatăl,
funcţionar la serviciul de impozite, maşină care a fost numită pascalină‖ [6, p. 198].
Mecanismul apelativizării funcţionează conform unuia din cele trei scenarii posibile:
1. Transferul în cadrul clasei substantivului
Substantivul propriu devine comun în forma sa gramaticală neschimbată, raliindu-se la un
model de declinare adecvat şi comportându-se ca atare. În virtutea deonimizării, se renunţă la
ideea unei singure forme gramaticale, numele este determinat de articol, cuvântul îşi schimbă
forma de număr şi începe să se comporte la fel ca alte substantive comune identice.
Fenomenul se atestă deja în limbile antice, unde este cunoscută figura retorică antonomază
şi de unde avem exemplele clasice mecenat, meandru, mentor, amfitrion etc., dar ia amploare în
cele moderne. Comerţul şi schimburile culturale alimentează circulaţia cuvintelor ce desemnează
obiecte de cultură materială (olandă, sandviş, panama, colonie, goblen, coniac, şampanie), iar
dezvoltarea ştiinţei şi educaţia instituţionalizată – a terminologiei ştiinţifice internaţionale, în
cadrul căreia cuvintele noi sunt formate în baza unor antroponime sau toponime remarcabile
(faună, floră, atlas, ocean, barem, ecou, mercur, aldin, tantal, triton etc.). Aici e la putere
metafora, prin intermediul căreia numele propriu simbolic dezvoltă un sens figurat, acestuia i se
atribuie un referent, iar utilizarea articolului substantival (hotărât şi nehotărât) contribuie plenar
la naturalizarea noului lexem.
În epoci mai noi, este vorba despre unităţile de măsură (ohm, volt, watt, joule), ale căror
nume au fost stabilite de către savanţi sau instituţii şi oficializate. Comportamentul gramatical al
noului substantiv este pe deplin dictat de forma sa fonetică sau grafică – şi aici volt sau amper se
simt mai în largul lor decât joule, care necesită transcriere fonetică [pronunţat: jul] şi a cărui
formă de plural este jouli.
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2. Derivarea cu sufix în cadrul clasei substantivului
Şi acest model este cunoscut din limbile clasice, unde antroponimele sau toponimele
serveau pentru formarea apelativelor. Definitoriu aici este sensul sufixului: panică – de la
numele zeului Pan; filipică – de la discursurile lui Demostene împotriva regelui Filip al
Macedoniei; pergament – de la numele oraşului Pergam etc. De regulă, un nume propriu nu
devine bază de derivare pentru multe nume comune, dar primul derivat poate alimenta altele:
marochin – de la Maroc; marochinărie – de la marochin. În legătură cu ultimul, observăm că
sinonimul său învechit era cordovan, un alt deonim format de la numele oraşului spaniol
Cordoba/Cordova. O anumită categorie de substantive proprii devenite comune primesc un sufix
formativ care le dă o alură de adjectiv, dar adjectivul se substantivizează cu uşurinţă: câinele
originar de la mănăstirea Saint Bernard devine bernardin; cel de la Pekin (alias Beijing) se
numeşte pechinez; cel din Dalmaţia este dalmaţian.
În limbile moderne substantivul propriu este utilizat de către specialiştii din diferite
domenii pentru formarea unui alt substantiv, comun – de regulă, termen. Aici exemplele cele mai
relevante ţin de istoria denominării elementelor chimice noi – un capitol de semiotică,
semasiologie, etimologie şi gramatică universală – pentru că în numele pe care cei învestiţi cu
drept de decizie îl aleg trebuie să se reflecte şi esenţa noului element, şi anumite aspecte ale
descoperirii lui. Altă dată prin procedura nominalizării urmează să se aducă un omagiu
savanţilor care au participat la cercetare. Pentru fiecare dintre elementele ce au completat liniile
şi coloanele Tabelului periodic al elementelor chimice există o istorie ce relatează procedura de
nominalizare şi, de fapt, majoritatea acestora lasă să se întrevadă substantivul propriu de start:
americiu – America, poloniu – Polonia, plutoniu – Pluton, neptuniu – Neptun, einsteiniu –
Einstein, californiu – California, coperniciu – Copernic, europiu – Europa, fermiu – Fermi,
franciu – Franţa, mendeleeviu – Mendeleev, scandiu – Scandinavia, niobiu – Niobe, galiu –
Galia, nobeliu – Nobel etc. Vom cita un exemplu relevant pentru tenesiniu: ―Unuseptiu.
Elementul 117 este cea mai nouă adăugire la tabelul periodic când scriu cartea de faţă, în 2010;
chiar dacă acest nume este doar temporar, îi iubesc rădăcinile latineşti (1-1-7). Unuseptiul a
umplut o gaură pe rândul şapte, cel mai de jos rând al tabelului, şi l-a completat. Între timp,
―unuseptiul‖ a şi primit un nume oficial, în noiembrie 2016: tenesiniu (după statul american
Tennessee), cu simbolul chimic Ts.‖ [4, p. 478].
3. Constituirea unei sintagme terminologice cu includerea substantivului propriu
Substantivul propriu îşi păstrează statutul şi referențialul într-o sintagmă ce actualizează un
raport atributiv sau atributiv-circumstanţial cu un substantiv comun regent: teorema lui
Pithagora, legea lui Ohm, şcoala de la Palo Alto, ceramica de Corund, curba lui Gauss etc.
Uneori raportul din atributiv devine apozitiv: boala Bazedov, bucla Korbut, legea Sapir-Worf,
cultura Cucuteni, herpes Zoster etc.
Aici substantivul propriu este, preponderent, numele persoanei/persoanelor care au făcut
descoperirea respectivă, i-au dat haină verbală şi statutul ştiinţific necesar şi au brevetat-o sau
cărora li se atribuie întâietatea în acest domeniu; rareori, substantivul propriu numeşte locul în
care a luat naştere ideea sau s-a făcut descoperirea. Un număr mare de asemenea sintagme
terminologice îl alcătuiesc cele din domeniul ştiinţei şi artei, păstrând astfel pentru eternitate
numele savanţilor care au observat fenomenele, le-au descris şi şi-au făcut publice descoperirile:
anumite legi (legea lui Pascal, legea lui Ohm, legea lui Arhimede, legea lui Newton etc.),
maladii (boala Lyme, boala Alzheimer, boala Parkinson, boala Wilsson etc.), sindroame
(sindromul lui Diogene, sindromul Asperger, sindromul Down, sindromul Turner etc.), metode
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de cercetare sau de creaţie (metoda lui Arhimede, metoda Montessori, metoda lui Stanislavski).
Atâta timp cât se ortografiază cu majusculă, numele propriu nu se supune deonimării; atunci
când procedura apelativizării se încheie, substantivul propriu devine bază pentru un derivat
comun: parkinsonism, parkinsonian; pasteurizare, pasteurella, pasteureloză.
Frecvent, numele propriu din sintagme cu acelaşi termen regent participă la delimitarea
unor unităţi de măsură în diferite sisteme: temperatura după scala Celsius, Kelvin sau
Fahrenheit; intensitatea cutremurelor după scara Mercalli sau scara Richter.
Un grup reprezentativ de asemenea sintagme (substantiv comun însoţit de o apoziţie
exprimată prin substantiv propriu) îl constituie termenii din domeniul industriei alimentare, unde
substantivul propriu poate numi inventatorul / autorul reţetei (tortul Sacher), dar deseori numele
este cel căruia i-a fost dedicat produsul (prăjitura Pavlova, prăjitura Greta Garbo, tortul
Napoleon) şi legătura ţine de metafore sau chiar de fabulaţii.
Comparate între ele, substantivul propriu original şi apelativul format în baza lui păstrează
câteva trăsături comune, dar cuvântul nou nu rămâne un termen de enciclopedie, cu un sens
special şi îngust, ci se înscrie în sistemul limbii şi se comportă analogic după un model
paradigmatic adecvat formei sale. Bogăţia de sens pe care o dezvoltă ulterior substantivele exproprii nu vine din sfera denotatului, pentru că ele sunt preponderent monosemantice, iar
conotaţiile se adaugă pe parcurs: cu cât mai largă este informaţia de care dispunem despre
referent, cu atât mai multe asociaţii pot construi vorbitorii în baza lor. Este suficient ca
substantivul propriu să se desprindă de ceea ce numeşte în realitate (acest obiect unic desemnat
cu acest nume unic) şi să devină generalizator pentru o clasă de obiecte similare, omogene, că i
se deschide calea spre apelativizare. Unele substantive proprii de origine străină se naturalizează
definitiv: iniţial se numesc adidaşi doar pantofii de marca Adidas, iar prin extindere orice pantofi
pentru sport cu acelaşi design se vor numi adidaşi. Fenomenul nu este global: alţi producători de
pantofi de sport ar putea să nu se bucure de aceeaşi recunoaştere şi acest lucru nu neapărat
depinde de calitatea produsului, ci deseori doar de întâietatea pe piaţă.
Cercul de vorbitori care lansează apelativul poate să ţină de domeniul strict specializat al
sferei ştiinţifice, dar şi al publicităţii, marketingului, mass-mediei. Pentru adaptarea şi acceptarea
cuvântului nou se face abstracţie de caracteristicile denotatului şi se formează o noţiune nouă,
legată într-un oarecare fel de numele propriu primar, dar cunoaşterea de către vorbitori a
denotatului este o condiţie a trecerii lejere dintr-o categorie în alta. În acest scop, manualele
şcolare care introduc în vocabularul elevilor termenii ştiinţifici de acest tip ar trebui să găsească
loc pentru explicarea originii lor, chiar dacă etimologizarea termenilor nu se regăseşte printre
obiectivele predării disciplinei date.
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Matieț-Paraschiv Violeta, dr., conf. univ.
UPS „I. Creangă”din Chișinău
CZU: 808.5:316.772.4
Abstract
Interpersonal communication differs from other types of communication. This occurs between
two people in the context of their relationship and as it evolves, it helps them to negotiate and define their
relationship. An interesting aspect of this communication is the persuasion, which can be easily confused
with manipulation and certitude.
Key-words: interpersonal communication, persuasion, communication strategy, manipulation.

Fie direct, fie indirect, primim în permanență mesaje care să ne influențeze gândurile,
opiniile, convingerile, atitudinile și comportamentele. În același timp, căutăm, la rândul nostrum,
să influențăm, fie direct, fie indirect, explicit sau implicit, dar cât mai profund, opiniile,
percepțiile, convingerile, valorile și comportamentele celorlalți. Practic, „persuasiunea există
pretutindeni, nu numai în viața noastră privată, dar și în interacțiunile noastre cu mediul social.
Trăim într-o lume liberă, dar invadată de persuasiune. Toate actele noastre de comunicare
interpersonală au efecte persuasive, mai mult sau mai puțin constrângătoare‖ [1, p. 81]. Am
putea spune că esența comunicării umane este realizarea persuasiunii; că un gest de comunicare
care nu influențează, care nu modifică sau nu aduce alte repere cognitive ignorate sau
subapreciate de interlocutori nu este un gest de comunicare deplin, dus până la capăt.
Comunicarea se împlinește și își justifică rostul prin persuasiune.
Cercetătorii au determinat trăsăturile care par să caracterizeze oratorii considerați
persuasivi și credibili: priceperea, veridicitatea (sinceritatea) și dinamismul [7, pp. 259-261]:
Priceperea
Componenta pricepere a credibilității sursei înseamnă că sursele demne de încredere sunt
percepute ca deținătoare de cunoștințe și de experiență referitoare la subiectul abordat. Avem
tendința să acordăm mai mult credit ideilor și sfaturilor venite din partea experților decât cele
date de către persoane neavizate. Priceperea este considerată dimensiunea cea mai stabilă în
determinarea credibilității.
Veridicitatea (sinceritatea)
Persoana sinceră este persoana necamuflată. „Veridicitatea sau sinceritatea reprezintă, de
asemenea, un factor al credibilității‖, scrie Ch. H. Larson. Chiar dacă efectele diferă de la o
situație la alta, receptorii dau crezare persoanelor pe care le consideră veridice fie din cauza
reputației sursei, fie a modului de transmitere a mesajului sau al presupuselor motivații.
Motivația persoanei este elementul cheie al sincerității.
Dinamismul (maleabilitatea)
Dinamismul se referă la gradul de admirație al publicului și la identificarea agentului
persuasiv cu o sursă atrăgătoare, plină de energie și putere (sau forță). Dinamismul este în
legătură cu noțiunea de carismă și, deși este influențată de caracterul atrăgător al vorbitorului,
persoanele neagreabile pot fi de asemenea carismatice și dinamice. „Oratorul dinamic‖,
precizează Larson, „nu se mișcă neapărat foarte mult și nici nu-și flutură mâinile pentru a-și
dovedi dinamismul. El preia pur și simplu o încărcătură psihologică cu mai multă ușurință,
manevrând-o corespunzător. Intră într-o încăpere și pentru toți devine evident că el deține
controlul situației.
Pe lângă aceste trei trăsături deja menționate, s-a mai observat că un orator înalt este de
obicei mai ușor de crezut decât unul scund; de asemenea, că persoanele timide sau rezervate se
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bucură de puțină credibilitate, în timp ce agenții persuasivi și încrezători în sine acaparează
atenția. Cei aroganți și orgolioși își pierd credibilitatea, pe când persoanele plăcute și calde o
cuceresc [7, p. 261]. Se remarcă și faptul că agenții persuasiunii fac frecvent apel la nevoia de
recunoaștere și de reușită a interlocutorilor.
„Persuasiunea este procesul prin care îi determinăm pe oameni să gândească sau să
acționeze într-un anumit fel” [4, p. 176]. De fiecare dată când urmărim o reclamă TV, când citim
un panou publicitar sau ascultăm un discurs politic, cineva încearcă să ne influențeze
convingerile sau comportamentul. În mare parte, capacitatea noastră de a-i convinge pe ceilalți se
bazează pe limbajul pe care îl folosim. Filosoful grec Aristotel a descris trei forme de dovezi
retorice, adică modalități de a susține un argument persuasiv. El a explicat că mesajele
persuasive pot fi susținute prin apeluri la etos, patos și logos [4, p. 177].
Apelul la etos:
Aristotel a recunoscut că, pentru a fi convinși, oamenii trebuie să aibă o opinie pozitivă
despre persoana al cărei mesaj îl analizează. În consecință, un vorbitor care pare respectabil și
demn de încredere este în general mai convingător decât unul care nu face această impresie.
Aristotel a folosit termenul etos pentru a descrie respectabilitatea unui vorbitor, încrederea pe
care o generează și caracterul moral. Deci vorbitorii care se pricep la persuasiune își conturează
și își consolidează etosul, știind că le va amplifica abilitățile persuasive.
Apelul la patos:
A doua strategie persuasivă constă în apelul la emoțiile oamenilor. Când oamenii sunt
incitați din punct de vedere emoțional, receptivitatea lor la idei noi este amplificată. Aristotel a
folosit termenul patos pentru a descrie emoțiile ascultătorilor și a înțeles că emoția poate fi un
instrument persuasiv important.
Deși insuflarea practic a oricărei emoții poate avea potențial persuasiv, apelurile
interpersonale ale oamenilor se axează adesea pe generarea unor emoții negative, de exemplu,
teama, vinovăția, dezgustul, mânia și tristețea, mai ales când rezultatul dorit este o modificare a
comportamentului. Motivul este că în general nu ne face plăcere să trăim astfel de emoții, așa că
suntem motivați să reacționăm la apelul persuasiv, ca modalitate de a atenua sentimentele
respective. Totuși, unele studii relevă că apelul la emoții pozitive, de exemplu, bucuria sau
recunoștința, poate fi mai eficient când scopul este modificarea opiniilor cuiva, mai degrabă
decât schimbarea comportamentelor sale.
Apelul la logos:
A treia modalitate de a-i convinge pe oameni este a face apel la simțul rațiunii. Dacă o
anumită convingere, opinie sau comportament par logice, atunci oamenii vor fi înclinați să le
adopte, dacă au capacitatea de a face acest lucru. Apelurile la logică nu sunt întotdeauna
eficiente, mai ales dacă o anumită forță, de exemplu, o dependență influențează comportamentul
unei persoane. Totuși, când oamenii sunt liberi să-și aleagă convingerile, opiniile și
comportamentele, ei sunt convinși frecvent de un argument foarte logic. Aristotel a folosit
termenul logos pentru a desemna capacitatea ascultătorilor de a raționa. A raționa înseamnă a
face judecăți cu privire la lume pe baza unor dovezi, mai degrabă decât pe baza emoțiilor sau a
intuiției. Când facem apel la logos, formulăm argumente logice care ne sprijină poziția și oferim
informații sau dovezi specifice pentru a consolida argumentele respective. Pentru a ne maximiza
eficiența, încercăm să selectăm argumentele și dovezile pe care le considerăm cele mai relevante
pentru ascultătorii noștri.
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În același context, R. Dawson (2006) apreciază că persuasiunea circumscrie capacitatea
de a convinge pe altcineva să facă ceva ce-i cerem, „fie pe cale rațională, fie prin persuasiune
emoțională, fie prin inducerea anumitor stări‖ [apud 4, p. 293], este, pe scurt, „aptitudinea de a
face ceva să se întâmple‖ în viața unei persoane, a unui grup, a unei instituții. Persuasiunea
depinde foarte mult de ceea ce crede agentul persuasiv despre el însuși.
Putem înțelege mai bine conceptul de persuasiune dacă-l raportăm la conceptul de
convingere și la cel de manipulare, atât de intim legate între ele. În felul acesta putem aprofunda
nu numai raporturile dintre ele, dar putem face și distincțiile existente între conotațiile lor:
„Conceptul de convingere se referă la formularea și utilizarea argumentelor logice,
raționale în susținerile noastre. Înțelesul lui este legat de componentele intelective invocate de
individ atunci când își asumă sau respinge o idee, o opinie, o concepție, o atitudine‖ [1, p. 83]. A
convinge înseamnă a aduce dovezi raționale, a întemeia logic. Este una dintre multiplele tehnici
în care „o persoană influențează /determină o altă persoană să adopte o amintită poziție, un
anumit comportament, în urma unui schimb verbal construit argumentativ” [7, p. 201]. Pe scurt,
putem spune că „a convinge este plăcerea rațiunii, iar a persuada este deliciul inimii‖ [ibidem,
p. 202]. Persuasiunea însoțește convingerea, o întărește, o consolidează. Persuasiunea urmărește
o anumită coerență și întemeiere logică, dar se adresează și trăirii emoționale; ea își atrage ca
aliat entuziasmul, exaltarea, ambiția, încrederea.
Conceptul de manipulare este foarte apropiat și de cel de persuasiune. Privit în această
„vecinătate‖ conceptuală, când persoane, grupuri, instituții, organizații urmăresc în mod deliberat
schimbări de atitudini, „prin mijloace mai mult sau mai puțin insidioase, avem de a face cu
persuasiunea‖, notează Iluț P. [6, p. 53]. În sensul cel mai general, manipularea cuprinde, într-un
fel sau altul, și persuasiunea. Însă persuasiunea nu are conotație negativă pe care o are în general
manipularea, aceea de a înșela subiectul vizat și de a atinge unele scopuri avantajoase pentru
manipulator, în detrimentul intereselor și scopurilor interlocutorului-țintă. Specialiștii vorbesc și
de manipularea pozitivă (sau de sensul pozitiv al manipulării), în măsura în care „scopurile
vizate de manipulatori satisfac și scopurile urmărite de subiectul manipulat‖ [1, p. 85]. În actul
de manipulare intră oarecum automat faptul că „ținta nu este conștientă nici de intențiile sursei,
nici de faptul că este influențată‖ [6, p. 54]. Și în persuasiune se poate întâmpla acest lucru, dar
nu este neapărat necesar.
Tabelul nr.1 A convinge și a manipula [2, p.72]:
-apel la raționalitate
A demonstra
A convinge
-accent plasat pe fapte și pe
raționament, independent de
relația cu ceilalți
-apel la afect, la irațional
A sugera
A manipula
La rândul său, R. B. Cialdini – recunoscut psiholog al persuasiunii – consideră că „actul
persuasiv este posibil în condițiile existenței și funcționării a ceea ce a numit comportamente
umane automate (pe cât de inerente, pe atât de necesare)‖ [2, p. 82]. Întrucât nu dispunem – întrun mediu de viață complex și cu influențe extraordinar de complicate – de timpul, energia și
capacitatea de a recunoaște și analiza toate aspectele legate de fiecare persoană, eveniment,
relație și situație pe care le întâlnim, în multe situații comportamentale stereotipe sunt cea mai
eficientă formă de comportament. Acest comportament „se dezvoltă, de obicei, pe baza unor
principii psihologice sau stereotipuri pe care am învățat să le acceptăm‖, precizează Cialdini.
Sunt, ar spune alți psihologi, niște condiționări dobândite încă din copilărie. Există oameni care
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știu să folosească cu pricepere și în mod obișnuit aceste „arme de influențare automată‖ pentru a
obține ceea ce vor. Între acestea, R. B. Cialdini identifică și enumeră următoarele:
1. Principiul / Regula reciprocității
Este una dintre cele mai puternice arme de persuasiune. Acest principiu susține faptul că
o persoană care acționează într-un anumit mod față de noi este îndreptățită să se bucure de
același tratament sau în alte cuvinte, suntem persuadați să răsplătim într-un mod cel puțin
asemănător gestul unei alte persoane, atunci când suntem ținta acestuia. Această regulă a fost
creată și menținută pentru a promova schimburi și relații echitabile între oameni, între parteneri,
totuși ea este frecvent folosită pentru a câștiga favoruri sau a obține concesii nejustificate. Regula
reciprocității are o putere (constrângătoare) atât de mare încât ne determină deseori un răspuns
afirmativ la o solicitare care ar fi refuzată dacă nu ar exista un sentiment de îndatorare.
2. Principiul /Regula consecvenței
Acest principiu se întemeiază pe nevoia umană de a păstra o concordanță între gândurile
și credințele noastre cu ceea ce am făcut sau am decis deja [2, p. 83]. Un grad înalt de
consecvență este asociat cu o personalitate echilibrată, matură, de încredere. „Consecvența stă la
baza logicii, rațiunii, stabilității și onestității‖, suntem înclinați să susținem tot, fără a ține seama
de anumite particularități ale relațiilor noastre sau ale interlocutorilor noștri. Fiind total convinși
de valabilitatea acestui principiu psihologic, cădem frecvent și ușor în greșeala „de a fi
consecvenți în mod automat, chiar și în situația în care nu este rațional să o facem‖, punctează
Cialdini.
3. Principiul / Regula dovezii sociale
Acest principiu susține că „unul dintre mijloacele pe care le folosim pentru a stabili ce
poate fi considerat corect este să aflăm ceea ce cred alții că este corect‖. Altfel spus, în cea mai
mare parte a situațiilor în care ne aflăm, percepem un comportament ca fiind corect într-o
împrejurime dată în măsura în care îi vedem și pe alții (și cu cât sunt mai mulți cu atât e mai clar)
că procedează la fel. De obicei, atunci când mai mulți oameni fac ceva, acela este lucrul corect
care trebuie făcut.
4. Principiul /Regula simpatiei
Acest principiu susține că oamenii au tendința de a spune da unei persoane pe care o
cunosc și o simpatizează. De regulă, suntem persuadați mai degrabă de persoanele cunoscute și
simpatice, decât de cele străine, cvasinecunoscute, indiferente sau antipatice.
Pare, așadar, că educatorii / profesorii pot avea un grad cu cât ai mare de persuasiune, cu
atât sunt mai asociați cu veștile / lucrurile bune și cu cât sunt mai capabili să angajeze relații de
cooperare în clasă. Desigur și elevii devin cu atât mai persuasivi (pentru educatorii și colegii lor)
cu cât sunt mai simpatici, mai cooperanți, cu cât știu să-și complimenteze profesorul și colegii.
5. Principiul /Regula autorității
Cercetările de psihologie socială au arătat că comportamentul nostru este strâns legat de
un sentiment adânc înrădăcinat al datoriei față de autoritate (comportamentul obedient).
Obediența noastră se declanșează frecvent într-un mod automat, fără o deliberare conștientă sau
cu foarte puțină deliberare conștientă. R. B. Cialdini notează: „suntem instruiți de la naștere că
supunerea față de autoritatea potrivită este bună, iar nesupunerea este greșită. Acest mesaj
esențial îl găsim în povețele părinților, în poeziile, poveștile și cântecele pe care le învățăm în
copilărie și este dus mai departe de către sistemele juridic, militar și politic cu care ne
confruntăm ca adulți‖ [2, p. 263]. Cu cât o persoană este percepută ca având mai multă
autoritate, cu atât ea are o forță de persuasiune mai mare asupra subiectului și grupului țintă.
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După cum, cu cât actul persuasiv are efecte mai directe și mai rapide asupra populației-țintă, cu
atât persoana este considerată mai autoritară.
6. Principiul / Regula rarității (lucrurilor)
Acest principiu se referă la situația conform căreia ocaziile, lucrurile par mai valoroase
atunci când ele sunt disponibile în mod limitat. Respectiv, când o persoană constată că un lucru
pe care și-l dorește se găsește într-o cantitate limitată, ea crede că valoarea acelui lucru dorit este
mai mare decât dacă s-ar găsi din abundență [5, p. 43]. De aceea, atunci când libertatea noastră
de a avea ceva, nu numai obiecte, lucruri, dar și informații, persoane, este limitată, adică acel
ceva devine mai puțin disponibil, vom trăi o dorință mai intensă de a-l avea [2, p. 203].
Ținând seama de toate acestea, este recomandabilă o maximă precauție atunci când ne
confruntăm cu atacul provocat de raritate și rivalitate, deoarece putem pica victime mult prea
ușor unor versați agenți persuasivi.
Deci, persuasiunea este, pe cât de importantă, pe atât de inevitabilă, în a-i determina pe
oameni să încerce, să accepte, să înțeleagă și, în final, să adopte modalități noi de a gândi, de a
crede, de a se comporta [7]. De aceea, poate, puterea de a influența a devenit cea mai importantă
facultate de comunicare. Există, în lumea de azi, multe chei ale succesului, ale realizării de sine,
dar potrivit lui K. Hogan „abilitatea de a-i convinge pe alții este cheia principală a bogăției,
iubirii și fericirii‖ [5, p. 16]. Desigur, și a puterii. Forța de a-i influența pe ceilalți și mediul în
care trăiesc le dă indivizilor „șansa de a face salturi semnificative pe scara vieții‖, precizează
același autor [ibidem, p. 17].
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PARTICULARITĂȚI MORFOLOGICE ALE ABREVIERILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Vîlcu Marcela, lector univ.,
UPS „Ion Creangă”din Chișinău
CZU: 81’373.4 : 811.135.1
Abstract
This article addresses the issue of abbreviations from the perspective of morphological specific and
their behavior in flexion. There are emphasized the abreviations from the initial letters, which are the
most unstable and have the most writing, inflection and agreement problems. There are examined a series
of contexts where the same abreviations from the initial letters appear to be used differently, illustrating
the need for elaboration clear rules on the use of abbreviations.
Key-words: abbreviation, abreviations from the initial letters, inflection, inflectional behavior.

Fenomenul abreviierii, fiind unul relativ nou pentru limba română, rămâne încă insuficient
explorat, chiar dacă a servit ca obiect de interes pentru mai mulți cercetători. Sub aspect
funcțional, abrevierile rămân încă la discreția utilizatorului, deoarece nu prea există la ora actuală
norme clare care să le vizeze.
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Această problemă o menționează majoritatea cercetătorilor. De exemplu, autoarea
studiului Abrevierile în limba română, cercetătoarea S. Pitiriciu, formulează astfel problema
abrevierilor: „În limba scrisă există numeroase inadvertențe date de numărul literelor care
constituie expresia grafică a abrevierii, scrierea cu literă majusculă sau minusculă, cu sau fără
punct, cratimă sau diverse semne grafice, atribuirea unui anumit gen siglelor – substantive
proprii, determinarea cu ajutorul adjectivelor, acordul cu verbul predicat etc.‖ [2, pp. 8-16)].
Cele mai multe neclarități sunt legate de sigle – un tip de abrevieri formate din literele
inițiale ale unor cuvinte ce formează denumiri compuse. Comportamentul lor nestabil se
manifestă și sub aspectul pronunțării, și al scrierii, și sub aspect flexionar.
În general, cuvintele formate prin siglare se încadrează în clasa gramaticală a
substantivului (în majoritatea lor – substantive proprii, deoarece provin din nume proprii
compuse și denumesc instituții, organizații, formațiuni politice etc.): SMURD, CEC, ANACEC,
OSCE etc.
În comportamentul lor flexionar, se atestă două tendinţe contradictorii, după cum remarcă
autoarea Z. Tărîță [3, pp. 40-43], una – de utilizare invariabilă a acestor formații lexicale şi alta
– de încadrare morfologică în tiparele flexionare ale limbii române. Tendința de adaptare la
sistemul gramatical al limbii se atestă la abrevierile (siglele) formate de la stucturi compuse cu
valoare de substantive comune, ca, de exemplu: CD, CV, SRL, ONG, care și-au însușit
caracteristicile morfologice ale substantivului (au categoria genului, a numărului, a cazului, a
determinării (SRL-uri, SRL-ul, SRL-ului: „Cum să înființezi un SRL în Republica Moldova?‖).
Cele invariabile alcătuiesc majoritatea; ele se încadrează în clasa substantivelor proprii și, prin
urmare, nu pot exprima opoziția de număr, nu au categoria determinării și sunt folosite doar cu
forma cazuală de nominativ-acuzativ.
Anume această categorie de abrevieri prezintă cele mai multe neclarități. Putem constata,
de exemplu, că abrevierile/siglele care se termină într-o consoană tind să-și însușească modelul
flexionar al substantivelor neutre (PSRM-ul / PSRM-ului, USM-ul /USM-ului, SAP-ul (Serviciul
de Asistență Psihopedagogică), SIS-ul / SIS-ului („În exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor, SISul este în drept să...), iar cele terminate într-o vocală rămân invariabile: UNESCO, CEDO, FIFA,
SUA, UEFA (Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal).
Așa cum am menționat, numeroase fluctuații se atestă anume în utilizarea siglelor.
Analizând mai multe exemple din presa electronică sau de pe paginile oficiale ale unor instituții,
constatăm că unele și aceleași abrevieri sunt folosite în mod diferit, uneori ca unități invariabile,
alteori – cu forme flexionare. Ba mai mult, adesea ele apar folosite în mod diferit chiar în același
context.
Vom trece în revistă câteva exemple, pentru a vedea cum se manifestă siglele din punct de
vedere flexionar.
Flexiunea cazuală, la unele sigle, se manifestă deplin, prin mijloace sintetice și analitice, la
altele – doar prin mijloace analitice, iar altele rămân invariabile. Astfel, abrevierea SMURD
(Serviciul Mobil Urgent de Reanimare și Descarcerare) apare pe pagina Wikipedia utilizată o
dată ca un cuvânt invariabil și, altă dată, având flexiunea cazului exprimată sintetic, prin articolul
enclitic -lui: „În anul 1999, în dotarea SMURD-ului intră și un elicopter tip Allouette III. La 9
ianuarie 2006, un elicopter al SMURD s-a prăbușit în timpul efectuării unui zbor tehnic‖ [4].
Și în cazul abrevierii CSI (Comunitatea Statelor Independente) se atestă aceeași situație:
„Liberalii reformatori propun CSI-ului (siglă cu marca formală de caz dativ) să ia exemplu de la UE.‖ [5];
„Soluționarea pașnică a litigiilor și conflictelor dintre statele-membre CSI (utilizată deja
invariabil)‖ [6].
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La abrevierea OSCE, după cum se poate observa în următorul exemplu, în calitate de indice
cazual apare doar alticolul genitival „a”, iar articolul substantival enclitic, ca mijloc sintetic de
exprimare a cazului, lipsește. Imediat, aceeași siglă este utilizată și ivariabil: „La Copenhaga se află
sediul Adunării Parlamentare a OSCE, la Haga – cel al Înaltului Comisar OSCE privind
Minoritățile Naționale.” [7]
În ceea ce privește categoria genului gramatical, majoritatea abrevierilor din limba română se
încadrează, de regulă, în genul neutru. Uneori însă, aceleași abrevieri sunt folosite cu indici de gen diferit,
așa cum atestăm în exemplele următoare: „ANACEC și rolul acesteia în asigurarea calității în
educație‖ [8]. După cum observăm, siglei ANACEC i se atribuie genul gramatical al primului element
al structurii abreviate (Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație si Cercetare), adică
genul feminin, pus în evidență de pronumele demonstrativ „acesteia‖; alteori, genul i se atribuie după indicii
formali de desinență (adică genul neutru: ANACEC-ul). Nu se întâmplă la fel și în cazul abrevierii CSI
(Comunitatea Statelor Independente): „CSI a fost înființat de conducerile Republicii Sovietice
Federative SocialisteR use, Belarusiei și Ucrainei‖ (i se atribuie genul neutru) [9].
Dacă atribuirea genului conform primului element al structurii abreviate pare justificată de
prevalarea modelului dat în limbile franceză și rusă, unde fenomenul abrevierii este mult mai
extins, atunci atribuirea unor indici de plural abrevierilor care, desemnând nume proprii, apriori
nu pot avea flexiunea numărului, este de-a dreptul exagerată: „SUA sunt chemate să
coordoneze împreună cu partenerii din UE politica sancţiunilor referitoare la Rusia.‖; „Vineri,
SUA au devenit prima ţară din lume care a depăşit pragul de 2.000 de decese cauzate de
noul coronavirus într-o singură zi” [10].
În concluzie, vom reitera că, în limba română, comportamentul flexionar al abrevierilor
rămâne încă neelucidat. Chiar dacă o serie de abrevieri sunt înregistrate în dicționare, așa cum
susține lingvista M. Avram: „Numeroase abrevieri sunt fixate prin norme. Abrevierile generale și
uzuale, precum și principalele abrevieri speciale sunt înregistrate în lucrările ortografice
normative, în primul rînd în DOOM; ele pot fi cunoscute deci prin consultarea acestor lucrări‖
[1, p. 255], se simte totuși acut lipsa unor surse normative care să facă lumină în situațiile
ambigue.
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Abstract
The article involves a series of methodological recommendations for the effective teachingassimilation of the dramatic text in school through interactive strategies. The proposed activities are
adapted to the didactic needs of the process of receiving the dramatic work, relying on the formation of
reading, analysis, interpretation, evaluation skills and integrating the application of notions of literary
theory, as well as linguistic skills. Because the theater represents a kind of direct contact, the
recommended techniques emphasize interaction and communication, simulation, play, spontaneous
creativity. The advantage of receiving dramatic texts in school is that with their help are cultivated other
types of artistic and literary sensitivity than by studying epic and lyrical works, the primary role being to
understand in depth the essence of human existence in relation to others.
Key-words: dramatic text, strategies, interaction, skills, communication, game.

Spre deosebire de celelalte genuri literare, teatrul deține mai puțin spațiu curricular pentru
receptare în cadrul procesului educațional la cursul de limbă și literatură română. Deși genul
dramatic presupune un grad de complexitate mai înalt sub aspectul receptării (lecturii, analizei,
interpretării, evaluării), se întâmplă că resursele didactice îi acordă mai puțină atenție decât s-ar
cuveni, astfel încât, ajungând la modulele de predare a unui text dramatic, cadrele didactice fie
utilizează preponderent sarcinile pe care le propun manualele școlare, fie rămân pe cont propriu
la capitolul inventivitate în predarea textului literar, adaptată necesităților particulare fiecărei
situații didactice (curent, text, nivel, clasă, context etc.). Pentru a contribui într-o oarecare
măsură la depășirea problemei, propunem o serie de recomandări didactice pentru predareaasimilarea eficientă a textului dramatic în școală prin intermediul strategiilor interactive, care
pun în valoare comunicarea, simularea, jocul, creativitatea spontană. Activitățile sugerate sunt
adaptate necesităților didactice ale procesului de receptare a operei dramatice, mizând pe
formarea unor competențe de lectură, analiză, interpretare, evaluare, integrând aplicarea
noțiunilor de teorie a literaturii, cât și a competențelor lingvistice.
Activități de prelectură și lectură. Pentru o atmosferă de lucru perfectă, în procesul de
receptare a operei dramatice, cadrul didactic ar trebui să-și asume, în virtutea creativității și a
flexibilității sale interioare, rolul de actor, stimulând elevii să resimtă viața ca teatru și să-și
„joace‖ cât mai fascinant rolurile sociale. În cadrul lecțiilor, fiecare elev va fi invitat să iasă din
rolul de spectator, adică de receptor pasiv, și să se implice în sarcini dinamice, care îi solicită
manifestare cât mai activă. Pentru aceasta, sugerăm activități care se realizează prin
improvizarea unor roluri, care valorifică sfera emoțională, empatia – capacitatea de a trăi
sentimentele altora, de a vedea lumea prin ochii celui al cărui rol îl interpretează.
Etapa de prelectură poate începe cu o sarcină de tipul monologului dramatic. Profesorul
va solicita elevilor să se imagineze într-o anumită ipostază (de exemplu, a elevului care la finele
lecției va fi apreciat cu nota „zece‖; a părintelui care are un copil dificil/ eminent; a unui director
de școală; a profesorului de LLR ș.a.) și să alcătuiască un scurt monolog prin prisma acestui rol.
Monologul va fi prezentat/ citit/ interpretat în fața clasei, după modelul spectacolelor cu un
singur actor, respectând cerințele teatralizării: intonație dinamică, emfază, întrebări/ exclamații
retorice, mimică, gestică, poziția corpului/ mișcare.
Jocul didactic Magnetul poate servi drept mod de apropiere de text prin abordarea
specificului altor arte. Pe tablă/ pe un poster este desenat un magnet mare. Elevii sunt rugați să se
gândească la arta care îi atrage cel mai mult și să argumenteze. Arta pe care o va selecta fiecare
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(literatura, pictura, sculptura, arhitectura, teatrul, dansul, cinematografia, fotografia, graffiti, arta
culinară, arta vestimentară, designul interior ș.a.) este scrisă pe o fișă care se lipește de magnet,
atunci acesta își exprimă și argumentează atracția față de ea. Când magnetul e plin cu fișe, elevii
care au scris că sunt atrași de teatru, sunt întrebați ce anume le place. Prin discuții se face
introducerea în tema nouă: genul dramatic.
Un alt joc didactic ce îmbină competența lingvistică și posibilitatea de evocare a temei
este Triade. Pe tablă sunt scrise o listă mare de cuvinte din care elevii vor forma triade, unind
câte trei lexeme care au legătură logică (act-scenă-tablou, dialog-monolog-soliloc, decor-timpspațiu, actor-regizor-sufleor, expozițiune-intrigă-deznodământ etc.). Un exercițiu similar, care
are caracter de joc, este Găsește intrusul. În lista de cuvinte la temă sunt strecurate cuvinteintruși pe care elevii le vor depista și vor argumenta în ce constă neconcordanțele. O activitate ce
mizează pe terminologia specifică genului dramatic este jocul Lanțul de cuvinte. Profesorul
spune cuvântul-temă și fiecare elev, în ordinea în care stau așezați în bănci, adaugă un cuvânt la
aceeași temă/ cu același număr de litere/ care încep/ conțin sau se sfârșesc cu o anumită literă.
Regula este decisă de către profesor și anunțată la începutul jocului. „Lanțul‖ de cuvinte se
încheie când fiecare elev a găsit cel puțin un cuvânt care corespunde criteriului.
În scopul motivării învățării și reactualizării cunoștințelor la temă se va putea pune în
aplicare tehnica Găsește pe cineva care... (1. Elevii primesc fișe cu două întrebări și circulă prin
clasă pentru a găsi pe cineva care cunoaște răspunsul. 2. Răspunsurile se notează și respondentul
semnează pe fișă. 3. Rolurile se schimbă, cel care a întrebat va răspunde la a doua întrebare.
Dacă nu s-au găsit răspunsuri, se caută alt partener de conversație. Când elevii au răspunsuri la
toate întrebările, își analizează fișa și corectează, dacă e necesar). O listă de întrebări pentru
această activitate ar putea conține:
1. Cu ce scop sunt scrise textele dramatice?
2. Ce specii include genul dramatic?
3. Cum se numește scriitorul care creează piese de teatru?
4. Cum definim comedia?
5. Prin ce se deosebește drama de tragedie?
6. Care e modul de expunere predominant în piesele de teatru?
7. Care e structura generală a unui text dramatic?
8. Ce înseamnă „didascalii‖?
9. Care e diferența dintre act și scenă?
10. Numiți un titlu de comedie.
11. Numiți un autor de drame din literatura română.
12. Care e rolul teatrului în societate?
13. Ce instituții teatrale cunoașteți?
Prelectura textului dramatic poate presupune o abordare contextuală a acestuia. În acest
sens, se vor evoca, prezenta, sistematiza informații despre contextul istoric, social, politic (dacă e
cazul), în care a fost creată opera dramatică, contextul existențial al creatorului (date biografice
legate de geneza operei).
Pentru evocare poate fi utilizată și tehnica Citate. Profesorul scrie câteva citate la temă (în
cazul dat: teatrul) pe foi aparte. Clasa formează echipe, fiecare echipă lucrează cu un citat și o
sarcină. Propunem o selecție de definiții metaforice ale teatrului, scrise de dramaturgul român de
talie europeană Matei Vișniec (din romanul „Iubirile de tip pantof, iubirile de tip umbrelă...‖):
 Teatrul este o întâlnire activă, într-o oglindă vie, cu mine însumi.
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Teatrul este un strigăt în comun, o revoltă spontană declanșată de singura ideologie
capabilă să ne schimbe profund – emoția.
 Teatrul este o stație terminus unde ne așteaptă un nou început.
 Teatrul este o încăpere mare fără ferestre unde oamenii devin ferestre.
 Teatrul este un zid anti-om aruncat în aer.
 Teatrul este un loc în care adevărul nu mai are nevoie să urle.
 Teatrul este ceva cu care se naște omul în codul său genetic, în anatomia sa, copilul știe
ce este o cortină de cum deschide ochii.
 Teatrul este o întrebare care nu cere răspuns și un răspuns extrem de frumos la o multitudine de întrebări nepuse [5].
Elevii vor explica/ comenta definițiile metaforice ale teatrului, relevând rolul teatrului în
societate și impactul lui asupra spectatorului/ cititorului. În treapta liceală, elevilor li se poate
solicita o alocuțiune (expunere improvizată, directă, fără timp de pregătire a discursului în scris)¸
pornind de la un citat preferat.
Deși textul dramatic este creat nu atât pentru lectură, cât pentru a fi pus în scenă, el poate
fi antrenant și pentru cititor, în măsura în care îi satisface anumite necesități intelectuale sau de
altă natură (comediile creează bună dispoziție, tragediile și dramele sunt interesante prin
imprevizibilitatea evenimentelor, prin efectele suspansului și ale loviturii de teatru, întorsăturile
neașteptate ale liniei de subiect), contribuie la dezvoltarea fanteziei creatoare, a capacității de
transpunere a textului în imagini mentale. În același timp, lectura textului dramatic deprinde
cititorul cu specificul comunicării artistice indirecte, când ideile principale și mesajul textului
sunt transmise prin intermediul personajelor dramatice, gândurile autorului se exprimă prin alte
voci. Prin urmare, „textul unei piese poate oferi satisfacții estetice ca orice tip de lectură,
deoarece parcurgerea sa animă ceea ce Victor Hugo numea, în prefața la „Marion Dalorme‖, acel
teatru ideal pe care fiecare om îl are în suflet [2, p. 61].
La lectura textului dramatic se vor lua în considerație dificultățile pe care le poate întâlni
elevul și care pot crea obstacole în lectură și înțelegere sau pot demotiva elevul să citească. Dat
fiind faptul că textul dramatic are o structură mai puțin obișnuită (acte, scene, tablouri și
succesiune de replici de dialog sau secvențe de monolog), pentru cititorul începător, lectura
continuă a replicilor de dialog poate părea plictisitoare sau obositoare, oricât de mult ar fi fost
motivat inițial de profesor. Un elev care are o capacitate de concentrare a atenției redusă, care
reacționează ușor la factorii ce distrag, îi va fi destul de dificil să citească un text dramatic capcoadă. Pe de altă parte, textul dramatic nu prezintă la suprafață, ca textul narativ, șirul de
evenimente, ci acestea trebuie deduse, lectura necesitând concentrare maximă, dar și un nivel
intelectual mai înalt, capabil de a efectua operațiunea de comprehensiune prin deducție. Acest
impediment se va înlătura însă doar cu experiența lectorală, atunci când elevul va avea citite
suficiente texte dramatice, încât să fie deprins a urmări linia de subiect din schimbul de replici
dintre personaje.
În cadrul lecturii textului dramatic, elevul se poate confrunta cu o serie de dificultăți
practice, care trebuie anticipate de către profesor și transformate din obstacole în receptarea
textului în oportunități de descoperire a acestuia. Ele ar putea fi de ordin lexico-semantic (cuvinte
sau expresii necunoscute: neologisme de dată recentă, arhaisme, regionalisme, forme argotice,
termeni din limbajele de specialitate, cuvinte rare, forme ortografice neconforme cu norma
actuală, sensuri sau forme ieşite din uz, creațiile lexicale; conotații, sensuri figurate, nuanțe de
sens necunoscute și figuri de stil complicate), sintactic (structuri sintactice complexe, ramificate
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sau ambigue), pragmatic (teatrul postmodernist, metafizic, teatrul absurdului, în care nu este
clară relația autor – personaj – public, idei contradictorii, paradoxale, grotești, ludice, ironice ș.a.,
care pun la încercare cititorul neavizat), cultural (acțiunea are loc sau se referă la spaţii culturale
străine, stabilesc legături intertextuale cu opere necunoscute, împiedicând înțelegerea textului
sub acest aspect), cognitiv (elevul are experienţă de viață insuficientă pentru o receptare optimă a
textului, realitățile ficționalizate îi sunt străine și neînțelese, cu o tematică la mare distanță de
interesele lui). În funcție de specificul textului, profesorul va propune sarcini prin care aceste
dificultăți de receptare să fie treptat depășite.
Ca modalități de lectură a textului dramatic, putem deduce câteva activități concrete din
clasificarea cercetătoarei A. Pamfil: „Lectură continuă: parcurgerea textului de la început la
sfârşit, fără a interveni cu unele explicaţii sau cu explicarea unor cuvinte necunoscute, vs. lectură
discontinuă: împărţirea textului pe fragmente/ tablouri; Lectură neorientată, fără formularea
sarcinilor de lectură, vs. lectură orientată, cu formularea unor sarcini de lectură menite să
capteze atenţia, sau a unor aspecte din text‖ [3, p. 213]. Lectura continuă și neorientată se
recomandă a fi realizate ca temă pentru acasă, pe când lectura discontinuă, orientată – ca
relectură analitică și interpretativă inițiată și desfășurată preferabil în cadrul orelor.
Una dintre cele mai frecvent utilizate modalități de lectură a textului dramatic la ore este
lectura pe roluri. Improvizarea vocală a spectacolului va include un număr de elevi echivalent cu
numărul de personaje care dialoghează în actul/ scena selectată pentru lectură, plus vocea
auctorială (un elev care va citi pasajele descriptive, didascaliile). Pentru distribuirea vocilor
textului se recomandă să se respecte particularitățile de gen (fetele vor citi replicile personajelor
feminine, băieții – replicile personajelor masculine, vocea auctorială poate fi una masculină, de
asemenea). Verbalizarea replicilor trebuie să corespundă tiparului personajelor, dar și să respecte
indicațiile regizorale cu privire la tonul, accentele, modulația și volumul vocii, care pot fi
nuanțate de mimici și gesturi ale elevilor. Ca model pentru acest tip de lectură se pot audia
secvențe de teatrul radiofonic, accesibile pe internet.
Un alt exercițiu de lectură a textului dramatic ar fi lectura afectivă, o varietate a lecturii
expresive, care pune accent anume pe afectivitatea ce transcende textul prin elemente
paraverbale (intonație, viteză, ton, accente și pauze logice). Textul este fragmentat într-un număr
de pasaje dialogale, fiecare elev selectează sau ia la întâmplare o bucată de text pe care o va
lectura astfel încât vocea lui să empatizeze cât mai mult cu a personajelor. Elevilor li se va oferi
timp pentru pregătire, în care ei vor încerca să intre în „pielea‖ personajelor, iar la expirarea
timpului de pregătire, fiecare elev va citi secvența cât mai sensibilizator, pasional, afectiv,
convingător etc. Pentru această strategie se pot distribui secvențe de text unui grup de elevi, iar
restul elevilor vor lucra cu fișe de evaluare a lecturii afective. Lectura afectivă este aplicată ca o
modalitate de personalizare a mesajelor literare, de identificare cu personajele literare, de
sensibilizare a elevilor pentru o „apropiere‖ emoțională de text.
Ca activitate de postlectură, pentru verificarea nivelului de înțelegere a textului dramatic
la prima lectură, se pot folosi jocuri didactice care sunt apropiate, ca formă de organizare, de
teatru. Un asemenea joc este Aplauze. După lectura cognitivă, profesorul are pregătită o listă de
afirmații cu privire la text, adevărate și false, pe care le prezintă frontal. Elevii care sunt de acord
cu afirmația sau o consideră corectă trebuie să aplaude. După fiecare afirmație citită se pot face
și comentarii, explicații, argumentări. Acest joc ar putea preceda exercițiile de la etapa de analiză
a textului.
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Pentru analiza lingvistică a textului dramatic se poate utiliza Lectura comentată,
fragmentul de text dramatic fiind recitit cu voce, cu scopul de a se face mici „popasuri‖
explicative la necesitate, pentru a comenta aspectele de limbaj și elementele informative/
semiotice care nu sunt suficient de clare. Pentru analiza lingvistică, din textul dramatic se pot
selecta fragmente pentru lucrul cu dicţionarele de diferite tipuri (sinonime, antonime, arhaisme,
neologisme, expresii ș.a.). Pentru plasarea în contexte a cuvintelor noi, se vor alege doar
unitățile lexicale care trebuie să intre în vocabularul activ al elevilor.
Analiza literară poate urma pașii tehnicii CUBUL, care presupune abordarea analitică a
textului din mai multe perspective. Pentru aplicarea tehnicii se va utiliza un cub (din hârtie,
carton sau orice alt material) pe ale cărui suprafețe se vor indica operațiunile: descrie, compară,
asociază, analizează, aplică, argumentează. Clasa de elevi se va diviza în echipe și fiecăreia îi va
reveni un anumit tip de sarcini, conform celor marcate pe suprafețele cubului. Propunem, în
tabelul ce urmează, câteva exemple:
Selectați, din fragmentele de didascalii, indicii cronotopului; formulați
DESCRIE
concluzii cu privire la caracteristicile spațio-temporale ale acțiunii
dramatice.
Caracterizați personajul dramatic x, y sub aspect fizic/ moral/ spiritual,
utilizând fragmentul dat.
Comparați textul studiat cu lista particularităților de gen și specie;
COMPARĂ
dovediți argumentat apartenența textului la gen și specie.
Comparați comportamentul personajului x, în situație de criză, cu cel
al personajului y.
Asociați atmosfera din fragmentul/ capitolul x, y, z, cu o melodie,
ASOCIAZĂ
argumentând asocierile.
Asociați starea sufletească a personajului x, în momentul/ situația y/ în
dialogul lui cu z, cu o culoare, explicați în ce constă asocierea.
Analizați structura operei dramatice lecturate. Reprezentați-o grafic.
ANALIZEAZĂ
Analizați linia de subiect dedusă din text, stabiliți ordinea momentelor
subiectului.
Analizați comportamentul personajului x în actul/ scena y.
Propuneți un șir de soluții pentru problemele cu care se confruntă
APLICĂ
personajele x, y, z.
Elaborați o listă de idei morale/ educative care se deduc din conținutul
replicilor personajului x.
ARGUMENTEAZĂ Argumentați-vă poziția pro sau contra comportamentului/ ideii/
constatării/ concluziei personajului dramatic x.
Argumentați viziunea autorului cu privire la problemele x, y, z,
reflectate în piesă.
Mijloacele artistice pot fi analizate în secvențele de didascalii de la începutul actelor,
acolo unde se descrie cadrul cronotopic, decorul, vestimentația, efectele luminilor și coloanelor
sonore, elementele non- și paraverbale ce vor însoți dialogul.
În dramaturgia lui Ion Druță, de pildă, fragmentele cu indicații regizorale, dar mai ales
cele care descriu locul și timpul acțiunii, sunt foarte voluminoase și generoase din punct de
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vedere stilistic. Aceste fragmente conțin o multitudine de figuri de stil care se pot utiliza în
analiza literară.
Jocul didactic Roluri poate determina o apropiere a elevului de lumea textului, dar mai
ales poate media empatia lui față de personajul dramatic. Elevilor li se distribuie fișe mici pe care
e scris numele unui personaj în rolul căruia trebuie să intre. Elevul caută fragmente din text în
care acționează sau vorbește personajul său și, după o scurtă revizuire, scrie preț de 5-7 minute,
cum s-a simțit personajul în situațiile A, B, C.
Pe lângă strategiile pe care le-am propus la caracterizarea personajului epic, care sunt
perfect aplicabile și adaptabile și actanților din piesele de teatru, caracterizarea eroilor dramatici
poate fi realizată și pe baza unor deducții. Elevii lucrează cu textul, din el se selectează pasaje în
care sunt evidente răspunsurile la următoarele întrebări:
 Cum gândește personajul?
 Cum acționează?
 Cum se exprimă?
 Cum relaționează cu alții?
 Cum reacționează în momentele dificile?
 Cum se îmbracă?
 Cum se comportă?
Un anumit comportament al unui personaj sau o decizie a sa poate fi pusă în discuție prin
tehnica Linia valorii. Pe tablă este desenată o linie la extremitățile căreia sunt doi poli
decizionali: total acord, total dezacord. Fiecare elev își marchează cu inițialele numelui „locul‖
părerii sale pe axa acordului și își argumentează punctul de vedere.
0%

100% de acord

O abordare inedită în caracterizarea personajului dramatic ar putea fi cea
multiperspectivistă, care presupune înțelegerea lui prin prisma altuia: descrie personajul A din
punctul de vedere al unui regizor; al unui stilist sau designer vestimentar; după părerea
personajului B. Descrieți relațiile lui A cu B din perspectiva autorului/ din perspectiva
personajului C.
Interpretarea textului dramatic este, de fapt, o lectură în profunzime, o relectură a
acestuia prin prisma elementelor elucidate în procesul de analiză, când elevul ia poziția de
partener al autorului în crearea stratului de semnificații al textului, punându-și în valoare
abilitățile reflexive, deductive și critice. Interpretarea operei dramatice presupune câteva aspecte
fundamentale: identificarea ideilor principale; mesajului global și formularea viziunilor despre
lume, viață, artă, societate ale dramaturgului.
Pentru interpretarea problematicii textului dramatic, se poate aplica metoda Comerțul cu
o problemă. Textul este divizat în fragmente (acte, scene) și se lucrează în perechi: elevii citesc
fragmentul care le revine, identifică/ deduc 4-5 probleme reflectate în text (morale, intime,
sociale, politice ș.a.). Perechile formează apoi grupuri de 4 persoane, în cadrul cărora se prezintă
toate problemele stabilite. Se propun soluții. Perechile își analizează răspunsurile reciproc, iar la
final fiecare scrie un rezumat al celor învățate, individual.
O tehnică axată pe discuție sau dezbatere, prin care se va studia problematica textului,
este Colțuri, aplicarea căreia începe cu anunțarea subiectului sau problemei din textul citit, față
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de care elevul va trebui să adopte o poziție (acord sau dezacord) și să scrie anumite argumente.
În funcție de poziție, elevii vor ocupa colțuri opuse ale clasei. Reprezentații fiecărei poziții vor
discuta argumentele scrise individual, ca la etapa dezbaterii să fie expuse de către un
reprezentant. După dezbatere, când fiecare reprezentant expune argumentele, pe rând, elevii își
pot schimba poziția, dacă au fost convinși de cei din partea adversă. În noua componență, fiecare
echipă își rezumă ideile. Iar la final, fiecare elev își va scrie poziția față de problema pusă în
discuție și argumentele personale.
Reflecția asupra conflictului dramatic și interpretarea situațiilor problematice ale textului
poate fi realizată și prin tehnica Frisco, care implică elevii la nivel atitudinal. Se utilizează ca
reper un moment din opera dramatică, se poate începe chiar cu relectura acelei secvențe. Elevilor
li se vor distribui la întâmplare anumite roluri care vor reprezenta un anumit tip de atitudine față
de problema pusă în discuție. Optimistul va exprima o atitudine pozitivă, cu o rezolvare fericită a
problemei, indiferent de orice, elevul trebuie să găsească soluții satisfăcătoare pentru personajele
aflate în conflict. Realistul va adopta o poziție neutră, va căuta soluții realiste, fără a deraia în
extrema negativă sau pozitivă. Exuberantul este cel care va propune soluții cât mai creative,
fanteziste, neașteptate, fie și ireale. Pesimistul va aborda problema în mod nefavorabil, va vedea
aspectele negative ale conflictului, consecințele pe termen lung. Activitatea se va încheia cu
generalizare și concluzii.
Etapa de extindere a studiului textului dramatic va fi proiectată în conformitate cu
specificul operei și posibilitățile stabilirii unor conexiuni cu alte arte, cu domeniile științifice, dar
și prin nivelul de transpunere în realitate a fondului de idei al piesei. Pentru extinderea pe aria
studiului aprofundat al unor aspecte legate de text, fiecare elev își poate alege, dintr-o listă
propusă de profesor, o temă de cercetare, rezultatele căreia se vor valorifica într-un produs
metatextual. De pildă, la sfârșitul studiului farsei „Conuʼ Leonida față cu reacțiunea‖, de I. L.
Caragiale, se pot cerceta aspecte ca:
1. Elemente lexicale ale comicului de limbaj.
2. Trăsături și comportamente ale personajelor prin care se realizează comicul de caracter.
3. Modelarea comicului de situație în farsa lui I. L. Caragiale.
4. Unități lexicale ce reprezintă stilul colocvial al limbii române.
5. Elemente nonverbale în didascaliile piesei și semnificațiile lor psihologice.
6. Funcțiile elementelor de decor prezente în text etc.
Referatul sau comunicarea se va elabora acasă, iar în paralel cu cercetarea, elevii vor avea
de completat o fișă cu întrebări, conform unei variante adaptate a tehnicii Eu cercetez [4]:
- Despre ce scriu?
- De ce mă interesează acest subiect?
- Ce vreau să aflu în mod special?
- Ce gânduri îmi vin în legătură cu subiectul?
- Care este cel mai important lucru pe care l-am aflat?
Jurnalul cercetării se va prezenta odată cu referatul/ comunicarea.
Extinderea procesului de receptare a textului dramatic ar putea fi constituită din activități
creative, cum este Experimentul dramatic (alcătuirea unei alte scene/ tablou pentru finalul
operei; extinderea unui dialog cu alte replici, inventate de elev, completarea cu alte detalii
relevante a unui fragment de didascalii, crearea altui punct culminant etc.). De asemenea,
creativitatea poate cuprinde și domenii pragmatice, care țin de profesii: selectarea imaginilor
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unor articole vestimentare potrivite pentru personaje într-un anumit act/ scenă; a imaginilor care
prezintă mobilierul ce poate decora anumite scene din spectacol etc.
Ca activitate creativă, se poate aplica și tehnica Manuscrisul pierdut. Elevilor li se dă o
sarcină imaginativă de tipul:
 Scrie un mesaj pentru personajul A.
 Scrie o scrisoare autorului.
 Creează o scurtă continuare la actul x, scena y.
 Elaborează o listă de sfaturi/ sugestii pentru personajul B.
 Ce fel de relații ai cultiva cu oameni de tipul personajului C? De ce?
După ce produsele sunt gata, elevilor li se iau foile și sunt rugați să-și imagineze că
acestea s-au pierdut și să rescrie din memorie textul inițial. Dacă nu-și amintesc exact textul, pot
introduce modificări. La sfârșit, textele se restituie, iar elevii compară cele două versiuni. Se pun
în discuție diferențele.
Tehnica Iarmarocul cu virtuți poate fi adaptată pentru etapa de extindere în predarea
textului dramatic, pentru interpretare, evaluare și transferul elementelor axiologice ale textului în
sistemul atitudinal al elevului. Textul este fragmentat în trei și se lucrează pe variante: fiecărui
grup de elevi îi revine un fragment de text din care va selecta o virtute a unui personaj sau o
valoare general-umană pe care o promovează autorul și care va fi „scoasă la vânzare‖ (scrisă pe
o foaie și lipită pe tablă). După ce fiecare elev a afișat virtutea identificată, se trece la etapa de
vânzare. Fiecare elev decide ce virtute/ valoare ar dori să procure și pregătește un argument drept
„plată‖. Dacă argumentul expus (de ce elevul are nevoie anume de această virtute? prin ce este
importantă această valoare în viața lui?) este relevant, clar, coerent, convingător, atunci lui i se
înmânează fișa cu acea virtute și se consideră că a intrat în posesia ei. Rolul de vânzător îi poate
reveni profesorului sau unui elev care va fi capabil să decidă dacă „vinde‖ sau nu virtutea
respectivă contra argumentului expus.
Jocul de rol ar putea fi practicat în mai multe forme. Una dintre ele ar fi jocul În fotoliul
autorului, ca modalitate de evaluare a textului creat de elev pe baza piesei studiate, dar și ca
modalitate de înțelegere a piesei prin prisma autorului ei, elevul fiind pus în rolul dramaturgului,
de a răspunde la întrebările celorlalți (în rol de cititori /spectatori), pregătite din timp.
Memorarea și interpretarea pe roluri a unei secvențe de text dramatic e la fel de oportună,
în condițiile în care o parte a clasei își asumă rolul de actori, iar cealaltă parte sunt spectatori,
având la îndemână o fișă de evaluare a prestației actorilor. După ce actorii își încheie
minispectacolul, li se oferă cuvânt spectatorilor pentru feedback.
Etapa de extindere vizează și activități de evaluare, printre care se găsesc jocurile
didactice cum ar fi: Scaunul fierbinte (un formant se trece în față, ia loc pe un scaun „fierbinte‖
și ceilalți îi pun 10 întrebări despre temă/ text. Nota va depinde de câte răspunsuri corecte
formulează); jocul didactic Rucsacul (pe o fișă cu lipici, formanții scriu ce „au luat‖ util de la
activitățile de azi; fișele se prezintă, lipindu-se pe rucsacul desenat pe tablă); jocul Tunelul
minunat (toți participanții se așeză în două rânduri față în față, formând un „tunel‖ prin care trece
fiecare participant (din spate – în față), iar ceilalți îl mângâie, îl laudă și-i spun cuvinte frumoase,
încurajatoare.
Jocul didactic Dacă aș fi milionar..., de asemenea, poate fi utilizat la extindere. Elevii își
imaginează că sunt milionari și răspund la o întrebare de genul:
 Dacă aș fi milionar, aș face investiții în teatru? De ce?
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Dacă aș fi milionar, în ce instituție teatrală aș alege să investesc? Pentru punerea în scenă
a căror spectacole aș fi dispus să plătesc? Ce actori și pentru ce roluri aș premia?
 Dacă aș fi milionar, ce cadou aș cumpăra personajului X, cu ce ocazie? Care ar fi
mesajul care ar însoți cadoul?
Prin intermediul receptării textelor dramatice în școală, elevilor li se cultivă alte tipuri de
sensibilitate artistică și literară decât prin studiul operelor epice și lirice, rolul primordial fiind de
a înțelege în profunzime esența existenței umane prin raportare la ceilalți, având în vedere că
fiecare persoană este un actor în realitatea sa, că își interpretează rolurile în funcție de sfera
socială în care se află, iar teatrul reflectă în mod esențializat și intens lumea ca rețea de relații
stabilite prin dialog interuman, social, cultural, politic, metafizic etc. Predarea calitativă a
pieselor de teatru la lecțiile de limbă și literatură română presupune, prin urmare, nu doar simplă
receptare, ci receptare prin acțiune și interacțiune, proces care ar fi logic să culmineze cu
vizionarea unui spectacol la teatru sau, cel puțin, în versiune televizată.
1.
2.
3.
4.

5.
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NOI TENDINȚE CURRICULARE LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.
PRODUSUL CURRICULAR, REALIZARE ȘI EVALUARE
Cibotaru Liuba, lector univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU: 37.016:811.135.1+821.135.1
Abstract
In the article we intend to present another curricular novelty - the product notion, that generated
many perplexities, questions from teachers, students and parents, but which also stimulated a lot of
creativity, many unique achievements from all the actors involved.
Or, the product is a complex achievement, which requires a lot of work, involvement, creativity,
originality, but, especially, updating the contents, reconfiguring them in new and interesting approaches.
All the components of a competence can be reflected in the making of a product, we also mention the
multiple facets of multimple intelligence, ICT, but also countless other acquisitions that all those involved
in making a product will fully capitalize on.
Key-yords: education, competences, knowledge, capacity, skills, attitudes, values.

Modernizarea curriculei disciplinare la limba și literatura română a fost solicitată de
schimbările permanente care se produc atât în societatea noastră, cât și în cea europeană. În
procesul de proiectare și de realizare a noilor documente școlare [1] s-a ținut cont, printre altele,
de abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și internațional,
de necesitățile de adaptare a curriculumului disciplinar la așteptările societății, la nevoile
elevilor, a părinților, dar și la tradițiile școlii contemporane. S-a trasat și s-a asigurat, în această
nouă variantă curriculară, și o continuitate de conexiuni dintre treptele învățământului general:
educația timpurie, învățământul primar, învățământul gimnazial și cel liceal. Desigur că s-a pus
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accent pe valențele disciplinei în formarea competențelor transversale, transdisciplinare și
specifice.
S-a pornit, după cum am urmărit în acest document, de la formularea/reformularea
competențelor specifice disciplinei, evidențiindu-se valorile și atitudinile predominante în
concordanță cu profilul absolventului.
Astfel, cele șase competențe specifice: perceperea identității lingvistice și culturale
proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță; participarea la interacțiuni
verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă;
lectura și receptarea textelor literare și nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de
observație și atitudine creativă; producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate,
manifestând creativitate și responsabilitate pentru propria exprimare; utilizarea limbii ca sistem
și a normelor lingvistice în relizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine și
autocontrol; integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte școlare și de viață,
dând dovadă de atitudine pozitivă și interes [1, p. 6], încearcă să acopere necesitățile de formare
ale tânărului cetățean, în intenția de a-l ajuta pe acesta să se integreze rapid și eficient în viața
societății.
Cele șase competențe pe care le formulează și le prezintă noul curriculum încearcă să
acopere/să valorifice competențele-cheie, iar învățarea este centrată pe dimensiunile: cunoștințe,
capacități, deprinderi, atitudini și valori ca ansamblu/sistem integrat, ce formează și dezvoltă o
competență.
Este importantă și corelarea curriculumului nou cu procesele de globalizare,
internaționalizare, europenizare, tehnologizare etc. prin introducerea unor activități și produse
școlare care valorifică TIC în cheia implementării Strategiei Moldova digitală 2020.
Amintim, în această ordine de idei, de finalitățile globale ale educației:
 rolul
personal
(dezvoltă
talentele
și
sensibilitățile
indviduale
ale
elevului/studentului);
 rolul cultural (oferă o înțelegere profundă a lumii);
 rolul economic (le formează tinerilor abilități necesare pentru a-și putea câștiga
existența).
Cu alte cuvinte, azi educația trebuie să-și lărgească considerabil câmpul de acțiune, să-și
diversifice conținuturile și strategiile de realizare a competențelor, astfel încât să atingem
finalități cu adevărat palpabile, viabile și să pregătim pentru societate tineri capabili să facă față
provocărilor care, pe zi ce trece, devin tot mai solicitante.
Rolul limbii și literaturii române în educația noilor generații devine unul din ce în ce mai
important, inclusiv în realizarea celor opt competențe-cheie stipulate de Cadrul European.
Documentele educației, implicit curriculumul disciplinar la limba și literatura română,
trasează cele patru paradigme ale limbii și literaturii române/materne, pe care trebuie să le
valorifice plenar în proiectele lor profesorii de limba și literatura română:
- Paradigma literar-gramaticală.
- Paradigma dezvoltării personale.
- Perspectiva comunicativă.
- Paradigma comunicativ-utilitară.
În noua versiune a curriculei au fost operate schimbări la nivel de conținuturi, astfel este
introdus elementul de dicție, necesar în contextul formării componentei ortoepice a competenței
de comunicare orală, se încearcă și eșalonarea unor subiecte de gramatică în intenția de a obține
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o eficientizare a asimilării acestor teme într-o perioadă mai accesibilă pentru elevi, s-au inclus
noi nume de scriitori în rubrica lecturi/texte de citit, deși cunoaștem că este la discreția
profesorului să propună textele în funcție de principiile de selectare a textelor literare, stipulate
de documentele școlare.
S-au operat schimbări și la nivelul evaluării, dar mai ales al realizării temei de acasă.
Pe dimensiunea literară, Curriculumul actual pledează pe principiul relațiilor
interdisiplinare și al interacțiunii literaturii cu artele [1, p. 44]. Aceste principii cer o serioasă și
profundă abordare din partea autorilor de manuale, dar și din partea profesorilor, munca cărora
se complică solicitând acum tot mai multă creativitate, studii și reflecții permanente și riguroase.
Se cere, așadar, o permanentă și continuă realizare a conexiunilor dintre conținuturi,
strategii; implicarea și abordarea temeinică a principiilor de inter - și transdisciplinaritate [1],
care să permită realizarea competențelor-cheie, a competențelor disciplinare și atingerea
finalităților educației.
În această ordine de idei, vom prezenta încă o noutate curriculară – produsul, care a
generat și multe nedumeriri, întrebări din partea profesorilor, elevilor și părinților, dar care a
stimulat și multă creativitate, multe realizări inedite din partea tuturor actorilor implicați.
Or, produsul este o realizare complexă, care necesită multă muncă, implicare,
creativitate, originalitate, dar, mai ales, reactualizare a conținuturilor, reconfigurare a acestora în
noi și interesante abordări. Toate componentele unei competențe își pot găsi reflectare în
realizarea unui produs, mai amintim și multiplele fațete ale inteligenței multimple, TIC, dar și
alte nenumărate achiziții pe care toți cei implicați în realizarea unui produs le vor valorifica din
plin.
În DEX, urmărim 71 de sensuri ale noțiunii de produs, toate rezumându-se, în linii mari,
la – totalitatea bunurilor materiale obținute prin prelucrarea unor materii prime în procesul de
producție.
Acum este misiunea profesorulului să formuleze cât mai clar și explicit sarcina pe care o
au de realizat elevii, să determine greutatea ei ca să poată aprecia timpul pe care copiii îl vor
avea la dispoziție pentru realizarea produsului, dar și disponibilitățile, gradul de pregătire
enciclopedică și afectivitatea, dorința de a se implica în realizarea acestui produs.
Nu este o simplă temă de acasă pe care elevul o va face singur, fără ajutorul profesorului
sau al părintelui; de data aceasta implicarea familiei este mai mult decât necesară și importantă,
acest tip de sarcini necesită comunicarea cu membrii familiei, petrecerea în comun a 2-3 ore,
formularea unui plan de lucru în comun, repartizarea funcțiilor, identificarea unor materiale
(hârtie colorată, creioane, reviste, decupări etc.), dar și dispoziție creativă. Este momentul când,
realizând un lucru în comun, familia va socializa, va comunica, va discuta despre lucruri care,
aparent, nu au legătură cu sarcina pe care o realizează. Este, de fapt, ceea ce urmărește educația,
implicare și comunicare.
Vom prezenta un exemplu de sarcină care va avea ca rezultat realizarea unui produs de
tip Lapbook.
Această tehnică oferă elevilor libertatea de a-și alege singuri modalitatea de exprimare și
expunere a informației și creativitate în diverse moduri. Didactica prezintă următoarele avantaje
ale tehnicii:
- permite o abordare transdisciplinară a unei teme;
- folosește foarte multe instrumente de lucru – puzzle, cartonașe, cărticele etc.;
- ajută la formarea abilităților organizatorice ale elevului;
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se poate reveni la el oricând, adică poate fi folosit la diferite subiecte care au tangență
cu subiectul prezentat.
- este prietenos elevului – pot fi utilizate diferite culori și forme variate;
- este atractiv prin activitățile realizate de elevi: decupare, colorare, lipire etc.;
- poate fi realizat și în clasă, dar mai ales acasă, și în realizarea acestuia pot participa
toți membrii familiei.
Lectura unei cărți permite la finalul lecției formularea unei sarcini care să poată fi
prezentată în tehnica Lapbook. Este o bună recapitulare a elementelor asimilate, e o bună ocazie
de reactualizare a conținutului și mesajului cărții, o bună reconceptualizare a ideilor, o bună
ocazie de prezentare a personajelor din perspectivă proprie.
Ca urmare a diversificării analizei textului, competențele de comunicare ale elevilor vor
deveni tot mai complexe și nuanțate, se va preciza cu atenție și forma scrisă a exprimării, se va
aborda integrat limba și literatura română și foarte multe din aspectele învățate vor fi
reactualizate, vor prinde contur și elementele inter- și transdisciplinarității.
Este mai complicat să evaluezi produsul. Dar formularea sarcinii de realizare va
determina și algoritmul de evaluare și notare a acestui produs. Desigur că aspectele de
creativitate, originalitate, complexitate și corectitudine vor prevala în procesul de evaluare.
Sarcinile pe care le formulează și le propune profesorul elevilor săi trebuie să se centreze
pe interesele și nevoile de învățare ale acestora, să corespundă capacităților și aptitudinilor de
vârstă, dar, totodată, să fie creative și interesante, să solicite implicarea lor și să asigure evoluția
elevilor, astfel încât să se atingă finalitățile educației în ansamblu.
Îi avem 12 ani de zile pe elevi la lecțiile de limba și literatura română. Misiunea
profesorului este să conceapă educația, predarea, lecția, așa încât să formeze pe parcursul acestor
ani o personalitate armonioasă și echilibrată într-o lume care se schimbă într-un ritm accelerat.
-
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CONSIDERAȚII PRIVIND ARBORELE CONCEPTUAL
ÎN ELABORAREA DICȚIONARELOR SPECIALIZATE
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Abstract
In designing a specialized dictionary, the conceptual structuring of the field is extremely important.
Concepts do not exist in isolation, they cannot be considered units of knowledge with independent
existence, but they always enter into a relationship with each other, finding their identity in relation to a
structured conceptual ensemble. The conceptual tree allows the identification of general concepts, of the
first degree, then the relationship with the individual concepts, of the other levels, by establishing the
hierarchy or other relations: cause – effect, purpose, part – everything, etc. The conceptual tree
determines the contouring of the field, the rigorous delimitation of the distinctive features of some
concepts and their univocal definition, being an effective tool in the design of specialized dictionaries.
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Spre deosebire de un dicționar general, care cuprinde lexeme din limba comună și termeni
din diverse domenii, un dicționar specializat inventariază termeni proprii unui singur domeniu
(economie, informatică, medicină etc.). În proiectarea unui dicționar specializat, este extrem de
importantă structurarea conceptuală a domeniului sau arhitectura conceptuală. Conceptele nu
există izolat, nu pot fi considerate unităţi de cunoaştere cu existenţă independentă, ci intră
întotdeauna în relaţie unele cu altele, aflându-şi identitatea în raport cu un câmp, cu un ansamblu
conceptual structurat [1, p. 11]. Sistemele conceptuale se fundamentează pe conceptele-cheie ale
unui domeniu, de la care se ramifică celelalte concepte. Metaforic vorbind, conceptele-cheie sunt
fundația edificiului, conceptele ierarhic subordonate sau asociate formează cadrul acestuia, iar
termenii sunt „cărămizile‖ domeniului construit. În structurarea conceptelor într-o arie tematică,
într-un sistem de noţiuni, „fiecare noţiune îşi defineşte relaţiile cu celelalte noţiuni‖ [2, p. 101].
Potrivit normei ISO 704, domeniul de activitate trebuie să funcţioneze „ca un cadru în care
este stabilit câmpul conceptual‖. Aceeași normă furnizează şi un exemplu: dacă ar trebui să
inventariem şi să definim terminologia instrumentelor de scris în papetărie, exemplul folosit, şi
anume creion, va forma o parte a câmpului conceptual care are de-a face cu creioane,
conceptualizate de specialiştii acestui domeniu; creioane din afara domeniului, cum ar fi creionul
dermatograf, ar fi excluse. Eugen Wüster considera că pentru activitatea de cercetare
terminologică structurarea conceptelor într-un câmp în funcţie de relaţiile în care intră are o
importanţă primordială şi trebuie să constituie baza oricărui demers. În opinia lui Wüster,
relaţiile între concepte sunt de două mari tipuri: relaţii bazate pe asemănare, numite de inginerul
austriac logice (raporturi abstracte, generice), şi relaţii bazate pe contiguitate, numite ontologice
(raporturi concrete de tipul cauză – efect, juxtapunere în spaţiu sau timp, parte – tot). Norma ISO
704 a reluat clasificarea wüsteriană sub denumirea relaţii ierarhice (generice şi partitive), cărora
le-a adăugat relaţiile asociative.
În relaţiile ierarhice, conceptele sunt organizate pe niveluri, unde conceptele supraordonate
(hiperonime) apar divizate în cel puţin un singur concept subordonat (hiponim); conceptele
subordonate aflate la acelaşi nivel şi având criterii asemănătoare de subdivizare se numesc
concepte coordonate (cohiponime sau izonime). Conceptele pot fi ordonate fie într-un sistem de
relaţii generice, fie într-un sistem de relaţii partitive în urma analizei intensiunii şi extensiunii
fiecărui concept aparţinând câmpului conceptual corespunzător astfel:
a. o relaţie generică se poate stabili între două concepte atunci când intensiunea
conceptului subordonat include intensiunea conceptului supraordonat plus cel puţin încă o
caracteristică diferită (conceptul supraordonat se numeşte (concept) generic, iar cel subordonat,
specific sau individual). De exemplu, planetă este un concept generic (sau general), iar Pământ,
Marte etc. sunt concepte individuale (având trăsături specifice care individualizează obiectul):
corpuri cerești cu orbite eliptice, se rotesc în jurul Soarelui, au sau nu au inele ș.a. În domeniul
economic, închiriere este un concept generic, iar leasing și renting – concepte individuale:
leasing
renting
formă de împrumut
formă de împrumut
de lungă durată
de scurtă durată
imobile, utilaje,
mașini și utilaje
echipamente costisitoare
posibilitate de procurare
nu pot fi procurate
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Distingem conceptele generale de conceptele individuale pentru a le putea defini. Astfel,
definițiile conceptelor leasing și renting vor începe cu expresia „formă de împrumut‖, după care
se vor enumera trăsăturile specifice.
Această relaţie este reprezentată, de obicei, într-o schemă arborescentă sau într-o listă
numerotată:
1. instrument de scris
1.1. marker
1.2. creion
1.1.1. creion colorat
1.1.2. creion negru
1.3. stilou…
b. o relaţie partitivă se poate stabili atunci când conceptul supraordonat reprezintă un
întreg, iar conceptele subordonate reprezintă părţi ale acestui întreg; părţile care formează
întregul pot fi asemănătoare (atomii într-o moleculă) sau diferite (uşile, ferestrele unei case);
unele părţi pot fi esenţiale, altele opţionale pentru identificarea întregului; unele pot fi nu numai
esenţiale, dar şi delimitative, prin aceea că deosebesc întregul de concepte asemănătoare.
Relaţiile partitive pot fi reprezentate printr-o schemă cu linii drepte:

Relaţiile asociative nu presupun ierarhizarea; acestea apar atunci când e posibilă stabilirea
unei legături tematice între concepte în virtutea unei anumite experienţe. Norma ISO 704 oferă
exemplul unor relaţii asociative:
- în baza proximităţii în timp – etape ale unui ciclu evolutiv: gameţi – zigoţi – gonade;
- cauză – efect: umiditate – coroziune;
în cadrul unei tematici profesionale:
- producător – produs: brutar – pâine;
- profesie – unealtă: pictor – pensulă.
Când se proiectează un dicționar specializat, se analizează aceste relaţii, deoarece termenii
inventariați nu trebuie să fie un nomenclator arbitrar de unităţi, ci să se constituie într-un sistem
conceptual armonios. În funcţie de domeniu, structurarea cunoaşterii este diferită: „De pildă,
demersuri ipotetico-deductive, cum este cel al matematicii, pot duce la sisteme conceptuale
bazate pe statistici sau formule matematice abstracte, în vreme ce ştiinţele naturale pot organiza
acelaşi domeniu de cunoaştere prin prisma clasificării fenomenelor observabile. Ingineria şi
tehnologia pot structura un sistem în funcţie de procesele de producţie, în timp ce specialiştii în
drept sau sociologie pot considera aceleaşi fenomene prin prisma legalităţii sau a interacţiunii
sociale‖ [3].
Sistemele conceptuale pot fi generice, partitive, asociative sau mixte, în funcţie de relaţiile
în baza cărora au fost constituite. Iată un model de sistem conceptual mixt oferit de ISO 704:
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Termenul denumeşte un concept (o noţiune) şi se constituie cu ajutorul definiţiei. Conform
ISO 1087 (1990), definiţia este un enunţ care descrie o noţiune şi care permite diferenţierea de
alte noţiuni în interiorul unui sistem noţional [4]. Ansamblul de relaţii permite stabilirea de
legături noţionale între mai multe concepte. Definirea este o operaţie logică importantă de
determinare a ansamblului de caracteristici care intră în conţinutul conceptului şi are drept
rezultat o propoziţie ce enunţă echivalenţa între un termen, definit (obiectul definiţiei) şi
ansamblul de caracteristici. În cazul dicţionarelor terminologice, definirea implică un număr
necesar şi suficient de trăsături caracteristice pentru stabilirea deosebirii de alte obiecte, aceasta
fiind o definiţie de tip standard ISO. Definiţiile trebuie să corespundă unui singur definit și să fie
coerente, adică să constituie un ansamblu necontradictoriu [5, p. 92].
Stabilirea unei taxonomii a noţiunilor sub diverse reprezentări, în special ca arbore
conceptual, este esenţială din perspectiva identificării termenilor din domeniu. Arborele
conceptual (sau noţional) determină conturarea domeniului, delimitarea riguroasă a trăsăturilor
specifice ale unei noţiuni şi definirea univocă a acesteia, fiind un instrument eficient în
proiectarea dicţionarelor specializate.
Un arbore conceptual poate fi reprezentat astfel:
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sau sub formă de tabel:
Comerțul electronic
Tranzacț
ii
Tipuri de
tranzacții

Firme/Pe
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Prod

Mark
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use și
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ri și
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fie
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Criptogra

Protecția
consumatorului
Procese
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Comu
nicare
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Tehnolo
gii
informaționale
Rețele

Softuri

Pentru a elabora, spre exemplu, structura conceptuală a mediului, se vor repera inițial
componentele esențiale ale domeniului: factori, procese, acţiuni; elemente spaţiale şi temporale;
organisme şi activităţi umane (mediul natural şi artificial); modificări suportate de mediu
(naturale şi antropice); interrelaţiile dintre elementele mediului; cauzele degradării mediului;
soluţii în vederea combaterii efectelor negative asupra mediului (protecţia mediului). Apoi se vor
identifica, pentru fiecare clasă conceptual-semantică, conceptele-cheie.
O primă categorie o reprezintă elementele mediului, din care fac parte conceptele-cheie
ecosistem, ecosferă, biotop, biocenoză, biosferă, habitat.
Ecosistemul este o „unitate naturală care include toate organismele vii (biocenoza) și
mediul (biotopul) în care trăiesc‖ (DE); „cea mai mică formaţiune spaţio-temporală de sine
stătătoare care integrează local viaţa şi mediul într-un tot unitar. Ecosistemul reprezintă unitatea
de bază, de lucru a ecosferei…‖ (DEM). Definiţiile menţionate denotă că ecosistemul este un
element de bază al mediului, fiind hiperonim pentru termenii biotop (mediu de viaţă, habitat) şi
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biocenoză (totalitatea organismelor) şi hiponim pentru ecosferă. Definiţia conceptului ecosferă
confirmă relaţiile ierarhice stabilite: „ansamblul ecosistemelor de pe glob ale cărui subsisteme
sunt ecosistemele, complexele de ecosisteme, sistemul social-uman, [care] cuprinde domeniul de
existenţă a materiei vii (scoarţa în dezagregare, hidrosfera şi o mare parte din atmosferă)‖ (Lex.
prot. med.).
Un alt element al mediului este biosfera, termen definit uzual ca „totalitatea fiinţelor care
trăiesc pe pământ, în apă şi în partea inferioară a atmosferei‖, în DEX şi, mai detaliat şi
enciclopedic, în DEM: „totalitatea vieţuitoarelor din geosferele ce conţin viaţă (litosfera,
atmosfera, hidrosfera) şi ariile în care acestea trăiesc. Litosfera este populată mai ales în pătura
superioară, câţiva metri, uneori zeci de metri profunzime şi în mod excepţional s-a găsit viaţă sub
formă de bacterii în zăcămintele de petrol de la 2500-3000 m adâncime. Atmosfera este populată
mai ales în păturile inferioare până la câteva sute de metri; la înălţimi de 5000-6000 m ajung
doar unele mici organisme (spori de ciuperci, bacterii, mici insecte, mici păianjeni etc.) purtate
de curenţii de aer – aeroplancton. Hidrosfera este populată în toată masa ei până la adâncimile
maxime de peste 10 000 m. Masa biosferei este apreciată la 80 x 109 ± 144 t‖. Prin urmare,
biosfera desemnează mediul biotic, fiind un element al mediului în ansamblu.
Termenul habitat este definit în dicţionarele generale astfel: „suprafaţă locuită de o
populaţie, de o specie de plante sau de animale; biotop‖ (DEX); „1. biotop. 2. ansamblu
echilibrat şi unitar al condiţiilor de locuit, necesare omului civilizat, modern; (p. ext.) mediu în
care trăieşte omul‖ (MDN 2000). În dicţionarele specializate definiţiile sunt mai codificate: „1.
staţiune. 2. sin. microbiosferă, parte dintr-un biotop ocupată de un individ sau de o populaţie,
care oferă acesteia toate condiţiile de dezvoltare şi de prosperitate. Factorii care delimitează
habitatul sunt: structura solului, a fundului apelor, temperatura, lumina, formele de relief,
aciditatea, sursele de hrană etc. (…)‖ (DEM 2005).
În cadrul categoriei discutate, din definiţiile prezentate pot fi deduse următoarele relaţii
semantice din perspectiva supraordonării: ecosferă este hiperonim pentru ecosistem; conceptele
biosferă, habitat, biotop şi biocenoză sunt hiponime pentru ecosistem.
O serie de termeni din domeniul mediului se încadrează în categoria semnificativă vizând
modificările mediului (schimbări climatice şi terestre): caniculă, ariditate, secetă, deşertificare,
inundaţie. Fenomenele meteorologice extreme din ultimele decenii (inclusiv încălzirea globală)
se manifestă, pe de o parte, prin valuri de căldură neobişnuită, creşterea generală a
temperaturilor, reducerea precipitaţiilor (ploi şi zăpezi), uragane puternice, iar, pe de altă parte,
prin inundaţii devastatoare.
Secetă este definit în DEM ca „perioadă îndelungată de timp (de la minimum două
săptămâni până la mai multe luni) în care nu cad deloc precipitaţii sau acestea sunt cu totul
insuficiente, din care cauză plantele se ofilesc şi mor. Ofilirea poate fi temporară, când planta
revine la normal după ploaie, şi definitivă, când revenirea nu mai este posibilă. Secetele
reprezintă abateri de la legităţile climatice generale din zonele temperate şi se repetă cu o
frecvenţă de 11 ani (perioada scurtă, modulată după ciclurile solare), 33-40 de ani (perioada
medie) şi 80-100 de ani (perioada lungă)…‖. Apartenenţa termenului la categoria schimbări
climatice este sugerată prin precizarea „abatere de la legităţile climatice generale‖. Prin analogie,
şi caniculă (sin. arşiţă) se încadrează aici, deoarece, fiind o abatere climatică, produce oamenilor
stres, le afectează sănătatea şi poate provoca incendii.
Termenul ariditate este definit în lucrările terminografice consultate ca „un anumit grad de
uscăciune a climatului dintr-o regiune; se exprimă prin indicele de ariditate Emm. de Martonne‖
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(Lex. prot. med.); „gradul de uscăciune a atmosferei şi/sau a solului, de lipsă de vegetaţie dintr-o
anumită zonă aridă‖ (Encicl. ecol. 2010). Confruntând definiţiile conceptelor secetă şi ariditate,
constatăm că primul este hiperonim pentru al doilea, deoarece o perioadă prelungită de secetă
produce ariditate. Aici se observă o relație asociativă de tipul cauză – efect. Prin analogie, se vor
analiza relațiile dintre celelalte concepte identificate.
Un sistem conceptual este necesar pentru structurarea cunoaşterii umane prin clarificarea
relaţiilor între concepte, pentru constituirea unei terminologii uniforme, pentru compararea
conceptelor şi termenilor care le desemnează în limbi diferite și pentru elaborarea corectă a
definiţiilor.
BIBLIOGRAFIE
1. BUSUIOC, I.; CUCU, M. Introducere în terminologie. București: Credis, 2001.
2. FELBER, H. Manuel de terminologie. Paris: UNESCO, 1987.
3. ISO 704: 2009. Terminology work. Principles and methods.
4. ISO 1087: 2000. Terminology work – Vocabulary – Part 1: Theory and application.
5. ȚĂRUȘ, D. Aspecte teoretice și practice în formarea repertoriului terminologic al „Enciclopediei
Moldovei‖. Philologia. Nr. 1, 2010, 91-97.
Dicționare
1. DE = Dicționar enciclopedic. București: Editura Enciclopedică, 1993-2009.
2. DEM = Dicţionar enciclopedic de mediu (coord. C. PÂRVU). Bucureşti: Editura Monitorului
Oficial, 2005.
3. Encicl. ecol. = ION DEDIU. Enciclopedia de ecologie. Chişinău: Ştiinţa, 2010.
4. Lex. prot. med. = FLORINA BRAN; ILDIKÓ IOAN; DINU MARIN ş.a. Mic lexicon de
protecţia mediului. Bucureşti: Editura Economică, 1999.
5. MDN 2000 = FLORIN MARCU. Marele dicționar de neologisme. București: Editura Saeculum,
2000.

METAFORA AFORISTICĂ LATINĂ ÎN LIMBAJUL ROMÂNESC
Rotari Natalia, cerc. șt. stagiar,
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
CZU: 811.135.1.09:811.124
Abstract
The article presents a brief research of the metaphorical elements in the constitution of the Latin
aphorism, which represents the ancient and medieval philosophy of the Romans, but which is still current
in the specialized languages of Romanian such as medical, technical, biological, didactic, scientific, etc.
Understanding Latin aphorisms is possible thanks to the process of semantic and semiotic equivalence
from the source language into Romanian. Equivalence is produced cognitively, connotatively and
denotatively.
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Aforismele, așa cum spune și Lucian Blaga, sunt idei și sugestii care nu pot fi exprimate
decât metaforic [5, p. 5]. Atât gândirea metaforică, cât și aforismul se situează între sfera
virtualului și a problematicii, punând accent mai mult pe tăcere și interogație decât pe filosoficul
explicit, or, structura lingvistică a aforismului și a metaforei se bazează pe analogie și
disanalogie, iar paradoxul se situează între echivalența semanticii aforismului latinesc în raport
cu limba română.
Cercetătorii în domeniul terminologiei consideră că echivalența este „relația de identitate
dintre două unități de sens aparținând la două limbi diferite, care au aceeași conotație/denotație‖
[1, p. 113]. Echivalența stă la baza procesului de traducere care exprimă ideea de a reda
aforismului latinesc o expresie sinonimă în limba română. Dar, acest procedeu nu se rezumă doar
la faptul de a-i conferi aforismului o simplă analogie a elementelor lingvistice. Echivalența
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presupune restituirea sensurilor prin utilizarea unei structuri echivalente semantic și depinde, în
mare măsură, de intenția de comunicare, de identificarea situației de comunicare, de modalitățile
de descriere a situației date, de semnificațiile privind structurile sintactice și de sistemul
semiotic. Echivalența trebuie să fie realizată în conformitate cu proiectarea conștientă a
termenilor pentru a nu deregla funcția ontologică a aforismului.
Traductologia distinge mai multe tipuri de echivalență:
 cognitivă (cu referire la semantismul textului și la completările la nivel de noțiune
ale traducătorului);
 denotativă (informația oferită de aforismul latinesc privind datele
extralingvistice);
 conotativă (respectarea sociolectului, a registrului de limbă).
Instrumentele cu care operează echivalența, la nivel logic, sunt: reflexivitatea, simetria și
tranzitivitatea. Echivalarea aforismelor din limba sursă (LS) în limba țintă (LȚ) se realizează prin
analogie logică, fiind determinată de tranzitivitate, proprietatea pe care echivalența o conferă
terminologiei. Atât asemănarea, cât și deosebirea dintre două structuri lingvistice din diferite
limbi se constituie în baza nivelurilor de organizare semantică. Astfel că aforismul latinesc Ab
imo pectore are echivalentul românesc Din adâncul inimii, care transpus regulilor semantice ar
avea înțelesul „de sincer‖, „cu abnegație‖, „fidel‖. Lista sinonimelor ar putea continua, important
este faptul că echivalarea are loc nu doar printr-o traducere mot-a-mot a cuvintelor din LS în LȚ,
ci și la nivel semantic, comprehensiunea aforismului, la nivel logic, fiind realizată în raport cu
sinonimia.
Irène Tamba consideră că înțelegerea și traducerea sincronizată a aforismelor poate fi
realizată numai dacă este identificată construcția aforistică și termenii în baza cărora se
realizează relația metaforică [10, p. 39]. Abordarea urmărește calea retoricii clasice prin
intermediul căreia se ia în considerare relațiile metaforice prin prisma termenilor aforismului ca
parte a propoziției. Cercetătoarea de origine franceză identifică trei tipare recurente de
metaforizare a aforismului care se transferă de la un predicat la argumentul său nominal,
conferind una dintre trăsăturile: uman, animat, concret. În exemplul Amantes sunt amentes, care
are echivalentul în limba română Îndrăgostiții sunt demenți (nebuni), predicatul nominal „sunt
demenți (nebuni)‖ conferă argumentului său nominal un caracter concret prin substantivul la
plural „îndrăgostiții‖. Tiparul animat al aforismului Crescentem sequitur cura pecuniam (Cu
banii vin și grijile) este redat de predicatul verbal care atribuie argumentului său o valoare
metaforică prin substantivul pecuniam (grijile); or, verbul intranzitiv de mișcare „vin‖ intră în
contradicție semantică cu substantivul subordonant. Ultimul tipar al metaforizării este cel uman,
atestată în aforismul Homo homini lupus est (Omul este un lup pentru om). Secvența ilustrează
ideea de umanizare a animalelor și viceversa.
În literatura de specialitate, la nivel ontologic sunt diferențiate două categorii mari de
metafore, ierarhizare valabilă și în cadrul aforismelor metaforice: a) a esenței și a substanței;
cuprinde lucrurile, faptele, stările, fenomenele omogene din uzul cotidian, care, în opinia
cercetătoarei Eugenia Mincu, pot fi clasificate, diferențiate în calitativ și cantitativ; b) a spațiului
limitat prin care sunt incluse evenimentele, acțiunile, ocupațiile care au lor într-un anumit spațiu,
interpretat ca „recipient‖ [4, p. 212].
Frumusețea metaforei aforistice este asigurată de formularea poetică, de îmbinarea
cuvintelor animate și inanimate (Amissum quod nescitur non amittitur cu echivalentul
românesc Să nu știi despre pierderi înseamnă să nu pierzi), iar „forma‖ aforismului este menită
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să încânte și, prin aceasta, să atragă pe cititor. Vrăjit de scânteirele formulării, emițătorul își
însușește mult mai repede gândul și mai lesne decât în gândirea abstractă. Alteori, formulările
sunt preferate pentru posibilitatea de a face jocuri de cuvinte, simple scânteiri ale inteligenței la
atingerea cu realul Amor gignit amorem (Iubirea naște iubire).
Lingvista Silvia Maznic susține că aforistica latină trebuie studiată în funcție de repere
cronologice; or, arhicunoscutele aforisme latinești datează din două perioade istorice diferite: din
realitatea romană antică și din cea medievală [3, p. 156]. Aforistica latină târzie conține
majoritatea formulelor solemne utilizate în ritualuri, formule biografice, expresii consacrate.
Astfel, paremiologia latină provine din mai multe surse:
 mitologie: ab uno disce omnes (după unul află-i pe toți);
 istorie: alea iacta est (zarurile au fost aruncate);
 ritual sau obicei din realitatea romană: ab ovo usque ad mala (de la ou până la mere);
 dreptul roman: necessitas non habet legem ( necesitatea nu are lege);
 bibliologie: hoc loco (în același loc);
 filosofie: a priori (înainte de experiență);
 medicină: medicus curat, natura sanat (medicul îngrijește, natura vindecă).
Abordarea pragmatică a aforismelor lumii antice permite o reinterpretare din punctul de
vedere al potenţialului comunicativ, întrucât orientările pragmatice actuale (pragmatica
enunţiativă, axată pe relaţia enunţător/ enunţiatar/situaţie de comunicare; pragmatica ilocuţionară
care studiază tipologia actelor de vorbire şi pragmatica conversaţională interesată de studierea
conversaţiei), conduc spre problematica funcţionării limbii în procesul comunicării [6, p. 30].
Pentru autorii care recurg la aforistica latină substituţiile lexicale antonimice sunt destul de
frecvente, şi nu doar în titluri, dar şi în corpul textelor.
Celebra expresie latinească de origine biblică Ex Oriente lux (Lumina vine de la Răsărit)
și varianta Ex Oriente tenebris (De la Răsărit vine întunericul) conține substitute care, deşi fac
parte din acelaşi câmp lexico-semantic ca şi cuvintele din expresiile canonice, se află la
extremităţile fenomenului (lux– tenebris), astfel realizând intenţia autorului de a iniţia un dialog
cu un alt univers – cu „pururea tânăra şi senina Antichitate‖ (expresia lui M.Eminescu).
Aforismele latineşti obțin un statut de intertexteme prin care se confirmă faptul că
„intertextualitatea se propune pe sine ca surplus de informaţie estetică, acţionând ca repetabilitate
şi deformare şi aspirând la detaşarea de modelul ei cu care refuză să fie confundată [8, p. 51].
În unele contexte, modificările nu ating structura sintagmei originare, dar intenţia
auctorială de expunere a punctului de vedere prin recurs la autoritatea anticilor îi schimbă
semnificaţia iniţială. Formula Alter ego (Un alt eu) în Antichitate venea din încrederea în
capacitatea omului de a se comporta cu prietenul său așa cum s-ar fi comportat cu sine însuşi şi
de a avea încredere așa cum ar fi avut încredere în al doilea eu.
Privite dintr-o perspectivă pragmatică, aforismele latine sunt introduse în discurs cu
finalități persuasive, determinând receptorul la realizarea anumitor acțiuni argumentative, fiind
actualizate în vorbire în vederea corectării poziției adresatului; emotive, permițând crearea unei
atitudini dorite de emițător față de anumite realități și, în sfârșit, estetice [7, p. 89]. În accepția
cercetătoarei Grigorieva, aforismele latinești au următoarele funcții:
 Funcția nominativă
Secvențele metaforice care servesc drept modalitate de a crea noi nominalizări, sunt
utilizate în mod regulat pentru a crea o nominalizare deja existentă a unui fenomen, situație etc.,
conținând nu numai o caracteristică a acestui fenomen, ci și evaluarea acestuia [9, p. 99]. În
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aforismul Asinus asinum fricat (Măgar pe măgar spală), vorbitorii încearcă să reactualizeze
situația în care un păcătos încearcă să salveze de la sentință pe un semen de-al lui. De rând cu
nominalizarea situației, se insistă pe evaluarea negativă a fenomenului caracteristic realității
sociale.
 Funcția modelativă
Utilizarea unui sistem de aforisme metaforice interconectat face posibilă modelarea
realității într-un anumit mod, apelând la un anumit sistem de concepte, care se referă la o sferă
conceptuală diferită. Acest lucru permite percepeția unei situații sau a unui fenomen ca fiind una
cunoscută deja sau ca pe un proces nou de evaluare. Acest aspect pote fi observat la analiza
semantică a aforismului Audaces fortuna juvat (Norocul îl favorizează pe cel curajos), prin
intermediul căruia autorul stabilește un rol de modelare lăuntrică unei persoane puternice care
dispune de curaj, iar în psihologie se consideră că oamenii curajoși sunt anume cei care profită
de atuul lor pentru a obține ceea ce-și doresc.
 Funcția instrumentativă
Această funcție este una pur lingvistică caracteristică discursului științific, iar
implementarea acestei funcții poate permite precizarea direcției principale în dezvoltarea
cognitivă a discursului, exact cum se observă și prin prisma aforismului Audiatur et altera pars
(Ascultă și cealaltă parte).
 Funcția ipotetică
Permite crearea unei presupuneri despre obiectul caracterizat, în timp ce presupunerea
poate să nu fie completă. Această funcție poate fi percepută la nivelul aforismelor: Beneficium
accipere, libertatem est vendere (Dacă accepți un favor îți vinzi libertatea); Nondum amabam,
et amare amabam); Si tacuisses, philosophus mansisses (Dacă tăceai, filosof rămâneai); Si vis
pacem, para bellum (Dacă vrei pace, pregătește-te pentru război); Si vis pacem, para iustitiam
(Dacă vrei pace, fă dreptate); Unum castigabis, centum emendabis (Dacă corectezi o greșeală,
corectezi o sută).
 Funcția eufemistică
Ajută la transmiterea informațiilor care, în conformitate cu intențiile comunicative ale
comunicanților încearcă să identifice în mod clar prin nominalizarea directă. În același timp,
caracteristicile organizării semantice a expresiilor înaripate fac posibilă exprimarea corectă a
unei evaluări, a unui fapt, fenomen, semn sau situație, în general. La modul practic, funcția
eufemistică a aforismelor rezultă din utilizarea aforismelor care au de fapt o idee clară, dar care,
din exces de politețe, nu poate fi exprimată la modul direct, așa cum reiese din expresia aforistică
Quaere et invenies (Cauta și vei găsi sau Cine caută, găsește). De fapt, autorul vrea să
atenționeze că omul ar trebui să fie mai atent, mai prudent, mai chibzuit, evitând astfel o adresare
necuviincioasă.
În opinia noastră, cea mai mare parte a aforismelor metaforice conține fixarea în semantică
a componentei evaluative. Cu toate acestea, se poate vorbi de un anumit grad de ambivalență a
acestei componente. Implementarea specifică a evaluării depinde de situația comunicativă, de
intenții, precum și de intersecția spațiilor cognitive și comunicative [7, p. 90].
 Funcția pragmatică
Mijloc de transformare a imaginii lumii existente în mintea destinatarului și, în consecință,
servește la determinarea interlocutorului să ia anumite măsuri sau să formeze o stare emoțională
semnificativă pentru vorbitor. Exegeții sunt de părere că aforismele din această categorie au și un
rol didactic, aspect atestat în aforismele Quidquid discis, tibi discis (Orice ai învăța, înveți
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pentru tine); Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem (Orice ai face, fă cu înțelepciune
și gândește-te la urmări).
 Estetică;
Funcția estetică pare să domine discursul artistic. Întrucât potențialul pragmatic al
unităților figurative de limbaj și vorbire este mai semnificativ, majoritatea aforismelor latine,
având structura metaforică la bază, au funcție estetică. Utilizarea aforismelor Plures crapula
quam gladius perdidit (Beția ia mai multe vieți ca spade); Plenus venter non studet libenter (O
burtă plină nu iubește studiul) relevă categoria estetică a urâtului și, deopotrivă, cea a tragicului.
Aceste categorii permit îmbunătățirea semnificației estetice a textului.
În concluzie, metafora aforistică constituie un areal fertil de cercetare pentru savanții din
domeniul metaforologiei, întrucât dispune de o serie de particularități menite să dezvăluie nu
doar esența umano-artistică, dar și caracteristicile evolutive ale limbajului latin, cu amprente în
limba română. Utilizarea aforismelor latine presupune un nivel de inteligență elevat, abilități de
comunicare și un scop bine definit. Este bine cunoscut faptul că majoritatea aforismelor latine au
la bază metafora, fapt ce determină o percepere deosebită a discursului, în care se uzitează
aforisme latine. Unele sentințe latine sunt vociferate direct cu echivalentul lor în limba română,
dar asta nu umbrește specificul lor metaforic.
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,,FEMEIA, ETERNA POVESTE” ÎN ROMANELE
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Abstract
The conception of woman and her role in society has changed over time, but femininity has
remained the same: "The woman, the eternal story, don't ask who she is, always love her." The feminine
eternity and mystery have crept through myths. The eternal feminine is present in literature, starting with
the myth of history, whether we are talking about Greece or ancient Egypt. In fact, the concept of woman
is a psychological archetype and even a philosophical principle, based on the belief that men and women
have different structures that cannot be changed by time or environment.
Key-words: conception, woman, femininity, roman

Concepția despre femeie și despre rolul ce-l deține aceasta în societate a suferit schimbări
de-a lungul timpului, dar feminitatea a rămas aceeași: „Femeia, eterna poveste, nu-ntreba cine
este, iubește-o mereu‖ [8, p. 5]. Eternul feminin și misterul s-au strecurat printre mituri. Eternul
feminin este prezent în literatură, începând cu mitul istoriei, dacă vorbim despre Grecia sau
Egiptul antic. De fapt, conceptul de femeie reprezintă un arhetip psihologic și chiar și un
principiu filosofic, întemeiat pe credința că bărbații și femeile au structuri diferite ce nu pot fi
modificate prin timp sau de mediu.
Prima perioadă este legată de revista ieșeană Viața românească, condusă de Garabet
Ibrăileanu, cel care va influența cariera Hortensiei Papadat-Bengescu.
După primul război mondial, Hortensia Papadat-Bengescu se aproprie de cercul literar
Sburătorul, al lui Eugen Lovinescu, cel care va modela considerabil cea de-a doua perioadă
literară a scriitoarei. Proza din această perioadă anunța orientarea scriitoarei spre proza
psihologică, însă aceasta pare mai mult ca niște jurnale intime, în care autoarea încerca să-și
descrie propriile trăiri și sensibilități.
Simone de Beauvoir spunea, în „Tout compte fait‖ („La încheierea socotelilor‖): „…
există, desigur, între femela umană și mascul diferențe genetice endocrine-anatomice; ele nu sunt
suficiente pentru a defini feminitatea, aceasta este o construcție culturală și nu un dat natural‖ [1,
p. 497]. Acest mit a fost prezent în viața, literatura și cultura secolului al XIX-lea, atunci când
femeile au fost descrise ca angelice, menite să il pună pe bărbat pe calea moralității și a
spiritualității.
Dintotdeauna literatura a reflectat cristalizarea eternului feminin în personaje, în mod
conștient, sau nu: „Eternul feminin/ ne atrage spre înalt‖, a spus Goethe la finalul operei Faust
[3]. Numai că feminitatea, ca funcție a structurii narative, nu se remarcă cu succes în romanul
modern, unde, de cele mai multe ori, este declanșatorul acțiunii. Până în secolul al XIX-lea,
figura femeii este conturată în antiteză – latura benefică sau malefică – chiar din antichitate și
până-n prezent, ele sunt arhetipuri din sfere diferite, ceea ce face ca personalitatea fiecăreia să fie
inconfundabilă.
La apariția romanului și a dramaturgiei realiste, personajul feminin își recapătă
individualitatea, în interiorul conflictului ce destramă cuplul sau familia. Astfel, noțiunii de
femeie și de feminitate i se adaugă ideea de feminism.
E vremea femeii, aşadar, să se înstrăineze de sine, adică să se iniţieze, să facă un lung
ocol, o lungă călătorie în jurul ei numai pentru a se putea întoarce în cele din urmă, dar
conştientă şi perfect eliberată, tot la ea însăşi. Prezența personajului feminin este similară, în
marile construcții balzaciene, tolstoiene sau zoliste, cu reflectarea condiției femeii în societate.
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Personajul-victimă este abordat în mod diferit de scriitoare și, respectiv, de scriitori. La
autoarele femei acesta păstrează reminiscențe romantice, iar pledoaria pentru emanciparea femeii
este mai puternică, pe când la marii prozatori pledoaria este însoțită de o punere în gardă
împotriva virilizării și sterilizării femeii așa-zis superioare.
Pe de altă parte, se pune accent pe personajele-mame, care țin la înfățișarea lor și nu
doresc ca maturitatea să le schimbe, purtându-se rece cu odraslele, mai ales după ce aceștia trec
de vârsta copilăriei. Mama are un comportament placid și indiferent, mai ales când adolescența
fiicei nu reprezintă un pericol pentru înfățișarea acesteia.
Hortensia Papadat-Bengescu nu le descrie prin dragostea lor maternă, ci prin ambiția de a
urca pe scara socială. Personaj absent în acțiune, Baba Smoala, mama lui Drăgănescu, reprezintă
imaginea averii parvenitului care a reușit să urce pe scara ierarhică prin alt personaj, Elena, fiică
de moșier, astfel o familie ajunge în înalta societate provenită dintr-o burghezie recent
îmbogățită.
Din perspectiva lui Ov. S. Crohmălniceanu, actul persecutării devine un „aliat‖ al
persoanei persecutate: „am văzut-o executându-și prerogativele respective în Fecioarele
despletite și Concert din muzică de Bach, fără îndurare. Dar dacă întâiul roman o lasă să triumfe
la sfârșit, al doilea îi aduce, prin injurie lui Lică, primul semn de umilire vindicativă. Mama își
pierde complet rolul reprimator în Drumul ascuns, cedându-l fiicei legitime (Coca-Aimée
execută aici alungarea Hildei, fără știrea Lenorei, care a trecut de partea acesteia). Persecutarea a
devenit, deci, aliata persecutatei‖ [2, p.158].
Rareori principiul matern este însoțit de cel patern, elocvente în acest sens fiind atât
doctorița Rim cât și Lenora, femei care nu vor să-și piardă frumusețea și ambițiile. Frumoasa
Elena, în Rădăcini, dorește ca fiul ei Ghighi să devină un bun moșier și să se ocupe de moșia de
la Prundeni, ceea ce duce la depresia băiatului și acesta se sinucide.
Acest fir narativ îl pregătise Hortensia Papadat-Bengescu încă din Fecioarele despletite:
„Elena își pregătea moștenitorul pentru ideile ei preconcepute, îl iubea pentru că i le putea
satisface. Faptul că prin el își putea amplifica ambiția, că-l putea adăuga drepturilor ei de
proprietate, că se putea prin el reprezenta odată mai mult, era argumentul mare al afecțiunii ei‖
[8, p. 46].
Personajele-orfane au un rol de prim plan în literatura franceză, dar și în cea română.
Personajele feminine ideale ale lui Émile Zola sunt abandonate de părinții biologici: „e deosebit
de semnificativ că aproape în totalitate, personajele feminine ideale ale lui Zola sunt sărmane,
orfane. Desigur, acest subterfugiu permite romancierului să sustragă subiectul observat eredității
și mediului său natural, pentru a duce mai bine până la capăt experimentarea științifică și
literară‖ [4, p. 124].
În literatura română nu este o problemă primordială ereditatea ideală a personajelor,
deoarece autorii nu vor să descrie decât frumusețea și puritatea morală, fără legătură cu originea
personajelor. Preocuparea față de orfanele lipsite de idealitate din opera Hortensiei PapadatBengescu se restrânge la orfanele cu statut de copii nelegitimi. Mika-Lé, fiica Lenorei Hallipa,
este făcută cu un zidar italian, iar aceasta nu acceptă gândul că amantul pe care l-a avut nu are un
statut social înalt și, astfel, se generează o situație conflictuală între cele două, ce va conduce la
starea de instabilitate a Mikăi-Lé. O situație asemănătoare o constituie personajul Sia, care
informează că slujnica doctoriței Rim este fiica acesteia, făcută cu Lică Trubadurul, care o ținuse
pe lângă el, având o admirație nemăsurată pentru aceasta.
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Absența părinților sau neclaritatea situației familiale le face pe fetele orfane să se impună,
ori printr-o purtare revoltătoare, ori printr-o neobosită agitație, dorind să atragă atenția asupra
lor, așa că în opera bengesciană vedem trecerea de la categoria copilului găsit la cea de bastard.
Exemplul cel mai concludent este Nora Baldovin. Sentimentele pe care le au aceste femei față de
societatea din care fac parte sunt de dezgust, imoralitate și eșec, deoarece ele nu aparțin acestei
lumi, fiind considerate niște bastarde, făcute în afara căsătoriei. Ele sunt analizate în profunzime
de Hortensia Papadat-Bengescu, mai ales prin personajul-reflector, Mini, ce le observă
comportamentul pe parcursul romanelor.
Hortensia Papadat-Bengescu concepe romanul Concert de muzică de Bach unul al
femeilor și doar patru bărbați: „un fel de Belami, plutonier major chipeș și viguros, un prinț
ofticat, un doctor flegmatic și egoist, și un artist-muzicant fără niciun alt caracter‖ [9, pp. 74-82].
Femeile, afară de figurile episodice, care sunt și personalități puternice și de relief ale
romanului, sunt fete de făinari, ori de arendași îmbogățiți. Psihologia lor oscilează între
senzualitate și ambiție. Personaje feminine cerebrale, fără sentimentalitate, orgolioase. Din orice
unghi privit, nu sunt personaje simpatice, ci caractere portretizate cât mai profund până la
grotesc. Atmosfera este înăbușitoare și deprimantă. Interesul material, cât și cel sexual îl mână
orbește pe fiecare personaj. Este posibil ca o bună parte din societatea „bună‖ de după război să
prezinte acest aspect. Se poate să existe altfel de oameni, „dar ca să știi să-i găsești și să nu
găsești decât de aceștia trebuie să fii însuflețit de o viziune adânc pesimistă a vieții. Hortensia
Papadat-Bengescu nu vede din existență decât aspectul ei biologic‖ [9, p. 140].
Doamna Hortensia Papadat-Bengescu a debutat în literatură cu o serie de autoanalize,
mai degrabă autopsihanalize în multe privințe remarcabile. Autoarea a inaugurat lirismul
psihologic, analizând pasional anumite stări de puternic erotism feminin.
Personajele feminine sunt făcute din „material tare‖ și domină personajele masculine. De
exemplu, Elena se impune în relația cu Marcian, așa cum o făcuse cu Drăgănescu, fostul soț;
Coca-Aimée obține ceea ce dorește de la Lenora și Walter și o dă afară pe Hilda de la moșie;
între Mini și Nory se poartă o conversație despre lucruri reale și Mini îi opune o viziune
romantică a cavalerismului pentru cucerirea lumii. Cele două atitudini nu sunt ireconciliabile în
mintea autoarei, fiindcă ea deja avea conturate profilurile ambelor personaje dinaintea apariției
Ciclului Hallipilor, în romanul Balaurul, unde, în numele personajului principal, Laura, își
făcuse o pledoarie pentru drepturile femeilor și pentru capacitatea pe care ele o dețin, după
primul război, demonstrând că așa va fi o armonie mai mare în familie și o evoluție mai bună la
creșterea economiei țării.
Autoarea se proclamă ca apărătoare a feminismului, de fapt pentru drepturile femeii care
nu erau recunoscute în societate, și declară aceste lucruri în articolul „Se ridică vălul‖, ce a
apărut în revista „Sburătorul‖. Acolo vorbește despre feminitate, feminism și rolul femeii în
societate. Femeia dorește să împartă grijile, nevoile și munca cu bărbatul, nu să-i ia locul.
Societatea nu vedea rolul femeii ca pe cel al bărbatului, acesta putea să fie ministru, dar femeia,
nu.
Așadar, o serie de contradicții și păreri asupra subiectului. Femeia dorea să fie respectată
și la locul de muncă, să aibă un loc de muncă cu care să se mândrească, să nu fie doar casnică și
cu rol de mamă. În opinia publică, exista teama că având parte de aceste facilități, femeia va uita
să fie femeie. Nu va fi așa, femeia, ceea ce spune, așa și face. Bărbații au primit întotdeauna
colaborarea femeii și au chemat-o să împartă cu ei răul și binele. Ei nu vor refuza o mână pe care
întotdeauna au cerut-o.
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Tudor Vianu sesizase dorința autoarei de a ridica vălul misterului feminității, mizând pe
descifrarea psihologiei feminine în volumul Ape adânci. Nici el nu este de acord cu cei care sunt
împotriva scrierii despre femei lucide și active în societate: „Se înfiripează, sub ochii noștri, o
literatură feminină românească, (…). Femeia vrea să-și creeze un destin conștient. Nu cred că
menirea ei e să fie păgubită‖ [11].
Hortensia Papadat-Bengescu abrutizează toate personajele în romanele din Ciclul
Hallipilor, o ironizează ușor pe Nory, reprezentantă a feminismului absolut, dar și pe Mini,
ironizându-i romantismul excesiv.
În proza interbelică, femeile sunt independente financiar prin profesie sau talent artistic.
Numai că acest lucru nu le aduce fericirea și, de regulă, se despart de bărbatul iubit. Acest aspect
fusese analizat în literatura universală, mai ales de Balzac. Arlette Michel cercetează
emanciparea femeii în literatura secolului al XIX-lea, și în operele Corrine, de Madame de Stäel,
și Lelia, de Geoge Sand, care impun acest tip de superioritate a femeii din punct de vedere
sentimental și intelectual. Lelia este arhetipul feminin ce conduce bărbatul intelectual. Camille
Maupin, personajul feminin al lui Honoré de Balzac, trece prin aceleași probleme sentimentale și
intelectuale, mai ales cu politica și decepțiile de după 1830.
Arlette Michel crede și în viziunea lui Balzac, potrivit căreia emanciparea femeii este un
obstacol în calea împlinirii ei veritabile: „Superioritatea intelectuală, care permite femeii să se
emancipeze, să-și cucerească independența socială, constituie un obstacol în calea împlinirii
veritabile care e pentru orice femeie de ordinul iubirii și al absolutului‖ [5, p. 1135]. Viziunea
balzaciană se regăsește în literatura română din perioada interbelică, doar că este schimbată din
cauza deosebirii de epocă și concepție etică. Dar emanciparea femeii și profesia nu vor mai fi
contestate. Ecouri de disconfort se vor mai auzi o perioadă de timp în legătură cu drepturile egale
ale femeii cu cele ale bărbatului. Din punct de vedere profesional, meseriile femeilor nu sunt
acelea acceptate ca feminine în perioada interbelică: florăreasă, infirmieră, doctoriță, profesoară,
scriitoare, pictoriță, cântăreață. De exemplu, în opera lui Camil Petrescu, femeia de afaceri este
proprietara unui magazin, în Patul lui Procust, sau directoare de întreprindere, în comedia Mitică
Popescu. În schimb, în opera Hortensiei Papadat-Bengescu este mai importantă reușita mondenă
decât cea profesională. În Ciclul Hallipilor se pune accentul pe lustrul unei aristocrații
latifundiare, o burghezie de împrumut, necioplită.
Balzacianismul are o amprentă mai mare în cronica de familie din opera bengesciană
decât în opera lui Proust, deși autoarea a preluat modelul proustian, dar în felul său de a scrie, iar
la final, întoarcerea către origine, către pământ, pune în relief problema dezrădăcinării, a
depărtării de mediul rural sănătos, problemă ce va fi discutată de mulți prozatori ai epocii.
Spațiul în care se petrec întâlnirile amoroase sunt palatul și salonul, și tot acolo se formează
reputațiile în înalta societate. Ada Maxențiu îl invită pe Lică la concertul din muzică de Bach
organizat de Elena, tocmai pentru a fi sigură de legătura cu amantul ales.
Fecioarele neprihănite, femeile din înalta clasă, ideale sau superioare, apar în antiteză cu
femeia-artizană, punându-și în valoare frumusețea sufletească, meritele sau destinul. Cea mai
frecventă opoziție întâlnită este cea dintre femeia onestă și curtezană (frivola, aventuriera,
demimondena, vampira etc.).
Frivolitatea își spune cuvântul în cazul Mikăi-Lé, din romanul Fecioarele despletite. Ea
este asemănată cu o „buruiană otrăvitoare‖, fiindcă dorește seducerea tuturor bărbaților ce o
cunosc din viciu și pentru a distruge planurile mamei și fiicelor legitime, seducându-l pe
logodnicul Elenei, prințul Maxențiu, bagându-se în sufletul lui Doru Hallipa, reușind să aibă
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foarte multe legături rușinoase, care nu pot fi spuse. Mika-Lé nu este o narcisistă, ea se apără în
fața familiei care o vede de la bun început inferioară. Autoarea nu o pune cu nimeni în antiteză,
ci, din contră, ea este analizată singură, iar toți o apelează cu niște cuvinte nu tocmai frumoase:
„gângania‖, „lăcusta‖, iar personajul-reflector, Mini, este surprinsă că această ființă mai poate
avea reacții omenești. Astfel că Hortensia Papadat-Bengescu o respinge pe Mika-Lé, ea fiind
distrugătoarea familiei și a reputației acesteia. Elena o reprimește în casă tocmai pentru a
mușamaliza scandalul și pentru a-și arăta superioritatea. Subliniez faptul că o astfel de curtezană,
cum e personajul Hortensiei Papadat-Bengescu, nu-și alege existența din necesitate, ci din viciu.
În opozițiile femeie superioară/ femeie inferioară, angelică/ demonică, pură/ vicioasă,
personajele se aflau pe un plan de egalitate în structura narativă. Predominant este cuplul sora
mare/ sora mică, cea de-a doua punând în prim plan trăsăturile primei, mai ales că sora cea mică,
admirativă față de cea mare, poate îndeplini mai multe funcții. Numai că la Hortensia PapadatBengescu, sora cea mică devine personaj principal, adorația pentru sora cea mare schimbându-se
în invidie și gelozie, punându-i în lumină complexele de bastardă.
Referitor la metoda Hortensiei Papadat-Bengescu, Viola Vancea aprecia fuziunea dintre
luciditate și trăirea intensă: „clarificarea, treaptă a elaborării lucide, presupune încărcarea
intuiției lucrurilor cu trăire intensă, afectivă, pentru a le spori coeficientul de impresionabilitate‖
[10, p. 18]. Acest drum al sinelui urmărit de Hortensia Papadat-Bengescu se reflectă în
evenimentele dramatice, reale, palpabile pentru a releva și resorturile profunde ale conștiinței
celor implicați în acțiune. Cum putea să reușească ea acest lucru? Prin experiența personală, prin
evenimentele care o marchează cum ar fi primul război mondial, independența față de soț într-o
epocă unde drepturile femeii erau puține la număr, profesia pe care o exercita și care nu
corespundea cu cerințele de acasă și așa mai departe.
Imaginea femeii în romanul interbelic este una complexă, diferită de la o generație la alta,
conform acceptațiunii cuplului, a clanului și a relațiilor dintre acestea în societate.
În concluzie, fiecare personaj feminin disecat de ochiul format al scriitoarei este un destin
singular, fiecare femeie este singură de fapt și de drept. Indiferent care ar fi țelul lor în viață,
apare eșecul, un eșec al „trupului sufletesc‖, ce, obosit de atâta luptă interioară, renunță, și în
final, moare.
În volumul Femeia în fața oglinzei (1921), proza Hortensiei Papadat-Bengescu se
deschide spre narcisism, ca și celelalte scrieri din prima etapă , numai că, aici, pasiunea pe care o
avea personajul principal pentru propria frumusețe este plasată în prim plan. Manuela, personajul
feminin descris, se prezintă în ipostaza de Afrodita, o zeiță și o preoteasă în același timp a
cultului frumosului pentru care face o obsesie. Va purta povara iubirii de sine, ca și în celelalte
opere, și a visului de a atinge idealul, iubirea desăvârșită sub orice chip.
Ce reprezintă oglinda pentru Manuela? Oglinda reflectă chipul sufletului, iar mișcările
acestuia se oglindesc în chip, de aceea fiecare persoană are la un moment dat o oglinjoară în
mâini, în care să se privească pe el și viața lui, apoi lumea și viața ei, apoi timpurile care s-au
perindat.
Prin oglindă ne cunoaștem pe noi înșine: „la ea ceasurile așezau aspecte felurite pe fața
ei, care lua în chip firesc toate înfățișările durerilor sufletești‖ [7, p. 290]. Prin fixarea oglinzii,
procesul cunoașterii de sine este tot mai diminuat. Manuela se simte față de tot ce o înconjoară o
străină de propriul suflet, încât nu mai știe cine este.
Privirea-n oglindă este o temă simbolică la Hortensia Papadat-Bengescu, pentru că
autoarea nu este fericită în viața de zi cu zi, așa cum și-ar fi dorit. Opera ei devine refugiu.
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Refugiu al sufletului trist. Mai mult chiar, „oglinda spartă‖, cum spune autoarea, este foarte
importantă pentru creația ce va urma. Celebra oglindă cu mânerul de os s-a spart, fără zgomot, și
cu nenumărate dungi plecate dintr-un punct adânc al marginii și care îi stricau ovalul clar și pur,
are o importanță simbolică. Manuela se privește din nou în oglinda spartă ca să constate că nu
mai vede nimic înăuntru, nici fața ei, nici reflexul altor lucruri, ci doar un gol adânc, un pustiu,
un chip sec, o mască la fel de goală precum oglinda.
Din acel moment, autoarea face un salt către epicul intens și lucrează la următoarele
opere unde subconștientul psihologic dobândește un sens romanesc. În contextul respectiv se
conturează romanul. Balaurul rămâne unul dintre puținele opere care reflectă drama războiului
din perspectivă feminină.
Proza de început surprinde trăirea interioară a sufletului, pune accent pe sensibilitate, pe
viața interioară a femeilor preocupate de descoperirea de sine pentru a putea percepe lumea.
Numai că Hortensia Papadat-Bengescu nu se oprește aici, ea va renunța la proza orientată spre
oglindirea sensibilității sufletului și se va concentra pe cunoașterea intuitivă, pe senzații și
percepții care nu vor avea legătură cu lumea proprie a sufletului, ci cu ceea ce se întâmplă în
afara ei. I s-a reproșat că literatura feminină nu poate percepe altceva decât femeia cu problemele
ei intime, sentimentale, nu și valorile sau cultura acesteia în societate. „Femeia în artă este
preocupată în primul rând de finalitățile și monstruozitățile fiziologice și în mică măsură de
valorile idealizate‖ [6, p. 144].
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TEXT, CONTEXT ȘI DISCURS ACADEMIC
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Abstract
This present article is an overview of the terms text, academic text, discourse and academic
discourse, the structure and content of which are influenced by the context of communication. The human
sender is determined by all the contextual elements: by the place where the communication takes place,
by the general social context, by the relationship with the receiver etc., in the realization of the speech
acts. A current stage in the development of academic communication is transmission of texts, speeches
via Internet technologies, made through various forms, networks, platforms etc.
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În prezent, a te informa, a comunica reprezintă principala dimensiune a existenței fiecăruia
din noi. Stilul de comunicare abordat este important și trebuie să îndeplinească calități precum:
calitatea, corectitudinea, puritatea cuvintelor, precizia, concizia etc. Ca formă a stilului științific,
discursul academic are un scop special: a convinge; el operează prin intermediul conceptelor
specifice, urmărește înțelegerea și adaptarea la viața socială.
În încercarea de a da o definiție discursului academic, identificăm că însușii termenul
„discurs‖ este unul polisemantic. Cele mai recente abordări ale termenului „pun accent pe latura
constructivă, prezentând discursul ca pe un ansamblu de strategii corelate cu o anumită situație
de comunicare‖ [11]. Astfel, discursul este pus în opoziție cu termeni ca limbaj, limbă, vorbire,
enunț, text, fiind definit ca unitate comunicațională aparținând unui gen discursiv specializat, ca
realizare individuală a limbii [12, p. 10]. Termenul discurs specializat se referă la modul în care
limba este utilizată într-un domeniu de activitate. Astfel, există discursul științific/ academic (în
sociologie, lingvistică, matematică, fizică etc.), discursul tehnic (de ex., în telecomunicații,
petrochimie etc.), discursul profesional (în ramuri precum turismul, ceasornicăria, jurnalistica
etc.).
Ȋn sistemul ternar limba/ discurs/ text, propus de R. Martin, textul este efectul
reconstrucției operate de componenta discursivă care asigură inserția frazei în coerența textului,
unde: discursul este un ansamblu infinit de fraze posibile, limba este un ansamblu finit de semne
și reguli, iar textul este un ansamblu organizat de enunțuri [apud 14, p. 72].
Din punct de vedere lingvistic, discursul este în complementaritate cu textul. Textul
reprezintă o configurație de unități/ secvențe propoziționale coerente și coezive semioticosintactic. „Textul este o unitate sintactică, semantică și pragmatică superioară frazei, unitate
segmentabilă, în vederea operațiilor de analiză, în unități inferioare și la nivelul căreia se
dezvoltă raporturile sintactice de coordonare, apozitiv, intermediar-explicativ și intențional‖
[10]. Considerațiile pe care le expune Daniela Rovenţa-Frumuşani, în Analiza discursului.
Ipoteze şi Ipostaze, cu privire la noțiunile discurs și text sunt completate de definiția competenței
de comunicare [14, pp. 65-66], ca o caracteristică esențială a individului; autoarea nuanțează
opinia lui Umberto Eco, prevăzând trei dimensiuni subordonate: competența lingvistică;
competența socioculturală; competența enciclopedică [11, p. 223].
Eugen Coșeriu definește discursul ca pe un act lingvistic individual, iar textul fiind
conceput ca produsul actului respectiv, obținut prin intervenția competenței expresive a
locutorului [7, pp. 236-237]. Orice act de vorbire pune în joc un limbaj și patru elemente legate
de acesta: emițătorul, receptorul, tema mesajului, (referentul) și codul utilizat. Relația dintre cele
patru elemente este variabilă [apud 16, p. 71].
Spațiul în care sunt utilizate textele academice este academia, adică acele spații în care sunt
dobândite și diseminate cunoștințe formale despre o anumită disciplină. Elaborarea textelor
academice se realizează în scopul comunicării, diseminării și schimbului de cunoștințe, precum
și discutarea acestora. Autorii acestui tip de text sunt de obicei studenți, profesori și cercetători.
Cercetătoarea Silvia-Adriana Tomescu analizează discursul academic din 3 perspective: a)
a discursului inaugural; b) a discursului de recepție; c) din perspectiva discursului didactic ca
formă a transmiterii cunoașterii, unde condițiile de producere și finalitățile discursului didactic
sunt parte componentă a discursului academic. Cercetătoarea subliniază și dimensiunea inter- și
transdisciplinară ce legitimează un discurs academic [15, p. 123].
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Conținutul și maniera în care se comunică se afla sub influența contextului comunicării
academice, unde contextul este „ansamblu al factorilor care, dincolo de trăsăturile determinate de
structura lingvistică a enunțurilor, afectează semnificația acestora‖ [1]. Contextul este un concept
central și caracteristic pentru pragmatică, desemnând orice informaţie de bază care se presupune
că e împărtăşită de emiţător şi de receptor, şi contribuie la interpretarea unui anumit enunţ de
către receptor. În asemenea cazuri, se foloseşte controlul pragmatic, urmărindu-se situaţia
comunicativă, contextul în care are loc comunicarea, adică se conturează actele de vorbire
respective. „Actele verbale sunt acte performate prin utilizarea limbii în situaţii de comunicare
concrete‖ [8, p. 21].
Cercetătoarea E. Constantinovici caracterizează actul de vorbire sub trei aspecte:
locuţionar, ilocuţionar şi perlocuţionar. Actul locuţionar este considerat un act de emitere a unor
secvenţe cu o anumită structură fonetică, gramaticală şi semantică. O anumită secvență
lingvistică nu va constitui un act de vorbire atâta timp cât nu va fi asociată cu o anumită intenţie
a emiţătorului care reprezintă forța ilocuţionară a acesteia. Cercetătoarea menționează că actul
ilocuţionar nu este o consecinţă a celui locuţionar. Ele au loc simultan. Diferenţa este că în
primul caz nu se cere răspuns, iar în cazul al doilea se cere un răspuns: fie în formă verbală, fie
prin reacţie comportamentală. Actul perlocuţionar poate fi reprezentat drept un act ilocuţionar
plus efectele lui (extralingvistice) asupra receptorului. Efectele reale pot să coincidă sau să nu
coincidă cu cele intenţionate de emiţător. Pe baza aceasta se disting acte perlocuţionale eficiente
şi ineficiente [4, p. 7]. Datorită filtrului gramaticalităţii, componenta locuţională este considerată
obiectul de studiu al gramaticii şi, parţial al foneticii, iar componenta perlocuţionară înclină spre
aspectul deontologic, spre etică. Doar componenta ilocuţionară rămâne a fi studiată de
pragmatică. Iată de ce în literatura de specialitate se atestă denumirea de act ilocuţionar pentru a
desemna exclusiv actele de vorbire.
Pentru ca textele academice să fie ușor de citit și conținutul lor ușor de găsit, acestea
urmează, de obicei, o structură predeterminată (ex: Modelul IMRaD (Introducere, Metodă,
Rezultate și Discuții)). Deși această structură poate varia ușor în funcție de subiect, obiectivul
rămâne același: pentru a facilita cititorului să găsească ceea ce caută în text. Rolul structurii este
acela de a fi cadrul propriu-zis care reunește toate părțile diferite [9].
Textele academice pot avea obiective diferite, pot prezenta caracteristici particulare,
precum și pot avea nevoie de extensii diferite, pentru a expune și dezvolta ideile care trebuie
transmise. Având în vedere acest lucru, există diferite tipuri de texte academice și fiecare
îndeplinește, de asemenea, funcții diferite.
În lucrarea Introducción a la comunicación académica, autorii fac o clasificare a textelor
academice conform scopului comunicării academice/ științifice. Tipurile de texte sunt: raport de
cercetare, articol științific, monografie, expoziție, poster, eseu, conferință, proiectare de
cercetare, teză, disertație și altele [3, p. 15].
Aceste tipuri de texte trebuie să fie:
- relevante – să fie în timp util;
- pragmatice – să urmeze o ordine;
- atente – ideile expuse cu claritate și profunzime;
- argumentative – declarațiile făcute să fie explicate și argumentate;
- bazate pe surse științifice și fiabile pentru tratarea subiectului scris;
- precise – să folosească limbajul formal.
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În prezent, textele academice/ științifice pot fi găsite în cărți, reviste, videoclipuri,
documentare, ziare, pe internet (blog, web ...). Este esențial să recunoaștem că mass-media oferă
informații instantaneu lumii; avansarea tehnologică a fost responsabilitatea imediată a menținerii
unei societăți colective în comunicare [ibidem, p. 12].
Textele academice sunt lucrări intelectuale care abordează sau aduc un subiect anume și
sunt elaborate într-un mod formal. Din punct de vedere lexical, textul discursului academic
cunoaște o anumită uniformitate, o anumită rigiditate care rareori permite să existe unele
schimbări ce pot ilustra cunoștințele vaste ale vorbitorului care operează cu un anumit limbaj
metalic [6, p. 58]. Absența arhaismelor, regionalismelor sau a argoului reprezintă, de asemenea,
mărci definite ale discursului academic.
Cercetătorul rus V. I. Karasik, în lucrarea Языковой круг: личность, концепты, дискурс,
menționează că „dorința de precizie maximă într-un text științific îi conduce, uneori, pe autori la
o complexitate semantică (terminologică) și sintactică excesivă a textului‖ [20, p. 232].
Discursul în această situație vine să ajute la înțelegerea textului.
Prin structura sa, discursul academic este descriptiv și constructiv. În succesiunea
componentelor sale, mobilizează două funcții ale limbii stabilită de tipologia lui Roman
Jakobson, funcția referențială și funcția metalingvistică. Ele sunt realități lingvistice constante,
deoarece, pe de o parte, tot discursul academic înglobează problema referentului într-un anumit
context de comunicare, care este determinat de constrângerile situaționale și, pe de altă parte,
ilustrează o adevărată practică socială ancorată pe accentul argumentativ.
Majoritatea discursurilor academice au drept scop persuadarea auditoriului. Argumentarea
este văzută ca un ansamblu de tehnici discursive ce își propun să ducă la apariția sau să crească
aderarea celor prezenți la ideile/ teoriile prezentate. În cadrul acestui proces sunt foarte importanți
operatorii argumentativi interfrastici care poziționează interlocutorul spre un anumit tip de
concluzie.
Potrivit lui Ph. Breton [2, pp. 18-21], într-o demonstrație sunt patru categorii de argumente:
1) argumente care fac apel la o autoritate (pozitivă sau negativă), folosite pentru a susține/ critica
o idee, numite și argumente ale autorității;
2) argumente care presupun apelul la cunoștințe comune;
3) argumente care propun reprezentarea realității dintr-un punct de vedere subiectiv pe care
emițătorul urmărește să-l adopte;
4) argumente care apelează la principiul analogiei, la exemple, sau la diferite tipuri de formulări
metaforice.
Expunerea în acest tip de discurs/ text argumentativ se face prin intermediul unor conectori
care indică tipul relației logice existente între propozițiile argumentative. Astfel, în lucrarea
Teoria textului: termeni-cheie [5], autorii clasifică conectorii după funcția pe care o exprimă:
- care marchează teza: părerea noastră este că, vom arăta că, de menționat faptul că;
- care introduc premisele: având în vedere că, cum, căci, de altfel, de fapt, dovadă că,
astfel numai, că, de asemenea;
- care introduc argumentul: vom demonstra de ce, ca să ne exprimăm mai clar,
raționamentul este următorul;
- care introduc o premisă sau un dat (justificatori): fiindcă, pentru ca, de fapt, în fapt, dat
fiind ca, cum, dovada ca etc.;
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care introduc primul argument sau prima premisă: mai întâi de toate, în primul rând, să
începem prin a…, trebuie amintit mai întâi că…, prima marcă se referă la…, să pornim
de la…;
- care introduc următoarele argumente sau premise: în plus, în al doilea rând, în
continuare, la fel, pe de altă parte, nu numai, ci și…;
- care introduc ultimul argument: în fine, în ultimul rând, nu în ultimul rând;
- care introduc regula generală (generalizatori): pe baza regulii care susține că…; dat fiind
ca…; e valabil ca…/atunci…; se știe ca…; admițând ca…; presupunând ca…; având în
vedere ca…; atunci etc.;
- care introduc modalitatea sau calificatorul (modali): după cât se pare, după mine etc.;
- care introduc sursa, autoritatea (garanți): după cum spune autorul…;
- care introduc rezerva (de relativizare): doar dacă nu, în afară de etc.;
- care introduc o contra opinie (alternativi): nu cred că, nu sunt de acord când spui că, nu
mi se pare că, nu mă convinge teza;
- care leagă argumentele între ele: și, dar, iar, ci, sau;
- care introduc teza sau concluzia (concluzivi): deci, așadar, prin urmare, iată de ce etc.
Strategia argumentativă fundamentală constă în producerea de temeiuri acceptabile pentru
destinatar, pentru al convinge de adevărul tezei. Textul urmărește convingerea destinatarului.
Într-un argument se încearcă demonstrarea unei teze care nu este acceptată neapărat de către
destinatar pe baza unor propoziții cu care acesta este de acord.
O altă caracteristică a discursului academic este fenomenul intertextualității. Cercetătoarea
Elena Ungureanu, în lucrarea Dincolo de text: HYPERTEXTUL, menționează că „discursul
științific se bazează pe concepția intertextualității și a dialogului. Un asemenea studiu se extinde
dincolo de cooperarea directă dintre interlocutor într-o anumită situație comunicativă‖ [18, p.
63], iar cercetătorul rus Karasik spune că „relațiile intertextuale în legătură cu textul unui articol
științific sunt prezentate sub formă de citări și legături și îndeplinesc funcții de referință,
evaluare, etichetă și decorativă. Textele precedente pentru discursul științific sunt lucrările
clasicilor științei, citate cunoscute de mulți, numele monografiilor și articolelor, ilustrații etc.‖
[20, p. 232].
Studiul discursului este indisolubil legat de analiza următorilor factori: emițător/ receptor,
spațiul/ timpul comunicării, intenția comunicativă a enunţătorului, tema discursului, contextul.
Relevând importanța analizei descrierii cadrelor vorbirii, Eugen Coșeriu le clasifică în patru
tipuri: situație, regiune, context și univers de discurs [apud 5, p. 60].
După E. Coşeriu, „constituie context al vorbirii toată realitatea care înconjoară un semn, un
act verbal sau un discurs, ca «ştiinţă» a interlocutorilor, ca prezenţă şi ca activitate‖ [apud 19].
Astfel, tipologia contextelor diferă de la un autor la altul, în mod curent, se distinge între context
lingvistic (verbal) şi context nonlingvistic (extralingvistic, extraverbal, nonverbal). La aceste
două tipuri, E. Coşeriu adaugă şi contextul idiomatic, reprezentat de limba în care se comunică şi
care constituie „fondul‖ vorbirii. După Coşeriu, contextul verbal poate fi imediat sau mediat
(context tematic), pozitiv sau negativ (în cazul insinuării, aluziei, sugestiei), iar contextul
extraverbal cunoaște o diversitate de forme: context fizic, context empiric, context natural,
context practic, context istoric, context cultural [apud 1]. Contextele comunicative înglobează o
componentă sociologică, una psihologică şi una lingvistică (locul unde se inserează enunţul
considerat în ansamblul discursiv din care face parte).
-
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Într-o accepțiune mai largă, contextul este chiar mediul în care există un obiect. Textul este
de neconceput fără context, tot așa cum contextul fără text. În calitate de subiecți ai limbajului,
noi „nu vorbim numai cu limba, cu sistemul lingvistic, ci vorbim, în afara faptului că vorbim, şi
cu tot corpul, vorbim şi cu toată cunoașterea lucrurilor, şi cu toate ideile despre lucruri, şi cu
toate imaginile pe care le avem despre lucruri, şi cu toate contextele, nu numai explicite, ci şi
implicite‖ [apud 19].
Cercetătoarea Elena Ungureanu remarcă faptul că „unul din tipurile actuale de context e
contextul hypertextual, pe care îl creează spațiul online‖ [18, p. 54], unde „hypertextul reprezintă
unitatea fundamentală a comunicării online‖ [ibidem, p. 106]. Aceasta se datorează faptului că
comunicarea în internet reprezintă o etapă actuală de dezvoltare a comunicării prin limbă, care
este realizată prin diverse forme de comunicare.
Actualmente, în contextul Științei deschise, se pune accentul pe modul deschis de circulație
a cunoștințelor către societate și cercetători. Acestea, fiind produse de către comunitatea
academică, sunt orientate întâi de toate spre beneficiul societății în general, precum și al științei
în mod particular. Interacțiunea științifică şi socială, lucrul în echipe profesionale, contactele
profesionale şi ştiinţifice informale şi formale sunt din ce în ce mai frecvent efectuate prin
intermediul tehnologiilor Internetului, fiind constituite Internet-comunități academice [17, p. 40].
Sun formate rețelele academice și profesionale. Aceste rețele, mai succint descrise ca „rețele
specializate pentru cadre universitare‖, se concentrează pe conectarea utilizatorilor pe baza
intereselor de cercetare, a afilierii, a locației sau ale altor variabile [13, p. 38].
În concluzie, putem menționa că textul academic și discursul academic sunt produse
lingvistice elaborate. Acestea sunt rezultatul manifestării controlate a competențelor cognitive și
lingvistice prin exploatarea sistemului limbii, care este un sistem de semne și de reguli de
utilizare. Presupun, deopotrivă, operațiuni de semnificare (simbolizare) prin care se exprimă
personalitatea individului și de relaționare (transmitere, comunicare), care au finalitate socială.
Textul și discursul sunt de neconceput fără contextul lingvistic, sociologic și psihologic.
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Abstract
The article analyzes the forms of expression of the game in the literature of the Bessarabian
writer Nicolae Esinencu, from the scenes with the children's games, to the games of words, language,
performance, intertext. These are compared with those of the classic representatives of the motif: Creangă
and Eminescu. Literature is a play with time, space, civilizations and history, and the game becomes a
subject of interest, a reason that is found in the works of many writers, each representing it in its own
way. For the Bessarabian author, the playful is largely Harlequin, the Harlequin revealing itself as a
deeply human dimension.
Key-words: game, playful, performance, Nicolae Esinencu, irony, intertextuality.

Dacă ar fi să definim Jocul din viziunea copilulului teribil al literaturii române, în opera
căruia totul se petrece sub semnul lumii ca teatru, iar el jucând însuși jocul lumii, fiind arlechinul
și arlechinescul dintr-însul relevându-se ca om al lumii și ca omenesc (Mihai Cimpoi), putem
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menționa următoarele: opera lui Nicolae Esinencu reprezintă un univers al jocului, al ludicului
(specific vârstei copilăriei), al omului ce evadează din cotidian și al copilului din imaginar.
Datorită jocului, orice societate își poate clădi un liant între generații, între copii și
strămoșii lor, între culturi și istorii. Johan Huizinga, în celebra carte a sa ,,Homo ludens‖,
menționează în primul capitol, ,,Natura și importanța jocului ca fenomen de cultură‖, precum că
,,Jocul este mai vechi decât cultura‖ [6, p. 33]. De-a lungul timpului problematica jocului a
reprezentat un subiect de analiză pentru mulți specialiști, cercetători, atât din domeniul
folclorului, cât și din domeniul literar, psihologie și mitologie.
Termenul „joc‖ are o etimologie multiplă, fiind explicat prin latinescul jocus, care
desemna „glumă, șotie, distracție‖, cât și prin termenul provenit din franceză jeu – joc. Diferite
popoare au interpretat termenul în felul următor: vechii greci, prin cuvântul „joc‖ desemnau
acțiuni specifice copiilor, exprimând în principal ceea ce noi numim azi „a face copilării‖. La
evrei, cuvântul „joc‖ era asociat noțiunii de glumă și haz. La romani, „ludo‖ desemna bucuria,
veselia, buna dispoziție a oamenilor din perioada respectivă. În limba sanscrită, „kleada‖
însemna joc, bucurie. La germani, vechiul cuvânt „spilän‖ desemna mișcarea ușoară, lină,
asemănătoare oscilației pendulului, care provoacă mare satisfacție. Astfel, în toate limbile
europene cuvântul „joc‖ a început să se extindă, iar noțiunea modernă de joc, precum afirmă
Anca Apostol în articolul său Jocul între dimensiunea ludică și literatură – ,,a început să cuprindă
totul, de la jocul copiilor de‑ a soldații, până la interpretarea eroilor tragici pe scena teatrului, de
la jocul copiilor pe nuci, la jocul de‑ a bursa cu hârtii, de la joaca de‑ a căluțul, la joaca artiștilor
pe pânză sau joaca la vreun instrument muzical.
Primele teorii legate de joc, mențioanează autoarea, au aparținut marilor gânditori ai
secolului al XIX‑ lea, printre care îi amintim pe Fr. Schiller, H. Spencer, W. Wundt, care au
analizat jocul ca cel mai răspândit fenomen al vieții, stabilind o relație strânsă între originea
jocului și cea a artei. Pentru Schiller, jocul a reprezentat exclusiv o activitate estetică. După
Roger Caillois, jocul reprezintă o totalitate a unor instrumente, figuri și simboluri, care de fapt
construiesc un ansamblu al jocului ca acțiune. Acesta realizează o clasificare a jocurilor în patru
categorii, identificând două principii ale acestuia: pe de o parte, „Paidia‖, care presupune
recurgerea la fantezia necontrolată, la îndepărtarea limitelor, a constrângerilor, și Ludus‖, opus
primei clasificări, ce are la bază reguli, ordinea, disciplina, convențiile și respectarea acestora.
Cercetătorii din etnologie au ajuns la concluzia că în culturile arhaice, societatea se constituia pe
dualitate, că viața însăși a unei comunități se construia și se baza pe conceptul de dualitate, chiar
și la nivelul totemurilor. În cultura europeană se regăsește des teoria lui Schiller, reluată apoi de
Spencer, care considerau că jocul reprezenta o exersare a unor energii libere, care trebuie
consumate, care se transformă în acțiuni simulate, mimate, în locul celor reale. De cele mai
multe ori, jocul s‑a născut din nevoia omului de a răspunde cerințelor societății în care trăiește,
de a înțelege societatea din jur‖ [1, p. 407].
În literatura română, motivul jocului, al copilăriei – se regăsește în opera mai multor
scriitori, fiecare reprezentîndu-l în felul său. „Astfel, întâlnim o copilărie fericită, lipsită de griji,
o copilărie a jocului, plină de amintiri frumoase în cazul operelor lui Ion Creangă, Mihai
Eminescu, Tudor Arghezi. Avem de a face cu o altă viziune asupra copilăriei, în cazul scriitorilor
precum George Coșbuc, George Topârceanu, pentru care copilăria presupune responsabilități,
greutăți, probleme care își pun amprenta asupra vârstei fragede‖ [Ibidem, p. 401].
Textul liric al lui Nicolae Esinencu are tangențe cu textul autobiografic al lui Creangă,
ambii vădind organizarea spațiului fizic și psihic al satului ca limbaj; conform acestei structuri,
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lumea, experiența ,,eroului îi vorbesc cititorului, îl învață, iar lumea nouă formată de scriitor, a
satului vecin cu cerul sunt cât se poate de logice de a reprezenta drumul cailor spre Lună, unde
pasc iarbă, o vizită la Domnul, plaja pe Marte și căpșuni pe Venus; „Clar,/ O săptămână pe Lună/
I-ar prinde bine soției,/Dar nu-mi spune/ Și pace. E supărată – /Se-ntoarce cu fața spre Lună./ E
obosită – / Se-ntoarce cu fața spre Lună. / O chem să facem dragoste – / Se-ntoarce cu fața spre
lună. /O înțeleg, Vrea să se odihnească și ea/ Măcar câteva zile/ Departe de noi, pe Lună./ S-a
săturat și ea/ De făcut mămăligă zilnic/ la șase guri sparte./ Ce mai – / Are nevoie de întremare./
Văzând că nu se poate hotărî/ Să-mi spună dorința,/ O iau prin surprindere./ – Pleacă mâine, îi
spun./ – Chiar mâine? Se miră ea./ – Atunci poimâine, zic eu./ – Bine, bine, plec poimâine./Și ne
spală cu iarbă,/ Ne freacă cu nisip./ N-ar putea sta pe Lună, zice ea,/ Fără să ne știe curați ca
osul./ Ne spală hainele de pe noi,/ Apoi ne lustruiește/ Ghetele,/ Ne coase bumbii la haine,/ Ne
face șapte mămăliguțe/ Să le avem pentru șapte zile,/ Calde învelite/ În frunza de bostan./Ne mai
și tunde/ Ca să ne poată de pe Lună, zice,/ Deosebi de tufari, / Și tot așa./ A venit și poimâine/ –
Azi pleci? O întreb./ Chiar azi? Se miră./ Atunci mâine, zic./ – Bine, plec mâine, zice./ Și mătură
ograda/ Aduce un ciubur cu apă, / Să ne ghilosim, zice. / Dacă o fi cald/ Și ne-o coace soarele./
Ne culege și o poală / De prune./ Asta ca să nu umblăm prin copaci,/ Ne găsește și o ață,/ S-avem
cu ce tăia/ Mămăliguțele./ Mai pe scurt,/ Mâinile nu-i stau/ Până se luminează iar‖(...) (Călătorie
ratată).
Nică, personajul principal al romanului „Amintiri din copilărie‖ se joacă mai mereu, fie
că merge să fure cireșe, fie că merge la scăldat, el este mereu prins în câte ceva, însă totul se
derulează prin joc, totul este realizat prin ludic, prin inocența caracteristică vârstei. Spațiul
copilăriei lui Nică este în Humulești, un loc plin de amintiri, de pozne, în care naivitatea
copilului este opusă grijilor părinților: „Ce‑ i pasă copilului când mama și tata se gândesc la
neajunsurile vieții, la ce poate să le aducă ziua de mâne, sau că‑ i frământă alte gânduri pline de
îngrijorare. Copilul, încălecat pe bățul său, gândește că se află călare pe un cal de cei mai
strașnici, pe care aleargă cu voie bună…‖ [3, p. 179]. În jocurile tradiționale ale copiilor, calul
este deseori înlocuit de băț, de o coadă de mătură, însă actul în sine devine mitic, plin de
simboluri, de semnificații. Este vorba de acel cal nărăvaș, care îl poartă pe copil spre un univers
paralel, în care călătoria devine una inițiatică: ,,Am văzut șapte într-o combină./ Doisprezece –
într-o căruță./ Patru – pe un cal./ Trei – pe o bicicletă. Unul – pe o broască țestoasă.// Eu m-am
urcat pe un băț.// Ei, la o parte, la o parte, la o parte,/ N-auziți,/ La o parte – / Marea! (...) (Jurnal
de mare).
Nicolae Esinencu adoptă măștile lui Nică, Ivan Turbincă, Nastratin Hogea, Păcală,
Tândală: „Se ridică/ Să se odihnească.// Se culcă să muncească.‖„Îndoită din brâu,/ Stă-aplecată
peste râu. // Cu palmele-adânc în apă,/ Prinde luna, luna-i scapă!‖ (Adolescență). Pe urmele lui
Ion Creangă, Esinencu își creează propriile Amintiri din copilărie: ,,În fiecare vale – / O lună.//
În fiecare deal – / Un soare! (Amintiri din copilărie). „Ce mai faceți, mă dracilor?!/ Tabac aveți?/
Rachiu?/ Femei?/ Atunci ce naiba vă foiți atât?! Ia astâmpărați-vă nițel/ Și dați-vă mai aproape./
Văd că rău v-a speriat atunci Turbincă acela,/ Uite cum îi tremură celui mic coada!/ Țineți-i, mă,
odată drăcușorului coada/ Și explicați-i că nu-s Turbincă‖... (Izgonirea femeii).
Esinencu se deosebește de ceilalți poeți printr-o poeticitate orală, prin comunicarea
familiară. Poeziile sale mizează pe peripețiile și scenele de viață ale „paradisului pierdut‖: „Miam revăzut copilăria./ Ședea la un colț de pod,/ Dându-mi de înțeles că mă aștepta acolo/ De
când e copilăria./ Când m-a zărit,/ S-a bucurat mai ceva ca un copil.//Hai să alergăm, zice,/Și pe
loc o ia la fugă.// Sare o piatră,/ Face o tumbă peste un mușuroi de furnici,/ Trece printr-un gard,/
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Prinde o mâță de coadă,/ Dă un bobârnac unui copil/ Care pe loc începe să plângă,/ Se cațără pe
un copac/ Și-mi strigă: Hai să culegem cireșe./ Strigă și sare de pe cracă pe cracă./ Cu o mână
vâră cireșe în gură, Cu alta ticsește cireșe în sân./ Când i se par cireșele mai bune/ În copacul de
alături,/ Sare dintr-un copac în altul,/ Ajunge în vârful copacului/ Și se întinde pe o frunză la
soare. / De ce stai, îmi strigă/ Hai să ajungem mașina ceea,/ Și sare din copac,/ Și se ia după
mașina care nici gând n-are/ Să se oprească. /Colbul e cât casa în urma mașinii, /Dar copilăria
mea nu se lasă./ Când e gata să pună mâna pe mașină,/ Zărește un iepure și se ia după iepure./
Când e gata să prindă iepurele,/ Zărește o vulpe/ Și se ia după vulpe./ Când e gata să prindă
vulpea,/ Zărește un fluture,/ Ca să-l prindă mai ușor,/ Își scoate cămașa,/ Vrea să prindă fluturele
cu haina,/ În sfârșit, aruncă haina,/ Și aleargă după fluture/ Să-l prindă cu gura./ Se-mpiedică,
cade,/ Dar nu se lasă./ De ce stai, îmi strigă,/ Hai să alergăm la lutărie,/ Știu un cuib cu pui de
lăstuni./ Strigă și o ia la fugă aiurea./ Se-ntoarce cu nasul zdrelit,/ Dar nu se lasă./ De ce stai, îmi
strigă,/ Hai să ne aruncăm de pe pod în apă, zice,/ Sau hai să scoatem raci din bulboane./
Scoatem raci din bulboane, Sau hai să ne întindem pe apă/ Cu fața în sus/ Și în trei zile, gata,/
Suntem la mare./ Sau cel mai bine ar fi, strigă,/ Să aruncăm cloșca Irinei de pe ouă/ Și să clocim
noi ouăle!/ Dar de ce stai, strigă,/ Chiar nimic nu poți?!‖ (Șapte pe-o bicicletă). Acest poem
reprezintă literaturizarea „amintirilor din copilărie‖, presupunând niște rațiuni polemice,
universul copilărit, „volens-nolens, trimite la „copilăria copilului universal‖ a vremurilor
societății de cazarmă‖, după cum afirmă Alexandru Burlacu [2, p. 28]. Copilăria reprezentată de
Esinencu reprezintă un talisman al poetului: „Am întâlnit piatra/ Care mi-a julit genunchii/ În
copilărie.// Talisman!‖ (Talisman).
Personajele universului copilăresc al scriitorului, pe lângă Făt-Frumos, „Să porți numai
cercei/ Din cireșe!// Când vei ieși din casă,/ Să cazi drept în brațele/ Lui Făt- Frumos.‖ (Cuvinte
de chemat fetele) și Ileana Cosânzeana, „Să nu fii,/ Și să fii/ Iubită/ De toți‖, numele de copii, în
majoritatea cazurilor, confirmă orizontul de așteptare prin aspectul afectiv și contemporan:
Nicoleta, Octav, Mălina, Suspina, Migdal, Gică și Țică, Olteieș, Bocănică, Titișor, Ochioșel.
Lidia Codreanca, referitor la personajele lui Esinencu, spune că „Deși poartă nume diferite,
aceste personaje reprezintă copilul de vârstă preșcolară sau de clase primare. El are cele mai
multe întrebări și tot el se grăbește să afle cele mai exacte răspunsuri. Și dacă nu le găsește, dacă
nu este mulțumit de ele, imediat le inventează singur (Cum ajunge Nicoleta la soare, Tăticul e
pilot, Telefonul)‖ [7, p. 297]. Uneori este dificil să faci distincție între cele două copilării: a
personajului literar și cea a autorului, care, pe ici-colo, mai este captivul propriilor amintiri din
copilărie.
Prozele sale miniaturale reprezintă niște poeme metaforice în proză. Sunt scrise pe
înțelesul celor mici, uneori laconice, de lungimea unui gând: „Soarele merge, merge prin grâu și
când se uită Nuța, nu-i vine a crede: grâul e galben ca para! (Soarele).
Toate exemplele menționate mai sus reprezintă copilul fericit, însă găsim la Esinencu și
copii triști. De exemplu: Micu – frățiorul lui Doc „face el ce face toată lumea și unde se așază –
doarme. Toate i se trag …de la grădinița de copii, la care a umblat până la șapte ani și la care
părinții l-au ținut cu săptămânile…Ba câteodată îl țineau cu lunile, dacă părinții duminicile aveau
o vizită, un spectacol, un film și el să nu le facă probleme. Din cauza lui s-au scris pe ușa de la
veceu două lozinci: Lasă cartea și Ieși… îi plac istoriile cu partizani, spioni… Dacă a pus mâna
pe volumul Al Treilea Război mondial, mult timp n-o să intre nimeni în veceu. O altă deprindere
este ziua întreagă să sugă biberoane. După ce i-a smuncit mama biberonul din gură în prima zi de
școală, „el a băgat mâna în buzunar și a scos alt biberon, al treilea, și acum lumea hohotea de să
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plesnească, biberoane pe care le extrage din gura vreunui copil în timp ce merg cu troleibuzul
sau când se joacă în curte (Doc). Sau, în nuvela Se întorceau bărbații, observăm un moment
tragic, unde autorul a dat o expresie originală stării de inhibație totală a copilului care și-a
așteptat tatăl atât de mult, încât nici nu-i vine să creadă că a sosit: „ – Mă, al Catincăi, ai auzit?
Ți-a venit tată-tu!...
Auzeam. Adusese unul vestea din sat. Se strânseră cu toții în jurul meu: mame, neveste, copii,
invalizi. Lăsaseră furcile, greblele, snopii pe fățare și mă priveau.
- Tată-tu, mă! Aleargă...
- Da, tata... Îl așteptam de ieri, de alaltăieri, de săptămâni, de luni, de an, de anțărț, de pe
vremea ploilor, de pe vremea ninsorilor, de pe vremea florilor, de pe vremea merelor, de pe
vremea perelor, pe lună întreagă, pe sfert de lună, la răsărit de soare, la apus de soare, când se
făcea grâul, când veneau scrisori, când nu veneau scrisori... Îl așteptam la geam, în prag, la
poartă, la marginea satului, la marginea lumii, la marginea gândului.
- Tată-tu, mă!...
- Tata...
- Auzeam.
- Stăteam în mijlocul fățăriei și nu puteam plânge‖ (Se întorceau bărbații).
Un alt exemplu reprezintă așteptarea copilărească la geam: „Dudu trăiește la etaj. Și dacă
Moș Crăciun nu i-a adus până acum ani de ajuns ca să poată pleca și el la școală, apoi toată ziua
stă și se uită prin geam. Iar jos mașinile aleargă. Mai mici și mai mari, mai iuți și mai greoaie, și
Dudu alege, tot alege. Și până azi încă nu știe cu ce mașină o să plece, când va veni vremea, la
școală‖ (Dudu).
Miniaturile esinenciene ne cuceresc prin sinceritatea lor: „A întins mâna și nu l-a ajuns. S-a urcat
pe gard și l-a prins. Ținea cerul de ață, fugea prin curte și zâmbea... Când își amintește de
frățiorul Criță, care rămase în casă, se repede să-i arate și lui cerul. Când să intre pe ușă – cerul
nu încape. Când să intre pe geam – cerul rămâne afară. Se așază pe prag. Ața îi taie palma.
Plânge. Plânge. Dar nu lasă din mână ața‖ (Ce facem cu cerul?).
Jocul reprezintă însă și „o modalitate de intuire poetică a marilor taine ale lumii, dar şi de
acceptare a lor; este în fond un fel de iniţiere timpurie în această lume plină de necunoscute,
dintre care cea mai mare dilemă şi barieră existenţială este moartea. Iniţierea e facută în limbajul
naiv al copilului care trebuie să vadă în această iminenţă a morţii desfăşurarea firească a unui joc
de copii, un joc „de-a v-aţi ascuns‖, un joc ce presupune reguli, spaţiu şi timp delimitat‖ : „Îmi
zic:/ Ceasul ticăie pentru mine./ Îmi zic: ceasul ticăie/ Pentru toți (Cuget). „Îmi spun:/ Timpul e
un pumn de cireșe./ Îmi spun:/ Pumnul de cireșe/ E timpul meu‖. „Seara, / Când ne culcăm/
Punem ziua trăită sub pernă.// Diminiața/ N-o găsim nicăieri‖ (Joc) [ 8 ].
Nicolae Esinencu atrage în discurs toposuri spectaculare dintre cele mai diverse (lumea
teatrului, a performance-ului teatral, dar şi literar, a balului, circului, copilăriei), folosește în
textul poetic multiple jocuri de limbaj (asociaţii sintagmatice surprinzătoare, polisemii,
discursivitate generoasă): „Apropo de circ –/ A fost și la noi./ Mi se pare, joi era,/ Joi sau
sâmbătă era./Sâmbătă era!...Și-am început să deschidem porțile:/ Cabine de machiaj, măști
grotești,/ Salturi, călărie de înaltă școală,/ Altfel, dresură de câini și șoareci,/ Scară liberă, salturi
mortale, funie/ De foc, berbec cu carte,/ Maimuță cu geantă, /Urs în chiloți,/ Bunici dansând pe
sârmă,/ Înghițitor de bile,/ Înghițitor de săbii,/ Succes enorm! (Apropo).
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Ludvig Wittgenstein, filosoful austriac care a introdus noțiunea de joc de limbaj, afirmă
că „jocurile de limbaj sunt formele lingvistice prin care copiii folosesc pentru prima oară
cuvintele. Jucându-se cu semenii lor, ei stabilesc prin consens – sensuri!‖ [5, p. 252].
Un alt tip de joc este jocul măștilor, reprezentat prin cânt sau dans: „Mesenii mei cu o
mână se țin de felia de pâine,/ Cu alta – de pahar cu vin se țin!/ Cum naiba, îmi zic atunci, / Oare
chiar amicii mei nu mai vor să cânte?!/…Am să le fac un șir de surprise, zic, /Dar până la urmă
am să-i mișc! (Abracadabra). Eul liric apare pe rând în masca lui Păcală, în masca lui Balzac,
Napoleon, iar oaspeții mănâncă și beau. „Abracadabra! Încep să strig eu atunci./ Abracadabra!
Strig și mă uit la unu./Abracadabra! Strig și mă uit la altul./ Abracadabra! Strig și mă uit la toți.//
Trebuie să vă spun că mare impresie / N-a produs nici cuvântul acesta/ Asupra amicilor mei, /
Nimeni n-a mișcat din urechi măcar,/ Poate cu excepția celor mici,/ Care, auzind acest cuvânt
necunoscut de ei,/ S-au uitat unul la altul – / Oare ce să însemne asta?!// Și mai mult nimic!/
Abracadabra!‖
În concluzie pot să afirm că întreaga operă a scriitorului Nicolae Esinencu reprezintă un
spectacol al vieții, iar formele de expresie ale jocului lumii sunt reprezentate de la scenele cu
jocurile copiilor, până la jocuri de cuvinte, limbaj, performance, intertext. Nicolae Esinencu este
un adevărat meșter al cuvântului!
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(DIS)PLĂCERILE GASTRONOMICE ÎN LITERATURĂ (PREZENTAREA
CULEGERII DE SCHIŢE ŞI POVESTIRI „CĂMARA DIAVOLULUI” DE JIM CRACE)
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Institutul de Filologie Română B. P.-Hasdeu”
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Abstract
The article focuses on the presentation of Jim Crace's book of stories and sketches "Devil's
Chamber". The digestive dominance runs like a thread of Ariadne Crace's work, and the polarity of the
gastronomic approaches allows the categorization of the sixty-four constituent elements of the book in
pleasures and displeasures of taste.
Key-words: (dis)pleasure), ash, negative, food, imaginary, disgrace.

O prescripție gastronomică face apel la decizia noastră de a alege hrana zilnică și de a
suporta consecințele alegerii, care echivalează cu modul de sortare a merindelor, cu tendința de a
corespunde aspectului fizic pentru că „omul este ceea ce mănâncă‖ (Ludwig Feuerbach).
Regimul alimentar devine o adevărată artă de a trăi, dar și un mod de a-ți construi și visa trupul.
Mâncarea în sec XXI presupune nu doar un aspect vital, ci și o multitudine de oportunități și
opțiuni ale alegerii. Industria alimentară oferă o gamă largă de consum: mâncarea țărănească,
mâncarea eco/bio, mâncarea artificială, fast food-urile, hrană macrobiotică etc. Rezultatul
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consumului mâncării variate impune un anumit mod de comportament și acțiuni care oscilează
între normalitate și lipsa ei: cursele mâncării, lupta cu kilogramele, urinoterapia, igiena
alimentară, fezandarea, digestibilitatea, festivitățile de tip alimentar, găselnițele culinare ș. a.
rezonează cu apetitul gastronomic și comportamentul flămândului. Intervalele de timp sacru
(postul, sărbătorile religioase) impun restricții și interdicții ale consumului mâncării. Ingerarea
diferitor tipuri de alimente produce apariția unor termeni exacți: antropofagia, omofagia,
ihtiofagia, alelofagia, hematofagia, coprofagia/scatofagia, vegetarianismul, bucătăria vegană etc.
De rând cu acestea apar diferite științe și termeni meniți să explice și să promoveze un mod
specific al științei gurii, înțeleasă ca o cale de acces către sine: gastrozofie, dietetica, eugenia,
eudenismul, gastronomia conjugală, „ortodoxie gastrofizică‖ (Charles Fourier), ecumenism
alimentar, război alimentar, acord gastronomic, timp gastronomic, preludiu culinar, revoluție
alimentară etc. Toate aceste enumerări sunt moduri de a ne răspunde la întrebarea cum se împacă
gastronomia ordinară cu ciudățeniile gastroalimentare.
Tractul intestinal cu procesele adiționale pe care le presupune ingestie, masticație,
digestie, excreție pot fi chintesențe ale observației scriitorului, filosofului, artistului, nu doar ale
medicului. Michel Onfray, în studiul Rațiunea gurmandă, atribuie bucătarului și timpului o
conexiune indisolubilă în care arta gătitului oferă nota finală acestei comuniuni „Bucătarul este
un artist care sculptează timpul și care, așa cum este el, supus tiraniei lui Chronos, se bate zilnic
împotriva morții și a formelor ei: variațiuni pe tema duratei. Coacerea și fierberea în bucătărie,
temperatura ideală în farfurie, arată că lucrurile stau la fel cu bucătarul ca și cu demiurgul,
obișnuit cu kairos, cu momentul propice: înainte sau după, prea devreme sau prea târziu și gata,
opera e ratată, pierdută, bună de aruncat. Nu îndeajuns sau prea copt; nu îndeajuns sau prea cald,
și serviciul se prăbușește. Nu există vreun alt artist care să lucreze îtr-o asemenea măsură cu
timpul, într-o încrâncenare corp la corp cu pendula‖ [4, p. 113].
Într-un alt studiu consacrat gastronomiei unor savanți cu renume, intitulat Pântecele
filozofilor, Onfray ia în vizor ritualurile gastronomice ale lui Diogene, Rousseau, Kant, Fourier,
Nietzsche, Marinetti, Sartre. Hrana este văzută prin prisma ideilor și convingerilor personale ale
filosofilor anterior menționați, astfel pe Diogene îl caracterizează alelofagia – consumul natural
fără excese, fără prelucrarea alimentelor supuse focului; Rousseau era adeptul vegetarianismului,
refuzând cu convingere fermă carnea care produce un tip de om războinic, în contrast cu cel
pașnic. Kant era adeptul libertății măsurii, condamna beția și era mereu în căutarea unui
comesean pentru că detesta să mănânce în singurătate. Charles Fourier a introdus noțiunea de
ortodoxie gastrozofică și a persistenței legăturii dintre mâncare și temperament. Nietzsche critica
bucătăria germană ca fiind grea și lipsită de subtilitate, în contrast cu bucătăria italiană care era,
după părerea lui, ușoară și aeriană, fiind ferm convins că a mâncat întotdeauna prost sau în mod
impersonal. Marinetii își propunea prin alimentație să revoluționeze realul, pornind de la ideea
abolirii „religiei gastronomice‖ a pastelor în favoarea orezului, abolirea furculițelor și cuțitelor în
favoarea degetelor și mâinii, susținea noutățile lingvistice în desemnarea felului de mâncare sau
a poeticii botezării felurilor de mâncare. Sartre, din punct de vedere al consmului alimentar,
poate fi calificat drept un Anti-Diogene, care „detestă naturalul și acceptă numai produsele
prelucrate, artificialul‖ [3, p. 115]. Onfray dezvăluie în studiul Pântecele filosofilor că pornind
de la gustul sau dezgustul unei ființe putem accede la adevărul ei înțeles. Gusturile definesc
personalitatea și relația individuală cu lumea.
Studii ample și articole sunt consacrate gastronomiei și literaturii, vom aminti câteva:
culegerea „Gastronomy in irish literature and culture‖, „The culinary triangle‖ de Lévi-Strauss,
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„The metaphors of food in medieval and renaissance italian literature‖ de Palina Palma,
culegerea „Literatură și gastronomie‖ apărută la Chișinău (2010), în urma unei conferințe
desfășurate la USM, „Der Gurmand, der Bourgeois, der Romancier der franzözische Esskultur
in Literatur und Gesellschaft des bûrgerlichen Zeitalters‖ de Karin Becker etc., pornesc de la
ideea deliciilor din literatură, a consumului de bucate (ne)ordinare, prin care se descrie un
personaj, o națiune, o cultură a preferințelor culinare.
Gustul poetic nu presupune demonstrații, modalitatea lui este peremptoriul. Cât de bine
se descrie „mâncarea‖ imaginară, ce emoții și senzații declanșează ea pentru un scriitor și cititor
în dilatarea timpului constituie o arie specifică a imaginarului artistic. Uneori gustul unui fel de
bucate se poate extinde pe pagini întregi, dacă e să ne referim la exemplul romanului lui Marcel
Proust, În căutarea timpului pierdut, agapele unei prăjituri pot declanșa amintiri din trecut
asezonate cu emoții și reflecții. Emoția culinară este esențială pentru impresiile personale, ea
face parte din peripețiile corpului cu procesele inerente acestuia care „mănâncă, bea, digeră, se
îngrașă, se odihnește, somnolează, visează, slăbește și moare. Tot atâtea odisee care conjură
corpurile glorioase sau disprețuite, urâte sau denigrate, castrate sau păstrate‖ [4, p. 93].
Culegerea de schițe și povestiri Cămara diavolului de Jim Crace ne aduce în prim plan
hrana în toate ipostazele ei biologice și metafizice. Plăcerile gurii constituie preludiu pentru firul
narativ al povestirilor și pentru obsesia scopică a personajului care antrenează complexe de
sinestezii în beatitudinea satisfacției foamei.
Povestirile deapănă firul narativ al plăcerilor și displăcerilor gastronomice. Astfel cititorul
asistă la jocul ghicitului conținutului atunci când lipsește eticheta de pe conservă, este inițiat în
consumul mâncărurilor exotice (kebab de șarpe, carne de papagal, carne de pisică de munte,
păianjeni, gândaci, carne de liliac și de șopârlă, ouă de iguana etc.), experimentări ale gustului,
este martor ocular al senzațiilor gustative provocate de un măr sălbatic care „strepezește gura‖,
află despre consumul manacului și efectele acestuia asupra virilității masculine, însușește o parte
din abilitățile de vânat și pescuit (al crevetelor), află secrete ale administrării restaurantelor și
rețete vechi actualizate, participă indirect la jocuri cu mâncarea (brânza și streaptease-ul), i se
mărturisesc superstiții alimentare (bucata de aluat destinată „sărutului îngerilor‖), află despre
rolul „pietrelor de supă‖ și satisfacerea poftelor copiilor pretențioși. Este indicat să urmărim o
nouă ipostază a diavolului, căci suntem în „cămara lui‖. Diavolul apare în rolul de maestru al
ciupercilor, fiind un abil cunoscător al ispitelor omenești: „Diavolul hoinărește noaptea cu
desaga lui de paie, de-a lungul pajiștilor și al pădurilor din spatele orașului. E acolo, ni se spune,
ca să planteze ciupercile pe care le-a cultivat în iad, unde nu-i lumină ca să le facă verzi, astfel
încât culegătorii care vin în zori, în ciuda vorbelor înțelepte și ale regiunii, își pot satisface pofta
de repulsie sau de solomonari sau de ciuperci care miros a carne moartă și n-au niciun gust când
sunt gătite. Îi hrănește cu dezamăgiri, coșmaruri, febre, indigestie, teamă. Îi lasă să mănânce de
dimineață în ciuda lui‖ [1, p. 54]. Imaginea vizuală declanșează, la Crace, asocieri fantastice,
spre exemplu, în descrierea obținerii feliilor de brânză „Brânza e dificilă, e prea noduroasă ca s-o
tai ușor. Poți doar s-o dăltuiești și s-o tai în felii subțiri, tari, tăieturi ale unghiilor diavolului‖ [1,
p. 148]. Autorul ia în vizor și efectele nedorite ale consumului mâncării cum ar fi indigestia,
gastralgia, febra, migrena, voma, diareea, otrăvirea.
Unele povestiri sunt de-a dreptul macabre, ele conturează ciudățenia ființei umane în
procesul consumului mâncării. Autorul recurge abil la o ilustrare a displăcerii gastronomice. În
două povestiri suntem martorii unor situații contra cronometru cu viața, atunci când prin
consumul neordinar poate fi evitată foamea sau setea.
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Povestirea a șaptesprezecea surprinde protagoniștii (o femeie și un bărbat) în largul mării,
fără resurse de apă, însă cu o cutie goală de conservă. Iminența alegerii unei opțiuni este evidentă
„sunteți prinși între diavol și marea albastră, sărată‖ [1, p. 55]. Deciziile protagoniștilor sunt
diferite, în funcție de sexul și convingerile de viață „Vă asigur că femeia va alege întotdeauna
diavolul. N-o deranjează că urina conține resturile corpului ei, excesul. Toxinele sterile ale vieții
ei complicate. E în largul ei cu fluidele corpului, cu metehnele ei, trebuie să fie, are de-a face cu
ele de ani de zile. Își găsește salvarea în ea însăși, strânge urină în conservă și bea‖; „Mai are o
șansă prin el. Îl face pe soț să-și scoată penisul și – în ciuda protestelor lui de dezgust – să umple
conserva pentru ea‖ [1, p. 55-56]. Bărbatul alege apa de mare care-i provoacă mai multă sete
„Dar un bărbat nu poate înfrunta otrăvurile din viața lui. Mai bine moare‖ [1, p. 56].
În povestirea cu numărul douăzeci un bucătar își propune să exerseze experimentele
istorice ale unor oameni care s-au aflat în situații de risc, determinate de lipsă a hrănii, a cărnii.
Acesta pregătește tocană din obiecte de piele, cum ar fi fâșii de genți și poșete, o cartușieră cu
cataramele îndepărtate, o pereche de pantofi tăbăciți, un ghiozdan de copil, o poșetă veche din
piele de vițel, o pereche purtată de bocanci de munte care pot face deliciul culinar al unui
„bucătar de cinci stele‖ [1, p. 65].
Șirul povestirilor continuă cu două istorii macabre în care displăcerea alimentară are un
rol dominant. Un doctor depistează în intestinul pacientului său de optzeci și trei de ani niște
excrescențe și începe să studieze tumoarea. Desprinde doi polipi pentru analiză, pe unul îl duce
la laborator, iar pe altul îi ia acasă cu sine. Rezultatele analizei certifică că tumoarea este
„nepericuloasă‖, „benignă‖ și în întregime vegetală „apă 83%, albumonoide 2%, cauciuc 9,1%,
zahăr 4,2%, inulină 1,1%‖ [1, p. 166]. Bolnavul moare de infarct, iar doctorul cultivă din
curiozitate polipul în ghiveci și astfel apar primele rezultate „dădu trei tulpini zdravene, cu
frunze grele și – vara – trei flori galbene‖. Niște specialiști îi confirmă că polipul care a dat roade
reprezintă „trufe albe – sau cartofi canadieni‖ care au ajuns să atingă un kilogram. Doctorul
gătește o parte din polipi la grătar cu șuncă și-și invită oaspeții fără a le divulga secretul
„trufelor‖. Gustul e similar cu mirosul pacientului, amintește de el. De atunci cultivă trufe în
grădina sa și compune alte rețete „Lunea făcu din ei o supă perfectă, care le ținea cald și-i
înzdrăvenea iarna‖ [1, p. 167].
După istoria tumorilor benigne ale intestinului, care pot fi recoltate și consumate,
urmează în cartea de nuvele a lui Jim Crace cazul ciudat și dezgustător al consumului cenușii. Nu
este similar consumul acestui reziduu cu cel din basme, care conferă puteri magice și
miraculoase, ci ideea consumului cenușii în speranța contopirii/fuziunii cu persoana iubită
decedată. Din Dicționarul de simboluri alcătuit de Jean Chevaleir și Alain Gheerbrant
desprindem ideea că cenușa este o urmă a vieții lipsită de valoare „Din punct de vedere spiritual,
valoarea acestui reziduu este zero. De aceea, în orice viziune escatologică, cenușa va simboliza
lipsa de valoare, nulitatea legată de viața omenească, din cauza precarității acesteia‖ [3, p. 213],
de asemenea, din această sursă aflăm că „asceții creștini își amestecă uneori hrana cu cenușa‖ [3,
p. 214], nu este explicată logica acestui consum, dar putem intui că cenușa este investită cu o
putere magică similară renașterii păsării Phoenix.
În istorioara cu numărul șaizeci și doi a lui Jim Crace apare o situație care sfidează
rațiunea, un actor căruia i-a murit pisica și duce animalul la crematoriu de unde-i preia cenușa.
Timp de trei luni presară în mâncarea și în băutura sa praf de cenușă din animalul său de
companie, în ideea reciclării și fuziunii cu animalul său iubit. Aceeași practică este preluată de o
văduvă cu cenușa soțului ei. Consumul neordinar îi creează un disconfort pentru că aude după un
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interval de timp, noaptea, o voce, în stomacul ei, care-i provoacă groaza și insomnia. Văduva
apelează la sfaturile unui medic, care o îndeamnă să renunțe la consumul cenușii, lăsând
impresia că a mai consultat paciente cu situații similare: „Dar vă voi spune ce le-am spus exact
celorlalte femei, nu puteți mânca durerea. E mult prea puternică și indigestă. Trebuie să lăsați
durerea să vă mănânce. Trebuie să lăsați suferința să vă înghită. Apoi puneți cenușa în pământ și
lăsați-l să plece. Veniți iar să mă vedeți peste o lună sau două. Până atunci, fac pariu că vocea
soțului dumneavoastră va fi doar o amintire și veți fi fericită cu viața lui mai liniștită pe care ați
câștigat-o iubindu-l‖ [1, p. 182].
Într-o altă istorioară, cu numărul șaizeci și opt, depistăm un mod inedit de a fierbe oul,
citindu-i liturghii și intonându-i cântece „cântați toate cele trei versuri și părțile corului. Imnul e
socotit în așa fel încât să se potrivească perfect cu oul (...) Ultimul cuvânt e „Amin‖, firește, două
silabe care coboară dincolo de melodie. „Amin‖ e punctul în care gălbenușul și coaja și albușul
nu se mai văd‖ [1, p. 170]. Povestirile surprind unele ritualuri marcate într-un interval de timp
sacru, asociat cu superstiții și credințe, cum ar fi ziua de Paști, când „se împrăștie o mână de
făină pe o piatră, în chip de ofrandă‖ [1, p. 171], pietrele pentru supă, un supliment indispensabil
acestui tip de gustare: „O supă fără piatră era la fel de lipsită de miez ca o piersică sau o prună
fără sâmbure. Dar cu ajutorul ei, pretindea mama, putea să facă o supă bună chiar și din apa de la
robinet‖ [1, p. 163], ritualul de a lăsa din aluatul pus la dospit o fâșie de cocă, pentru înger, în
ideea creșterii/sporirii aluatului.
În povestirea cu numărul cinzeci și trei, bunica devine generatoare de denumiri exotice
ale bucatelor ordinare, spre surprinderea și dezamăgirea nepoților, atunci când deconspiră
trucajul gurmand fantezist: „Ce avem la cină? Brânza porcului. Mereu același răspuns. Și ca
budincă? Pietre și ghinde cu unt. Și de băut? Lapte de pui. Ce avem la micul dejun, dacă stăm
până atunci și nu fugim acasă la mama în lacrimi? Omletă din ouă de capră pe pâine prăjită (...).
Și ce-o să mâncăm la ospățul din ziua de Crăciun? Aripi de oaie‖ [1, pp. 152-153].
Jim Crace încearcă să surprindă, prin cele șaizeci și patru de povestiri și schițe din
Cămara diavolului, fluxurile hedoniste ale mâncării și consumului, pe de o parte, să ne arate
displăcerile și ciudățeniile consumului alimentelor, pe de alta, într-un spectacol al vieții în care
putem intui partea negativă a părții pozitive (a alimentului) și, viceversa. Edenul și infernul
alimentar constituie aria tematică din Cămara diavolului. Plăcerile și displăcerile gastronomice
se înalță la statutul operei de artă și a valorilor civilizației într-un parcurs firesc al practicilor, de
la individual spre colectiv.
Legătura dintre carte și hrană devine motorul declanșării narațiunilor lui Crace, surprinse
în „Cămara diavolului‖, din care deducem că singura activitate care nu este deloc plictisitoare
este cea gurmandă. Opțiunea alimentelor devine un mijloc de prezentare a sinelui, de prezență a
dorințelor și slăbiciunilor trupului, intenția fiind cea a unei autodefiniri perpetue. Ingestia
alimentelor se situează în matricea experiențelor ambivalente la Crace, oscilând între hedonism
și displăcere.
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Abstract
This article approaches the regional perspective on phraseology and popular aphoristic. Besides
generally known Romanian idiomatic expressions, proverbs and sayings, there are some which are known
only in a small community, being a part o its daily live. Even their simply mention makes people laugh,
by evocation the spirituality of those times.
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„Literatura aforistică e o stare a gândirii”, spunea Lucian Blaga. Aforismele „cuprind
de obicei adevăruri văzute dintr-o parte, pieziş sau de la înălţime. Ţăranul ştie să le dea proporţii,
să le exalteze [...]‖ [3], pentru că „în mijlocul interesului nu e nici cerul, nici iadul, nici lumea, ci
omul. Omul cu toate calităţile şi metehnele [...] întocmirile şi rosturile sale, voite şi nevoite‖ [4].
„Concepţia despre lume a poporului român, ca şi a oricărui popor, este indisolubil legată de
fizionomia sa morală, de specificul naţional. La temelia formării unei anumite concepţii despre
lume stau o serie de factori oarecum diferiţi – la prima vedere – însă care se condiţionează
reciproc. Întrebarea firească asupra rolului jucat de teritoriu şi peisaj în această privinţă are un
singur răspuns: primordialitatea acestora în formarea profilului spiritual al poporului nostru şi
legat de acesta, a concepţiei sale despre lume‖ [6, p. 52]. [...] Este necesar să precizăm că
întreaga concepţie de viaţă a poporului nostru exprimată în proverbe nu este unitară, ci „bogată
în contradicţii care reflectă, în speţă, evoluţia istorică a mentalităţii populare şi străduinţa de a
surprinde realitatea în toată diversitatea manifestărilor ei contradictorii‖ [5, p. 197].
„Frazeologismele regionale sunt specifice vorbirii dintr-o anumită zonă, regiune şi redau
coloritul local, felul de trai al locuitorilor din diverse spaţii româneşti […]. Aria de răspândire a
frazeologismelor regionale este redusă, ea limitându-se, uneori, la un sat sau chiar la o mahala
[…]. O particularitate a frazeologismelor regionale (dialectale) constă în faptul că o mare parte
din ele sunt alcătuite din cuvinte cu valoare stilistică neutră, care, luate aparte, sunt cunoscute şi
în limba literară, însă sensul general, integru al frazeologismelor este cunoscut şi tipic numai
pentru anumite graiuri teritoriale […]. Frazeologismele regionale nu intră în componenţa limbii
literare, însă ele sunt deseori utilizate de către mânuitorii de condei în operele lor literare, pentru
a da un colorit local acţiunilor, pentru exprimarea sugestivă a anumitor particularităţi pozitive
sau negative ale personajelor, pentru caracterizarea plastică a unor conflicte, stări morale,
fiziologice, psihologice etc.‖ [1, pp.182-183]
„Expresivitatea frazeologismelor regionale apare în rezultatul utilizării metaforice a
elementelor componente consituente. Imaginea unităţii frazeologice nu dispare, deşi sensul
literal al îmbinării este nereal. Cumularea anumitor însuşiri şi acţiuni cu tablourile nereale,
create, de obicei, în baza unor hiperbole, intensifică expresivitatea imaginii din aceste unităţi
frazeologice‖ [2].
Practicile, experienţele de viaţă şi circumstanţele care dau naştere speciilor aforistice şi
expresiilor frazeologice, în general, sunt variate. De multe ori, ca şi în cazul nostru, datinile
ceremonialelor de trecere, care implică participarea unei bune părţi din comunitate, practicile
sociale sau viaţa de familie reprezintă situaţiile în care au apărut anumite mostre de aforistică /
frazeologie. Se atestă situaţii în care acestea păstrează cadrul regional, dar depăşesc cadrul local,
devenind cunoscute pe o rază medie în afara „locului naşterii‖. Frazeologia şi aforistica regională
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atenuează principiul atemporalităţii şi anonimatul, păstrând memoria circumstanţelor în care a
luat naştere o anumită specie şi a protagoniştilor acesteia.
Le mulţumesc doamnelor Cezarina Vremea, 78 de ani, din satul Feteşti şi doamnei Dora
Seu, 63 de ani, născută în satul Lopatnic şi căsătorită în satul Feteşti, pentru primirea caldă şi
disponibilitatea de a evoca acele evenimente.
Semnificaţia iniţială a proverbului S-a gătit, naş Vania, cumătria!, pe care l-am atestat în
satul Feteşti, raionul Edineţ, consemnează refuzul de a oferi beneficii oamenilor care abuzează
de bunătatea şi amabilitatea semenilor. Relatează Cezarina Vremea: „Naş Vania a fost chemat la
o cumătrie, ca toate cumătriile, cu mâncare şi băutură de ajuns şi de rămas. Plăcându-i cum a fost
primit şi fiind şi rudă cu ai casei, naş Vania a prins a le trece cam des pragul. Hai o dată, hai a
doua oară, venea omul tot ca la cumătrie, numai că, de data asta, nepoftit şi fără dar, până când sau săturat oamenii să îl mai rabde. Aşa că, mai în şagă, mai pe de-a dreptul, dar fără să-l supere,
i-au zis: S-a gătit, naş Vania, cumătria! Aşa s-au debarasat de dânsul.
„Era un învăţător cam sărac şi, aproape în toată ziua, mergea la un vecin de-al său,
pribluind când e gata mâncarea. A mâncat o dată, de două, de nouă, şi, cu toată stima, s-au
săturat de el şi au pus la cale să-l dezveţe, prefăcându-se că se sfădesc din cauza că nu e bună
mâncarea. Făcuse femeia colţunaşi într-o zi. Bărbatul striga la ea: Aiştea-s colţunaşi?! Să-i
mănânci tu! Oaspetele nepoftit era de faţă, a luat o furculiţă, a gustat mâncarea şi a zis: „Vasile,
nu fi motivos (mofturos n. a.)! Colţunaşi’-s foarte buni!‖ Proverbul Nu fi motivos: colţunaşi’-s
foarte buni se foloseşte atunci când cineva încearcă să împace o nemulţumire sau să tempereze o
persoană care face nazuri sau are pretenţii referitoare la calitatea unui produs: mâncare, obiect,
muncă etc.
Zicala Am făcut o treabă bună se utilizează pentru totalizarea rezultatelor unei activităţi
sau ale unui eveniment. Enunţul, care pentru alte spaţii este lipsit de amuzament, constituind
doar un mijloc de exprimare a recunoştinţei şi gratitudinii, capătă în arealul cercetat, pe lângă
semnificaţia generală, valoare de proverb şi funcţie ilarică. „A murit o babă şi, după ce s-a gătit
praznicul, feciorul ei, mulţumit, ar fi zis către toţi: „Oameni buni, vă mulţumesc. Am făcut o
treabă bună”. Aşa merge vestea‖. Astăzi, la finalizarea diferitor acţiuni (clacă, munci agricole
ori sărbători), cei care le organizează, exclamă, deseori, cu satisfacţie, uşurare şi mulţumire: Am
făcut o treabă bună!, făcând aluzie la situaţia menţionată.
Interesantă şi plină de haz este şi relatarea Cezarinei Vremea despre originea şi
semnificaţia zicalei Mai încetişor, Gligore. „Era un Gligore, om de treabă, care avea femeia
beţivă. Sătul s-o mai vadă beată, a bătut-o tare într-o zi, crezând c-o va-nvăţa minte şi-o va face
să lepede paharul. Beată cum era, femeia îi zice bărbatului: Mai încetişor, Gligore! N-ai când?‖
Utilizarea zicalei a depăşit cadrul vieţii familiale şi este întrebuinţată pentru temperarea
acţiunilor şi sentimentelor care se iscă la o ceartă, pentru aplanarea situaţiilor de conflict,
inclusiv a celor ce nu implică folosirea forţei fizice, fiind rostită, de obicei, de către partea care a
provocat-o şi-i suportă consecinţele.
Expresia frazeologică A fi calul şcolii (cu variantele Că doar nu-s calul şcolii ori Chiar îs
calul şcolii?) îşi are originea în contextul social când şcolile aveau în dotare cai şi căruţă, cu care
se îndeplineau diferite munci. Feteştenii păstrează în amintire momentele când şcoala, neavând
surse materiale pentru a încălzi încăperile, trimitea căruţaşul „pe la casele oamenilor‖ să
colecteze lemne, vreascuri sau tizic pentru soba şcolii. Cezarina Vremea mai adaugă: „Şcoala
avea lot mare şi-l lucra cu calul: ara, boronea, prăşea. Dar calul nu lucra numai pentru şcoală, dar
şi pentru sat, că nu erau la toată casa cai ori boi, mai ales de pe foame, că i-au tăiat şi i-au
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mâncat. Aşa veneau care mai de care la căruţaşul şcolii: du-l la moară, adu-l de la moară, adă-i
fânul, popşoii, boroneşte-i, du-l la Hram în alt sat şi nu mai avea hodină calul acela. De la asta sa luat în popor […]. Proverbul se utilizează în raport cu situaţiile de surmenaj, când omul are
nevoie de odihnă, îşi conştientizează limitele, când oboseşte sau când se împotriveşte să
îndeplinească munci la rând, chiar şi a celor care sunt în favoarea sa, nu doar a celor pe care este
impus să le facă.
„Era un om sărman, Mihail, îi ziceau Nelache, care se ţinea lucrând cu ziua prin sat. Îşi
pribluia şi el preţul, dar nimeni nu-l obijduia, îi mai da şi pe de-asupra, ca la un om harnic, dar cu
nevoi. S-a dus într-o zi la o casă să taie lemne. După ce-a terminat treaba, a venit gospodarul cu
plata: cinci ruble. Socotindu-se cu nevastă-sa de-acasă să ia numai trei ruble, Mihail tot zicea:
Manea (Maria) a zis trei. Gospodarul îi spunea că a muncit mult şi greu, că face să ia cinci ruble,
însă omul o ţinea pe-a lui că Manea a zis trei, se lăsa rugat să-şi ia răsplata. El nu prea ştia la
bani, şi, dacă Manea îi zicea să ceară trei, atunci lui i se părea că cinci e puţin‖. Aceasta este
situaţia care stă la temelia unui alt proverb din Feteşti, Manea a zis trei, care se utilizează
raportat la situaţiile în care muncitorul nu cere o sumă exagerată pentru munca depusă, chiar
dacă o merită, demonstrându-şi empatia şi omenia.
Expresia frazeologică A fi scris la naş Terinte, pe care am descoperit-o în satul Lopatnic,
despre utilizarea căreia ne-a relatat Dora Seu, poartă aura unui personaj care şi-a dobândit
respectul prin putere, autoritate, înţelepciune, dar şi prin abilitatea de a-i pune pe alţii la respect.
Povestea acestui frazeologism porneşte de la o practică întâlnită în trecut pe la nunţi şi cumetrii.
După ce ofereau darul, nuntaşii, ori, după caz, cumetrii ciocneau un pahar în cinstea mirilor ori a
finului şi aveau alternativa plecării ori cea a continuării petrecerii. Cei care continuau cheful
puteau închina un al doilea pahar, prin care se obligau să mai facă un dar tinerilor (finului /
finei). Şi, dacă primul dar consista, de regulă, din bani, atunci al doilea era din produse agricole
ori animale şi păsări, un dar în natură: grâu, orz, mălai, fasole, fuioare de cânepă, găini, miei,
purcei. Darurile promise erau trecute într-un caiet cu care proaspeţii însurăţei ori cumetrii
mergeau mai târziu prin sat, ca să le strângă.
Autoritatea pe care şi-o dobândise printre consătenii săi i-a dat lui naş Terinte dreptul să
întocmească asemenea liste. De multe ori, însă, se întâmpla că în lista lui Terinte erau înscrise
numele majorităţii nuntaşilor, cumetrilor, chiar şi a celor care nu au luat al doilea pahar. Cei care
au fost înscrişi arbitrar în liste încercau să îşi demonstreze neimplicarea în cel de-al doilea dar,
însă argumentul celor care îşi cereau darul promis era Eşti scris de/ la naş Terinte. Întru evitarea
conflictelor cu sus-pomenitul Terinte, oamenii dădeau „ce-au promis‖, conform listei. Expresia
înseamnă, pe de o parte, a fi dator, iar, pe de altă parte, a găsi pe cineva dator, a pretinde de la
cineva un lucru pe nedrept. Numele lui naş Terinte a pătruns în domeniul comerţului, dând
denumirea caietului de datorii de prin prăvălii, cârciumi. În grupul muşteriilor, se atestă
exclamaţiile: Scrie-mă la naş Terinte!, atunci când se cumpără ceva pe datorie şi Cată-mă la naş
Terinte!, atunci când se întoarce datoria.
În concluzie, în cadrul aforisticii şi frazeologiei regionale, se face remarcată referinţa la
un individ concret, care, prin personalitatea sa, a reuşit să devină modelul invocat de către
contemporani şi urmaşi, pentru a zugrăvi morala situaţiilor similare cu care s-au confruntat
aceştia. De asemenea, menţionez că, în pofida potenţialului axiologic şi expresiv ridicat, uzul
aforisticii şi frazeologiei regionale scade, în mare parte, deoarece, fiind specifice unei anumite
generaţii ori unui grup social, acestea sunt necunoscute ori devin neinteresante pentru
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descendenţi, pentru care e mult mai uşor să utilizeze exemple consacrate pentru a constata ori a
aprecia ceva.
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Abstract
In the study are presented two teaching methods for approaching the understanding and
interpretation of the epic text in high school education – brainstorming and literary process, considering
that they are the ones that appeal to students‘ heuristic thinking and activate processes such as analysis
and synthesis, but also abstraction and generalization.
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Plecăm în acest demers de la observația că noile perspective asupra cunoașterii, impactul
noilor media și al noilor tehnologii au consecințe asupra scopurilor și conținuturilor disciplinei
Limba și Literatura Romană.
Dacă concepția tradițională asupra studiului limbii și literaturii urmărea în mod prioritar
conținuturile disciplinei, ne aflăm, în acest moment, într-o epocă în care se gândesc și se aplică
modalități noi de studiu a disciplinei fundamentate de conceptul de competență și competențăcheie.
Cadrul european de referință privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe
parcursul întregii vieți (2006/962/EC) conturează, pentru absolvenții învățământului obligatoriu,
un „profil de formare european‖ structurat pe opt domenii de competențe-cheie între care se
regăsește și comunicarea în limba maternă.
„Comunicarea în limba maternă este abilitatea de a exprima și de a interpreta concepte,
gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă scrisă, cât și orală (ascultare, vorbire, citire și
scriere), și de a interacționa lingvistic adecvat și creativ, în diverse contexte sociale și culturale:
în educație și formare, la muncă, acasă și în timpul liber‖ [1, p. 102].
Pornind de la sintagma „Comunicarea în limba maternă este abilitatea de a exprima și de a
interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă scrisă, cât și orală
(ascultare, vorbire, citire și scriere)‖ [1, p. 203], încercăm să creăm o perspectivă asupra
modalităților noi de receptare, înțelegere și interpretare a textului epic cu preponderență în
învățământul liceal.
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O astfel de metodă poate fi brainstormingul (asaltul de idei).
În viziunea lui Victor Axenti și a Mariei Verșina, „brainstormingul este o metodă care
stimulează, prin declanşarea unei „furtuni‖ în creierul elevilor, gândirea inventivă, fantezia şi
imaginaţia creatoare. Fiind o posibilitate în cadrul problematizării, brainstormingul începe prin
crearea unei situaţii tensionate, în urma căreia elevii oferă soluţii la întrebările-problemă puse de
profesor. De obicei, metoda este folosită la orele de literatură, când elevii sînt solicitaţi să-şi
imagineze alt final al unei naraţiuni sau o altă rezolvare a destinului‖ [2, p. 75].
Aceștia consideră că este o metodă colectivă de căutare a ideilor şi soluţiilor, dar nu a
cunoştinţelor, într-un mod cât mai rapid şi cât mai puţin critic posibil. Brainstormingul se poate
aplica la orice subiect care se pretează discuţiei şi admite mai mult decât o soluţie. Se aplică la
etapa evocării în cadrul orelor de literatură română.
Concluzionând, aceasta se poate defini ca formulare a cât mai multor idei ca răspuns la o
situație enunțată sau la o cerință.
O primă etapă este aceea a alegerii temei și a sarcinii de lucru.
Propunem ca temă „Caracterizarea personajului Ion Pop al Glanetașului‖ din romanul Ion
de Liviu Rebreanu. Aceasta se va scrie pe tablă pentru ca elevii să vizualizeze permanent tema
propusă.
Într-o a doua etapă vom solicita elevilor să exprime într-un mod cât mai rapid, în fraze
scurte și concrete, fără cenzură, a tuturor ideilor legate de trăsături ale personajului ales. Și
acestea vor fi scrise pe tablă, flipchart.
Apoi se vor relua ideile emise pe rând și se vor grupa pe categorii. De exemplu, trăsături
realizate în mod direct/indirect, pozitive/negative, destin sancțiune/ predestinat etc.
Ulterior se va realiza o analiză critică a ideilor emise și se va trece la evaluarea,
argumentarea, contraargumentarea acestora la nivelul clasei sau al unor grupuri mici.
Selectarea ideilor originale este o ultimă etapă a aplicării acestei metode.
Mă opresc la posibilitatea discuției legate de soarta personajului, enunțate anterior.
Pornind de la cele două „oferte‖, elevii pot imagina alt „scenariu‖ al morții personajului, în
funcție de trăsătura caracterială pe care o consideră cea mai relevantă.
Este un prim pas în înțelegerea profilului unui personaj literar, pas care poate fi urmat de
un altul, procesul literar.
Procesul literar reprezintă o altă modalitate în încercarea de a realiza „altfel‖ de lecții, pe
care elevii să le primească cu mult mai multă plăcere și să fie eficiente.
Strategia didactică poate consta în: împărțirea elevilor în două grupuri – acuzarea și
apărarea, în funcție de convingeri. Fiecare grup va avea un lider, un purtător de cuvânt, respectiv
un „avocat-șef‖ și un „procuror-șef‖.
Elevii au realizat în prealabil un „dosar al cauzei‖, dosar alcătuit din fișe cu citate din opera
literară sau aprecieri ale unor critici literari.
Se poate pleca de la cele două aprecieri critice binecunoscute.
Astfel George Călinescu afirma că „în planul creației Ion este o brută. A batjocorit o fată, ia luat averea, a împins-o la spânzurătoare și a rămas în cele din urmă cu pământ‖, ceea ce
sugerează faptul că Ion este vinovat de propriul lui destin, deoarece din cauza patimii pentru
pământ, se dezumanizează. Vinovată este însă și societatea, care determină o opoziție între săraci
și bogați prin natura relațiilor dintre oameni. Însușindu-și pământul pe căi necinstite, Ion nu
putea să supraviețuiască, sfârșitul lui previzibil fiind perfect motivat moral și estetic.
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Pe de altă parte, Eugen Lovinescu apreciază că Ion este „expresia instinctului de stăpânire
a pământului, în slujba căruia pune o inteligență ascuțită, o cazuistică strânsă, o viclenie
procedurală și, cu deosebire, o voință imensă‖. Aici criticul literar motivează destinul
personajului literar prin ideea de predestinare dar și prin aceea de sentiment ce vine din interior,
poate chiar trăsătură ereditară, moștenită.
O altă perspectivă ar putea fi aceea legată de moartea personajului.
Sancțiunea cu moartea a lui Ion (omorât cu lovituri de sapă de către George Bulbuc) poate
fi privită din trei puncte de vedere: viziunea etică a scriitorului, după care necinstea trebuie
sancționată; viziunea tragică: moartea nu este o sancțiune a personajului, ci „ispășirea‖ păcatelor
altora (societatea cu mentalitatea ei, pământul impune respect); viziunea fatalistă: „așa i-a fost
scris‖.
Desfășurarea procesului literar ar putea fi următoarea: grefierul, în prezența completului de
judecată, face apelul inculpatului Ion Pop al Glanetaşului, asistat de „avocați‖, și al martorilor
(personajele literare: Ana, Florica, Zavista, George Bulbuc, preotul Belciug și învățătorul
Herdelea).
Apoi procurorul-șef dă citire rechizitoriului în care Ion este acuzat pentru următoarele
infracțiuni: înșelăciune prin coruperea sentimentelor Anei, adulter (seducerea Floricăi),
nesupunerea în fața organelor puterii.
Pentru fiecare acuzare sunt aduse probe, mărturii, înscrisuri.
Avocatul-șef dă și el citire probelor prin care își apără „clientul‖ având ca argumente în
sprijinul afirmațiilor sale următoarele idei: condiția de om sărac a lui Ion, umilințele la care este
supus de către „bogotanii satului‖, „istoria‖ familiei sale, calitățile omului (hărnicia, inteligența,
hotărârea…etc).
Urmează o nouă etapă, aceea în care juriul „deliberează‖ și fixează „sentința‖. Este
momentul cel mai important căci elevii vor aduce argumente cu citate (din opera și din critica
literară), puncte de vedere proprii în sprijinul ideilor enunțate de către procuror și avocat.
Acesta ar putea fi unul dintre „scenariile‖ care să fie folosite în acest proces literar dar,
incontestabil, pot fi și alte perspective de abordare a subiectului. Acestea ar fi câteva puncte de
lucru în abordarea subiectului ales.
Am ales să prezint aceste două metode didactice de abordare a înțelegerii și interpretării
textului epic în învățământul liceal considerând că ele sunt acelea care fac apel la gândirea
euristică a elevilor și activizează procese ale acesteia precum analiza și sinteza dar și
abstractizarea și generalizarea.
Concluzionez cu o afirmație a criticului Paul Cornea, care afirmă că: „Optimizarea lecturii
e o problemă mereu deschisă. Dar ea capătă o importanță deosebită mai ales astăzi, când timpul
afectat cititului de largi fracțiuni ale populației în scădere, iar volumul de informații care ne
asaltează pare tot mai greu de dominat. A spori motivațiile lecturii, a îmbunătăți randamentul
calitativ al comprehensiunii, a crește abilitatea abordării plurale a textelor înseamnă a înmulți
șansele individului de a se înțelege pe sine și de a-i înțelege pe alții. E un obiectiv major cultural,
și nu numai cultural, la îndeplinirea căruia aportul școlii e hotărâtor, dar nu exclusiv‖ [1, p. 380].
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Abstract
In this article we set out to research the role of explanatory reading in the formation of the
competence of receiving literary texts in primary school students. The result of the research demonstrates
that explanatory reading is a fundamental method in forming the competence of receiving literary texts.
Explanatory reading should be considered the essential method of student success in school, because it is
the starting point in understanding and analyzing literary texts - adapted to the particularities of age.
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Problema formării competenței de receptare a textelor literare i-a preocupat, de-a lungul
timpului, pe mulți cercetători.
În acest sens, Maria Hadârcă a afirmat: „lectura ocupă locul central ca activitate
intelectuală, dar și spirituală, de formare-dezvoltare a personalității, de aceea competența de
lectură a fost considerată dintotdeauna o condiție a reușitei elevului în școală, apoi – un mijloc
de acces la cunoașterea generală și specializată. De aici importanța actului lecturii școlare în
paradigma generală a învățării și necesitatea formării-dezvoltării competenței de lectură pe
parcursul întregii sale vieți‖ [5, p. 120].
Etimologia termenului „lectură‖ pornește de la rădăcina „leg‖ (indo-europeană, cu sensul
de „reunire‖). În secolul al XIV-lea termenul apare în latină („lectura‖) și înseamnă „strângerea‖
laolaltă a elementelor unei comunicări verbale, apoi în franceză, sub forma „lecture‖. În limba
română are inițial sensul de „a lega‖, a alege, a cerne, a reuni [2, p. 45].
Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (ediția 2017), lectura constă în faptul de a
citi. Lectura sau cititul este, în viziunea lui Michel de Certeau, (citat de Ioan Alexandru Tofan )
„un proces cognitiv complex de decodare a simbolurilor cu scopul de a construi sau de a deriva
sens și înțelegere. Interacțiunea dintre text și cititor este modelată de cunoștințele, experiențele,
atitudinile și limba comunității de unde provine cititorul, de poziționarea lui din punct de vedere
cultural și social. Lectura este un proces complex și de aceea nu poate fi limitată la a avea doar o
interpretare sau două. Ea permite cititorilor să își creeze propriile interpretări‖ [7, p. 140].
Autorul român Paul Cornea (1998) precizează că nu trebuie confundată lectura cu
receptarea textului, deoarece aceste cuvinte sunt sinonime parțiale, nicidecum totale. Lectura se
referă doar la descifrarea textelor, pe când receptarea este rezultatul lecturii complete. „Noțiunea
de ‖lectură‖ privilegiază ceea ce textul conține, pe când noțiunea de „receptare‖ este ceea ce
subiectul reține, potrivit personalității sale și circumstanțelor‖ [3, p. 140].
O primă opinie a majorității cercetătorilor asupra lecturii este că prin intermediul
structurilor cognitive particulare şi prin filtrele sale afective, cititorul re-elaborează textul
lecturat. Există atâtea înțelesuri ale textelor, câți lectori sunt. În lucrarea „Pentru o estetica a
receptării‖ (1969), H. R. Jauss definește lectura ca „un act prin intermediul căruia realizăm pe de
o parte însemnătatea comunicării literare, şi, pe de altă parte, ea ne permite să producem noi
înşine scrierile de reprezentări pe care semnul lingvistic ni le transmite‖ [2, p. 32].
Disciplina școlară care are rolul de a forma competențe de comunicare în limba română
este Limba și literatura română și face parte din aria curriculară Limbă și comunicare. Curricula
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pentru această disciplină de studiu prevede șase competențe specifice. Dintre acestea,
competența
3. Receptarea textelor literare și nonliterare prin tehnici de lectură adecvate, dând dovadă de
citire corectă, conștientă, cursivă și expresivă ne-a atras atenția în mod deosebit [4, p. 18].
Cea mai utilizată metodă în abordarea textelor literare în învățământul primar este lectura
explicativă, ea fiind un punct de plecare în ceea ce reprezintă înțelegerea textului. Ea este
considerată o metodă fundamentală, deoarece se poate adapta în funcție de specificul fiecărui
text sau de genul literar căruia îi aparține.
Lectura explicativă are scopul de a forma capacitatea elevilor de orientare într-un text
literar şi ulterior, de a desprinde valoarea formativă a acestuia, în acest mod atingându-se
obiectivul esențial al lecturii, și anume însușirea instrumentelor muncii cu cartea. „Lectura
explicativă este considerată un complex de metode, care apelează la conversaţie, explicaţie,
demonstraţie, povestire, joc de rol etc., urmărind citirea textului în vederea înţelegerii lui‖ [6, p.
65].
Lectura explicativă se desfășoară după un algoritm. Acesta este:
1. pregătirea pentru citire/lectură;
2. lectura integrală a textului;
3. citirea pe fragmente, analiza textului şi extragerea ideilor principale, alcătuirea planului
de idei;
4. citirea integrală a planului de idei şi realizarea unei conversaţii generalizatoare;
5. refacerea sintezei textului [6, p. 65-66].
Pentru că la clasele II-IV se utilizează texte diferite și algoritmul utilizat trebuie adaptat
acestora. Mariana Norel identifică câte un algoritm potrivit pentru fiecare tip de conținut.
Algoritmul pentru textele literare cu conținut epic este următorul:
 conversația introductivă;
 citirea integrală a textului;
 citirea pe fragmente;
 explicarea cuvintelor nou întâlnite;
 povestirea fragmentelor şi desprinderea ideilor principale;
 recitirea integrală;
 povestirea după ideile principale.
În clasele a III-a şi a IV-a, profesorul îndrumă elevii spre evidenţierea însuşirilor unor
personaje literare, comentarea aspectelor stilistic-artistice [6, p. 66].
Pentru textele cu conținut liric, aceeași autoare prezintă algoritmul ca fiind cel care urmează:
 conversaţia introductivă – explicarea unor cuvinte şi expresii care să ajute înţelegerea
textului, crearea unei atmosfere afective, stimularea interesului;
 recitarea model;
 analiza textului – explicarea sensului figurat al cuvintelor, expresiilor poetice,
organizarea pe strofe şi versuri;
 recitirea integrală, respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie şi de ideile
transmise de text;
 memorarea poeziei (fragmentar/în întregime) [6, p. 67].
Referindu-se la metoda lecturii explicative aplicată în studierea textelor nonliterare,
Mariana Norel stabilește următoarele etape:
240



conversaţia pregătitoare – conversaţie despre domeniul la care se referă textul, explicarea
anticipată a cuvintelor care ar îngreuna înţelegerea textului;
 lectura integrală sau fragmentară a textului, explicarea termenilor ştiinţifici, sesizarea
ideilor principale;
 conversaţie asupra textului pentru înţelegerea corectă a lui şi ordonarea gândirii elevilor;
 recitirea textului de către elevi şi explicarea motivată (cauză-efect) a fenomenului
ştiinţific prezentat [6, p. 67].
Preocupându-ne de valorificarea lecturii explicative în formarea competenței de receptare a
textelor literare la elevii claselor primare, am realizat chestionarea unui eșantion de 52 de
învățători, din 20 de școli din mediul urban și 32 de școli din mediul rural, județele Neamț, Iași și
Vaslui.
Rezultatele înregistrate de cadrele didactice, în funcție de mediul în care își desfășoară
activitatea, constituie: 38% (20 de școli din mediul urban) și 62% (32 de școli din mediul rural)
și le-am prezentat în Fig.1.

Figura 1. Structura eșantionului după mediul în care își desfășoară activitatea
În Figura 2 prezentăm structura aceluiași eșantion, în funcție de gradele didactice: 0% (0
învățători) sunt debutanți, 4% (2 învățători) au definitivarea în învățământ, 6% (3 învățători) au
gradul didactic II, 90% (47 învățători) au gradul didactic I și 0% (0 învățători) au titlul științific
de doctor.

Figura 2. Structura eșantionului în funcție de gradele didactice
Rezultatele sondajului în rezultatul chestionării celor 52 de cadre didactice din
învățământul primar, din județele Neamț, Iași și Vaslui (România) au arătat că la primul item,
„Cât de mult vă ajută utilizarea lecturii explicative în receptarea textelor epice?”, 73% , adică
38 de învățători consideră că lectura explicativă ajută foarte mult copiii în receptarea textelor
epice, 27% (14 învățători) consideră că ajută mult, iar 0% (0 învățători), pentru răspunsurile
„puţin‖, „foarte puţin‖, „deloc‖.
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Figura 3. Diagrama răspunsurilor la întrebarea „Cât de mult vă ajută utilizarea
lecturii explicative în receptarea textelor epice?”
La întrebarea a 2-a: „Cât de mult vă ajută utilizarea lecturii explicative în receptarea
textelor lirice?”, cadrele didactice din învățământul primar au dat următoarele răspunsuri: 73%
(38 învățători) consideră că lectura explicativă ajută foarte mult copiii în receptarea textelor
lirice, 27% (14 învățători) consideră că ajută mult, iar 0% (0 învățători), pentru răspunsurile
„puţin‖, „foarte puţin‖, „deloc‖.

Figura 4. Diagrama răspunsurilor la întrebarea „Cât de mult vă ajută utilizarea
lecturii explicative în receptarea textelor lirice?”
La cea de-a 3-a întrebare, „Cât de mult vă ajută utilizarea lecturii explicative în receptarea
textelor nonliterare?”, profesorii pentru învățământul primar au ales următoarele răspunsuri:
55% (29 învățători) consideră că lectura explicativă ajută foarte mult elevii în receptarea textelor
nonliterare, 36% (18 învățători) apreciază că ajută mult, 9% (5 învățători) consideră că ajută
puțin, iar 0% (0 învățători), pentru răspunsurile „foarte puţin‖ și „deloc‖.

Figura 5. Diagrama răspunsurilor la întrebarea „Cât de mult vă ajută utilizarea
lecturii explicative în receptarea textelor nonliterare?”
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La cel de-al 4-lea item: „Care sunt efectele lecturii explicative în receptarea de către elevi
a diferitelor tipuri de texte?”, învățătorii chestionați au dat mai multe răspunsuri, toate
constituindu-se ca argumente în favoarea lecturii explicative.
În Tabelul 1 vom prezenta aceste răspunsuri centralizate, grupându-le în funcție de gradul
didactic al învățătorului.
Răspunsurile
-dezvoltă atenția elevilor;
învățătorilor cu
-dezvoltă capacitatea de exprimare orală prin povestire;
gradul didactic I
-formează algoritmi de lucru cu textul, dar și pentru învățarea
individuală;
-ajută la înțelegerea mesajului textului și a sensurilor pe care lectura ni
le furnizează;
-ajută la înțelegerea sensului cuvintelor, a unor expresii;
-oferă feedback imediat referitor la înțelegerea textului;
-contribuie la dezvoltarea/îmbogățirea vocabularului, realizarea unor
texte/compuneri frumoase;
-facilitează extragerea ideilor principale;
-determină cititorul să simtă bucuria lecturii;
-dezvoltă spiritul critic;
-asigură analiză literară elementară, în corespundere cu particularitățile
de vârstă:
- are că scop formarea capacității elevilor de a se orienta într-un text
literar și de a desprinde valoarea formativă a acestuia;
-conduce la motivarea copiilor spre a citi cărți;
-contribuie la înțelegerea mult mai facilă a conținuturilor;
- dezvoltă gândirea, imaginaţia, capacitatea de exprimare corectă şi
expresivă;
-accesibilizează înțelegerea mesajului unui text și a valorilor multiple ale
acestuia;
-sprijină formarea cititului corect, constient, fluent, expresiv;
-realizează obiectivul esențial al citirii/lecturii, însușirea instrumentelor
muncii cu cartea;
-clarifică anumite aspecte care la o citire obișnuită nu sunt sesizate;
-facilitează reproducerea conținutului textului citit, printr-o exprimare
mai ușoară.
Răspunsurile
-este punct de plecare în înțelegerea textului literar;
învățătorilor cu
-ajută elevii să se familiarizeze cu analiza textului;
gradul didactic II
-contribuie la orientarea într-un text literar;
-contribuie la însușirea muncii cu cartea.
Răspunsurile
-reprezintă punctul de plecare în înţelegerea textului liric, epic și
învățătorilor cu
nonliterar şi în familiarizarea copiilor cu analiza literară;
definitivat
-dezvoltă deprinderea de a se exprima corect și atenția asupra detaliilor
-contribuie la înțelegerea textelor.
Tabelul 1. Lectura explicativă. Răspunsurile cadrelor didactice la cele de-al patrulea item
în funcție de gradul didactic
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Analizând rezultatele eșantionului supus evaluării cu privire la valorificarea lecturii
explicative în formarea competenței de receptare a textului literar la elevii claselor primare, am
constatat că aceștia consideră că lectura explicativă este o metodă fundamentală în receptarea și
analiza textelor epice, lirice și nonliterare. Argumentele aduse de către cadrele didactice
confirmă rolul acestei metode în formarea competenței de receptare a textelor literare la elevii
nivelului primar de învățământ.
Lectura explicativă trebuie considerată metoda esențială a reușitei elevului în școală,
deoarece reprezintă punctul de plecare în înțelegerea tuturor textelor citite și în formarea
deprinderii muncii intelectuale.
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Abstract
Latin as the language of communication through excellence in medicine is adjusted to verbal
requirements and fulfils the "functions of medical language" in the act of medical communication. The
scientist formulas sum up a Modus vivendi, in which ontological philosophy, deontological norms and
gnoseological sources coexist in (re)discovering eternal existential values. Intelligent, wise, sober,
laconic, didactic - scientist formulas - erudite statements, this are markers of the universal medical culture
and, last but not least, a form of medical pedagogy.
Key-words: communication, scientific formulas, medicine, didactics.

Introducere. Rolul limbii latine în modernizarea limbii noastre a fost subapreciat, pe
motiv că o limbă „moartă‖ nu poate contribui decât într-o măsură redusă la perfecționarea unei
limbi „vii‖. Totuși limba de cultură savantă este modernă și „la zi‖, de o utilitate și de o
actualitate indiscutabilă.
Pe lângă posibilități de modernizare a limbii noastre, oferă repere didactice în care
conviețuiesc filosofia ontologică, normele deontologice și sursele gnoseologice, la care se
adaugă și aureola de elevație, precizie și eleganță pe care i-o atribuiau și i-o atribuie învățații
lumii, precum și respectabilitatea „clasică‖, izvorâtă dintr-o disciplină a spiritului [5, p. 254].
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Folosirea aforismelor savante în cadrul lecțiilor de predare-învățare a limbii latine la
mediciniști a devenit o normă.
Limba latină îşi acoperă funcţia terminologică în postură de limbă de comunicare în
medicină (termeni latini, formule savante în pedagogia medicală, prescripţii medicale în limba
latină etc.). Aforismele savante dețin un statut interdisciplinar, internațional, asigurând un
Perpetuum mobile al spiritualității universale.
Didactică și înțelepciune
Dacă vrem să înţelegem lumea de astăzi,trebuie să înţelegem lumea antică, ale cărei
valori autentice sunt şi constante ale spiritualităţii umane.
(Horia C. Matei)
Propunem a clasifica aforismele care se atribuie la pedagogia medicală, în funcție de cele
trei „elemente‖ indispensabile medicinei, menționate de către Hippokrate [2, 3]: „pacientul,
boala, medicul”; ordinea „elementelor‖ plasează pacientul-om pe prim plan, pentru că Home est
sacra homini / Omul este sfânt pentru om.
A) DE AEGRO / DESPRE PACIENT. Apud medicos antiques, pacientul nu este mai
puţin responsabil de sănătatea sa. Internetul, promovarea diferitor preparate „la modă‖,
automedicaţia etc. sunt probleme de ultima oră, cu impact nociv asupra sănătăţii omului: Nihil
aeque sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutation / Nimic nu zdruncină mai tare
sănătatea ca schimbul des de remedii. Un mod sănătos de viaţă asigură vitalitatea organismului
uman. Unul dintre principiile hippokratice vizează igiena, ca modalitate de a preveni boala, de
aceea De est remedii locus ubi, guae vitia fuerunt, mores fiunt / Nu au loc remediile acolo, unde
ceea ce se consideră viciu devine o normă (Seneca).
Modus Vivendi / Modul (sănătos) de viaţă este garantul sănătăţii şi presupune: Optimum
medicamentum quies est / Medicamentul optim este liniştea (= calmul); Omne nimium nocet /
Orice exces este dăunător; Non curator, qui curat / Nu are vindecare cel care este învins de griji
(inscripţii pe pereţii băilor romane) etc. Homo est animal sociale (Aristotel), de aceea Nes
quisquam melior medicus, quam fidus amicus / Nu este un medic mai bun decât un amic
fidel. Dar să fim atenţi la sfaturi, pentru că Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis
damus / Toţi noi, când suntem sănătoşi, uşor dăm sfaturi bolnavilor. O altă recomandare şi cea
mai de preţ este Memento mori / Nu uita de moarte, care îndeamnă la un trai decent, iar „de
multe ori medicina este cea care ne oferă o moarte de durată şi mai dureroasă‖ (Plutarh).
B) DE MORBO / DESPRE BOALĂ. În cadrul lecțiilor de predare-învățare a limbii latine
și terminologiei medicale, aforismele latine, „corpuri savante‖, sunt utilizate în însușirea
terminologiei medicale. Boala asemeni omului este multidimensională în funcție de multitufinea
domeniilor medicale [4, pp. 232-235]:
 Terminologia anatomică: în descrierea experimentelor de domeniu, se recurge, de
regulă, la formule generale (unele dintre ele devenite uzuale), de tipul: de facto / de fapt, în
realitate; post factum / după ce s-a săvârşit fapta; in vivo / pe viu; in vitro / în laborator; a
priori / din timp, anticipat; a posteriori / din experienţă; casus ordinarius / caz ordinar; casus
extraordinarius / caz extraordinar; ad hoc / la / pentru moment (ul) dat, în acest scop, pentru
acest lucru; ad exemplum / de exemplu, după model, ca probă; ad maxĭmum / la maxĭmum etc.
 Terminologia clinică abundă în aforisme; este segmentul în care medicul şi pacientul
conlucrează. Pro diagnosi / Diagosticarea conţine trei etape importante în Ratio medendi /
modalitatea de tratare.
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 Anamneza se consideră foarte importatntă în stabilirea unui diagnostic corect. Medicul
este îndemnat: Ausculta et perpende! / Ascultă şi chibzuieţşte! Formulele frecvent utilizate sunt:
Anamnēsis vitae / date despre viaţa bolnavului; anamnēsis morbi / date despre etiologia şi
evoluţia bolii; sine causa / fără motiv, asimptomatic; sine dubio / fără dubiu etc.
 Examenul clinic-obiectiv: Rubor, tumor, calor, dolor et function laesa / roşeaţă,
tumefacţie, căldură (temperatură ridicată), durere şi înrăutăţirea funcţiei – aceste sunt siptomele
clasice ale inflamaţiei; status quo anti / starea existentă; status praesens aegroti / starea actuală
a bolnavului; habitus aegroti / aspectul pacientului etc.
 Examenul paraclinic: pro analysi / pentru analiză; cito / repede; ultima ratio / ultimul
raţionament etc.; etapa confirmă sau infirmă un diagnostic preventiv, fiind numită şi Diagnosis
ex juvantibus (< lat. ex „din‖ + < lat. juvanus „ceea ce ajută, ajutător‖) seu diagnosis et
observatione.
 În terminologia farmaceutică, acestea desemnează:
 Modul de administrare: ad usum internumpentru uz intern; ad uzum externum / pentru
uz extern; ad balneum / pentru baie etc.
 Efectul curativ: contra tussim / împotriva tusei; contra morbum / împotriva bolii;
contra scbiem / împotriva scabiei etc.
 Timpul de administrare: inter cenam / în timpul cinei (= mesei); per diem / în
decursul zilei; ex tempõre / după necesitate etc.
 Destinaţia: pro me = pro auctore / pentru autor (reţeta şi-o prescrie însuşi medicul);
pro aegrotus / pentru bolnav; pro narcosi / pentru narcoză; pro infantibus / pentru copii etc.
 Modul de preparare a remediilor: cum aqua / cu apă; cum extracto / cu extract; pro
dosi / pentru o doză (= priză) etc.
 Calitatea: sine colore / fără culoare; sine residio / fără reziduuri; per se / în stare pură.
 Forma de administrare: in tabulettis / în tablete; in vitro nigro / în sticluţă neagră; in
vitro fusc / în sticluţă brună; in ampullis / în fiole etc.
 Motivul: prae dolore / din cauza durerii etc.
 Cantitatea: dosis pro dosis / doză pentru o zi; dosis pro die / doză pentru o zi etc.
c) DE MEDICO / DESPRE MEDIC. Jurământul lui Hippokrate (Iusiurandum
Hippokratis) conţine întreaga deontologie medicală: Porro caste et sancte vitam et artem meam
conservabo, castitatea şi probitatea fiind calităţi decisive în ars medica. Echivalarea medicină =
filosofie este frecventă în sentinţele latine, dat fiind omul – obiect de meditaţie. Înţelepciunea şi
răbdarea sunt calităţile filosofului: Nemo sapiens, nisi patiens / Nimeni nu e înţelept, dacă nu e
răbdător. Medicina se consideră prima ştiinţă care s-a desprins din ştiinţa-mamă – filosofia.
Medicus philosophus est; non enim multa est inter sapientiam et medicinam differentia. /
Medicul este filosof, pentru că nu e nicio diferenţă între înţelepciune şi medicină.
 Dimensiunea deontologică: Prima normă deontologică este Primum non nocere, deinde
curare / Mai întâi să nu faci rău, pe urmă tratează, deoarece Summum bonum medicinae sanita.
/ Sănătatea este menirea medicinei. Este vorba de „răul‖ inconştient, pe care medicul îl poate
face din „necunoaşterea medicinei‖. La baza cunoaşterii lucrurilor‖ de medicină sunt
cunoştinţele medicale şi experienţa: Per scientia ad salūte aegrõti / Prin cunoştinţe spre
sănătatea bolnavului seu ex libris şi Usus magister est optimus / Experienţa este cel mai bun
profesor. A doua normă deontologică este In quascumque autem domos ingreidar, ob utilatem
aegrotantium intrabo… / În orice casă voi intra, voi merge acolo înspre binele bolnavului… .
Recomandarile pentru cel ce vrea să devină un medic veritabil „vizează”:
246

 Dimensiunea gnosiologică: Nosce te ipsum / Cunoaşte-te pe tine însuţi, axa
fundamentală în ars medica, urmată de un aforism care uneori provoacă zâmbetul, dar foarte
important: Medice, cura te ipsum! / Medicule, tratează-te pe tine însuţi! Sentinţa arată că numai
un om „sănătos‖ îşi poate lua responsabilitatea de a trata. La această dimensiune pot fi atrbuite şi
două sentinţe care oferă „brâu‖ de protecţie în studierea medicinei: Multi multa sciunt, nemo
omnia / Mulţi ştiu multe, nimeni nu le cunoaşte pe toate şi Omne initium difficĭle est / Oricare
început este dificil, dar cunoştinţele sunt achiţziţii pesonale, la care nimeni nu va putea pretinde:
Omnea mea mecum porto (Biant) / Tot ce-mi aparţine port cu mine, dacă ne referim la
„proprietatea intelectuală privată‖ şi Nihil est hominis animo jucundius quam discere / Nimic nu
este mai plăcut sufletului omenesc decât studiul (= cunoaşterea).
 Dimensiunea „uzului”: Natura incipit, ars dirigit, usus perficit / Natura începe, arta
dirijează, experienţa perfecţionează; în implementarea cunoştinţelor, medicul este atenţionat că
Nulla regula sine exceptione / Nicio regulă fără excepţie şi Nota bene / Ţine minte = nu uita =
fii atent la... .
Referitor la comunicarea medic – pacient, iniţierea este cuprinsă în sentinţe de tipul: Non
quaerit aeger medicum eloquentem, sed sanantem / Nu artă oratorică vrea bolnavul, ci
vindecare. În Cursul de chirurgie [1, p. 6] este accentuat un moment esenţial în practica
medicală: Errāre humanum est / A greşi este omenesc, îndemnând medicii să aibă curajul de a
recunoaşte şi de a corecta o eroare / mea culpa, deoarece Chirurgiae effectus inter omnes
medicinae partes evidentissimus est / Dintre toate compartimentele medicinei, efectul chirurgiei
este cel mai evident.
 Dimensiunea ontologică sau a „personalităţii” medicului: supraego (conştiinţa idului, reprezentat în personalitate) + ego (personalitatea în contact cu realitatea) (Z. Freud); altfel
spus, Pulchra res homo est si homo est / Frumoasă fiinţă este omul, dacă este om – condiţie forte
în acoperirea obligaţiunilor sale profesionale: Officium medici est, ut toto, ut celeriter, ut jucunde
sanet / Datoria medicului este de a vindeca sigur, repede şi plăcut. În Cursul de chirurgie [1, p.
15] este menţionat: „Din vasta cantitate de cunoştinţe, e necesar a alege la momentul potrivit
exact partea care ne este necesară… La noţiunile teoretice trebuie să adăugăm spiritul de
observaţie şi spontaneitatea gândirii‖. „Medicina cere un efort masiv autodidact de aplicarea a
culturii generale medicale în practica de la patul bolnavului‖. Responsabilitatea medicului e
enormă: Si juvatur, natura laudatur, si non juvatur, medicus accusatori / Dacă este de folos, se
laudă natura, dacă nu – se acuză medicul.
Concluzii. Referindu-se la limba latină utilizată în terminologia medicală, unii cercetători
o cataloghează ca fiind „o limbă moartă‖, care îi salvează pe cei vii. Totuşi considerăm
neveridică sintagma limbă moartă, deoarece este demonstrată vitalitatea limbii latine în procesul
de formare a terminologiilor, în general, şi a terminologiei medicale, în particular.
Menționăm importanța aforismelor savante și în formarea deontologică a mediciniștilor,
acestea reprezentând una dintre formele de pedagogie medicală.
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Abstract
The success of the assimilation of the material into the language and literature classes Romanian
depends to a large extent on the methods and procedures used by the teacher in teaching it. This article
brings to the fore some suggestions for addressing one of the species of non-literary text, namely the
travel diary,spread in Romanian literature in the mid-19th century, a period coinciding with the era of
Romanticism. In the school curriculum this type of prose is included in the category "border literature "
andis studied in the high school cycle. It should be noted that the travel journal was included in the abia
curricular contents in the 2010 edition.
Key-words : literary/nonliterary text, border literature, travel journal, integration, exploration,
reception, didactic strategies .

În învăţământul liceal, la orele de română, accentul cade pe studiul literaturii, iar predarea
literaturii presupune contactul cu opera literară propriu-zisă, și analiza textului devine o activitate
în care elevul trebuie să se implice activ. Din acest considerent, este de preferat ca profesorul de
literatură să facă uz de strategii didactice bazate pe problematizare şi pe euristică, pentru a putea
realiza obiectivele de analiză sau sinteză ori strategii bazate pe conversaţii sau studiu de caz,
pentru a realiza obiective din seria evaluării.
O lecţie de literatură reuşită presupune apriori înţelegerea operei literare și plasarea/
integrarea acesteia în procesul literar general.
Literatura de frontieră, cea care se află la intersecția textului literar cu cel nonliterar, și
include: literatura mărturisirilor (memoriile, amintirile, corespondența, jurnalul intim,
confesiunile) și literatura de călătorie (jurnalul de bord, însemnările /jurnalul/ memorialul de
călătorie, reportajul), mult timp a fost ignorată de conținuturile curriculare, fiind inclusă în
curriculum abia în ediția din 2010. Desigur, speciile autobiografice, care fac parte din acest tip
de literatură, nu lipseau cu desăvârșire, dar fie că se opta pentru texte care sunt mai degrabă de
ficţiune, deşi cu un profund substrat autobiografic (de ex. Amintiri din copilărie de Ion Creangă),
fie că se urmărea studierea monografică a unor scriitori care au ilustrat şi această specie literară,
cum ar fi Marin Preda (Viaţa ca o pradă) sau Lucian Blaga (Hronicul şi cântecul vârstelor), fie
că textele de factură autobiografică răspundeau anumitor teme incluse în curriculum (de ex., în
cadrul modulului Eu şi semenii mei, adolescenţii, erau propuse, printre alte texte,
volumele: Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga şi Aventurile unei fete cuminţi de
Simone de Beauvoir).
Analizând actualul curriculum, am constatat că acesta propune mai multe texte de frontieră:
Jurnal de călătorie în China de Nicolae Milescu-Spătaru, Jurnal de călătorie în Africa de
Vasile Alecsandri, Europolis de Jean Bart ş.a. Sunt propuse spre studiere şi alte scrieri care
pleacă de la convenţia jurnalului (Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade), de la cea a
amintirilor (Ocheanul întors de Radu Petrescu) sau de la cea a memoriilor (Viaţa ca o pradă de
Marin Preda).
Predarea literaturii de frontieră ar trebui să clarifice câteva aspecte: ce este literatura de
frontieră; care sunt particularitățile acesteia; cine sunt reprezentanții genului etc.
Deoarece elevii sunt familiarizați atât cu textele literare, cât și cu cele nonliterare, pentru
început, li s-ar putea propune completarea unui tabel care ar reflecta particularitățile acestora.
Din caracteristicile textului literar și nonliterar se vor deduce caracteristicile textelor de frontieră.
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Text literar
1. Înfățișează o lume
imaginară
2. Scopul de a delecta
3. Se adresează sensibilității
cititorului
4. Libertate deplină în
folosirea lexicului
5. Sensuri figurate/ conotative
6. Figuri de stil / imagini
artistice
7. Subiectivitate
8. Transmite emoții și
sentimente

Text nonliterar
1. Oferă informații exacte despre
realitate
2. Scopul de a informa
3. Se adresează rațiunii
4. Lexicul este specializat
5. Sensuri proprii/ denotative
6. Expresivitatea lipsește
7. Obiectivitate
8. Transmite informații precise

Text de frontieră
1. Oferă informații exacte
într-un mod expresiv
2. Scopul este de a informa
într-un mod plăcut
3. Se adresează sensibilității
și rațiunii
4. Libertate în folosirea
lexicului
5. Sensuri denotative și
conotative
6. Apar figuri de stil și
imagini artistice
7. Amestec de subiectivitate
și obiectivitate
8. Transmite informații,
emoții, sentimente

Apoi se va preciza faptul că jurnalul este una dintre speciile literaturii de frontieră, alături de
memorii, amintiri, corespondență, reportaj etc.
De altfel, acest tabel ar putea fi utilizat și la etapa de generalizare a cunoștințelor despre
textele de frontieră.
Predarea speciei jurnalului ar trebui să înceapă de la definirea acestuia ca specie literară. De
exemplu, conform DEX-ului, jurnalul este alcătuit din „însemnări zilnice ale cuiva despre
anumite evenimente legate, de obicei, de viața sa‖. Aici ar trebui să se sublinieze faptul că,
potrivit definiției, jurnalul se apropie de memorii, pentru că vizează „însemnări din viața sa‖. E
cazul să se precizeze că sunt mai multe feluri de jurnale: jurnal de călătorie = relatare în scris, zi
de zi, a unei călătorii; jurnal de bord = registru în care se consemnează cronologic faptele
survenite în timpul călătoriei unei nave; jurnalul acțiunilor de luptă = document militar în care
sunt descrise zilnic pregătirea și desfășurarea acțiunilor de luptă etc.
În continuare, printr-o discuție didactică, ar trebuie să se facă o retrospectivă a literaturii
române prin care să se urmărească evoluția jurnalului. Discuția didactică ar putea cuprinde
informația despre faptul că literatura noastră s-a putut mândri cu veritabili condeieri, cu
personalități literare, care au realizat jurnale de o măiestrie fără seamăn. Astfel, exegeza vorbește
despre Dimitrie Cantemir, Dinicu Golescu, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Dimitrie
Bolintineanu, Aleco Russo, Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaș, Geo Bogza, Alexandru Vlahuţa
şi mulți alții, care au contribuit la îmbogățirea fondului literar.
S-ar putea preciza și faptul că, încă în opera cronicarilor, regăsim câteva elemente specifice
jurnalului de călătorie. Cronicile realizează cea dintâi imagine scrisă a istoriei noastre.
Importanța cronicilor este, în primul rând, de ordin științific prin valoarea documentară a
textelor, iar, în al doilea rând, valoarea literară derivă şi din faptul că letopisețele consemnează
unele evenimente trăite de autori, deci sunt primele scrieri memorialistice. Găsim în formă
rudimentară procedee ale prozei artistice: narațiune, portret, descriere şi dialog.
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E important ca, în analiza unui jurnal, să se țină seama atât de CE conține scrierea, cât și de
CUM este reflectat acest conținut. Cu alte cuvinte un jurnal trebuie să fie analizat ca orice altă
scriere artistică în proză, urmărindu-se nu numai subiectul propriu-zis, dar și modalitățile/
procedeele de evocare a evenimentelor.
Profesorul și metodistul Diana Vrabie consideră că „analiza operelor diaristice, practicată în
școli, rămâne încă tributară schematismului excesiv, care impune demersului analitic o ordine
invariabilă; practicilor dualiste, care analizează separat „conținutul‖ şi „forma‖ operei;
tendințelor de a închide semnificațiile plurivoce ale operei în anumite formule critice,
considerate unicele posibile. Această situație trădează un anume dogmatism metodologic, ieșit
dintr-o concepție depășită despre literatură, care pune în penumbră specificitatea ei artistică‖.
Deci, ca şi în cazul textelor de ficțiune, metodologia modernă a analizei literare a operelor
diaristice trebuie să țină seama „de principiul tratării diferențiate a textelor, de principiul
analizei simultane a relației dintre conținut şi expresie, de principiul participării active a
elevului, toate acestea așezate pe o viziune organică asupra operei literare‖.
Jurnalul, ca orice operă literară, ar trebuie să fie studiat ca parte componentă a literaturii
epocii din care face parte, perioadei în care a fost scris. Astfel, studiind Jurnalul de călătorie în
Africa de V. Alecsandri, e necesar să se precizeze că acesta stă sub semnul romantismului,
întrucât a fost scris în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în epoca pașoptistă. Iar
romantismul, care se afirmă în literatura româna, în preajma anului 1830 este curentul literar care
încurajează scrierea de jurnale de călătorie. O concepție nouă şi o sensibilitate diferită se resimt
în această mișcare literară.
Condeierii literari sunt preocupați de a crea o literatură originală, românească, expresie a vieții
poporului român, cu obiceiurile şi cu tradițiile acestuia, cu aspirațiile sale vitale spre unitatea şi
independență națională, spre progres şi civilizație. Sub atare auspicii, precumpănitor romantice,
s-au dezvoltat mai multe specii poetice: elegia şi meditația socială, balada şi legenda istorică,
poemul epico-liric sau în proză: nuvela istorică, jurnalul de călătorie, toate colorate romantic.
Se va mai menționa că V. Alecsandri a fost un veritabil călător romantic, scriind proză
poetică. În evoluția artistică a lui Alecsandri se pot distinge cel puţin trei momente, trei vârste
aflate în deplină corelație cu epoca plină de transformări prin care trece societatea românească a
acelor timpuri. Ne interesează numai prima şi a doua etapă, deoarece în a treia revine la teatru.
Debutul său stă sub semnul unui romantism tipic, entuziast, liric (Buchetiera de la Florența,
Doine şi lăcrimioare). Acest romantism tipic, caracteristic literaturii române din perioada
pașoptistă, are în literatura lui Alecsandri cea mai înaltă măsură în Balta albă şi în Deșteptarea
României şi, de cele mai multe ori, se prelungește prin unele texte până după Unire. O a doua
etapă, așa-zis de limpezire, de obiectivare a viziunii şi mijloacelor artistice, se poate observa
începând cu prozele
Călătorie în Africa şi atinge expresia artistică matură în pasteluri şi în unele legende.
Până a trece nemijlocit la predarea Jurnalului de călătorie în Africa de V. Alecsandri, e
necesar, pentru înțelegerea mai profundă a operei scriitorului, ca elevii să cunoască și unele
momente specifice din biografia autorului sau condițiile particulare în care a fost creată opera.
Informațiile suplimentare, în baza cărora elevii pot afla lucruri deosebit de captivante despre
omul-scriitor, trezesc, de obicei, interesul elevilor, făcând lecțiile mai incitante. Informațiile
selectate din / despre viața scriitorilor sunt diverse: date / evenimente luate din mai multe surse;
amintiri ale contemporanilor; fragmente autobiografice etc.
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Astfel, etapa introductivă de caracterizare a biografiei scriitorilor se sprijină pe constatarea
că opera literară nu poate fi studiată şi înțeleasă decât raportată la factorii care au generat-o şi se
reflectă în ea într-o formă specifică. Cercetările în domeniu au stabilit că, pentru a realiza
procesul de receptare a textului literar şi pentru ca elevii să-şi însușească instrumentarul necesar
studiului literaturii, se impune ca înaintea contactului cu textul prin lectură să fie cunoscute unele
date, să fie „reactualizate‖ unele stări emotive, care să permită ulterior receptarea textului
propriu-zis. Privită din această perspectivă, etapa introductivă include mai multe obiective. Într-o
primă fază elevul trebuie să facă un efort pentru a ieși din viața cotidiană şi a fi coautor la
,,viziunea‖ în interiorul căreia pășește. Astfel, strategiile de predare sunt menite să orienteze
cititorul spre text şi să-i facă accesibilă această nouă lume a textului.
În cadrul studierii diaristicii lui Vasile Alecsandri, care apare recomandată de autorii
curriculumului la limba şi literatura română, am sugera actualizarea următoarelor informații ce ar
facilita, în opinia noastră, apropierea de text:
 Pelegrin de lux, având „demonul drumeției în sânge‖ (George Munteanu), Vasile
Alecsandri vizitează în nenumărate rânduri Italia, Franța, Spania, Germania, Anglia, dar
şi Turcia, Egiptul, India, Africa, de unde se întoarce exaltat şi derutat în egală măsură,
întrucât discrepanța dintre realitatea din țară şi cea din afară era descurajantă.
 Numeroasele sale călătorii, favorizate de excelenta situație materială, dar şi de posturile ce
încurajau pelerinajul (membru al Comisiei pentru reorganizarea învățământului public,
ministru al afacerilor externe, ministru plenipotențiar la Paris ș. a.), au constituit
inepuizabile surse de inspirație pentru întreaga sa operă literară. Se va sublinia, printre
altele, că farmecul jurnalelor sale de călătorie (Jurnal de călătorie la Viena, 1844; Iașii,
1844; Călătorie în Africa, 1853; Suvenire, 1855) derivă din firescul narației şi
prospețimea limbajului, amplificată de lipsa intenționalității literare. Se poate face
trimitere, de asemenea, la o altă afirmație valoroasă, venind, de data aceasta, din partea
criticului G. Călinescu, care subliniază superioritatea calităților de prozator ale lui Vasile
Alecsandri în raport cu cele de poet: „Scutit de risipa de silabe şi de obligația gravității
lirice, scriitorul îşi revarsă, slobod de a divaga, toate darurile: umor, pictură, înlesnire
orientală de povestitor‖.
 Autorul Pastelurilor contribuie în mod decisiv la consolidarea literaturii de frontieră în
spațiul românesc, în calitate de memorialist, diarist, dar şi autor de corespondență literară
şi autobiografii. Mai mult, Alecsandri rămâne un diarist şi în materie de lirică. Spre
exemplu, ciclul său erotic, Lăcrimioare, nu reprezintă decât jurnalul în versuri al iubirii
poetului pentru Elena Negri (produsă între 1845-1847), jurnal atât de fidel, încât etapele
iubirii pot fi urmărite poezie cu poezie. Pastelurile stau sub aceeași constelație diaristică:
sfârșitul de toamnă a anului 1867, anevoioasa iarnă dintre cumpăna anilor 1867-1868,
sosirea primăverii şi apoi a verii lui 1868 vor fi consemnate pe viu, strict cronologic, prin
celebrele Sfârșit de toamnă, Iarna, Gerul, Sania, La gura sobei, Viscolul, Sfârșitul iernii,
Oaspeții primăverii, Cucoarele, Noaptea, Dimineața, Paștele, Plugurile, Semănătorii,
Rodica. Criticul Mihai Zamfir împinge interpretările mai departe, calificând ultimul
volum publicat de poet, Ostașii noștri, drept un „veritabil jurnal poetic de front‖, întrucât
acesta ar descrie campania militară de la 1877-1878, începând cu zvonurile privind
războiul şi până la întoarcerea în țară a luptătorilor de la Grivița. Această deschidere spre
diversele specii literare, inclusiv cele aparținând literaturii de frontieră, descinde din
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însăși natura pașoptismului, perioadă literară care, în virtutea unor principii
recuperatoare, se concentrează la consolidarea genurilor şi speciilor.
Scopul unei lecții introductive este de a contura cât mai viu personalitatea artistică a unui
scriitor proiectată pe fundalul epocii în care el a trăit şi a creat. În cadrul ei, profesorul expune
materia, urmărind nu doar transmiterea cunoștințelor, ci şi selectarea datelor necesare înțelegerii
operei, care să le trezească elevilor emoții pozitive. O lecție introductivă improvizată se poate
încheia cu eșec, de aceea este necesar ca profesorul să se pregătească minuțios de ea.
În acest sens, profesorul ar trebui:
 să aleagă din materialul bibliografic doar elementele care vor servi la înțelegerea concepției
despre viață a scriitorului şi la perceperea mai clară a operei ce urmează a fi studiată;
 să găsească materialul adecvat, care să incite curiozitatea elevilor;
 să folosească cele mai semnificative şi emoționante citate fie din opera scriitorului studiat,
fie din opera altor scriitori sau din cea a unor critici literari;
 să concretizeze ce reprezentări grafice va folosi (scheme sau diagrame, simboluri), necesare
pentru sistematizarea materialului prezentat.
Pentru explorarea jurnalului propriu-zis, putem pleca de la constatarea: titlul textului face
trimitere la specia autobiografică în care se încadrează (Jurnal), dar şi la tematica acesteia (de
călătorie); includerea în titlu a toponimicului (Africa) e simptomatică pentru scrierile
referențiale.
În continuare, elevilor li se pot propune fragmente din textul jurnalului de călătorie (numărul
acestora poate varia), care să ilustreze existența diferitor planuri narative și a variatelor
modalități descriptive.
Planul intern/
Descriere
Planul extern
Peisaj
Portret
lăuntric
topografică
În sfârșit, ne
Când răsărea
Șoseaua trece de- …soarele se
Petro Foscari era
luăm adio de la
soarele şi
a lungul munților cobora spre apus unul din cei mai
Hagi-Ab-elîntindea un văl
Pirinei, în
într-un ocean de nobili şi mai
Rahman-Lahlo,
de aur pe fața
mijlocul unui șir flăcări, şi razele
însemnați
şi la trei ore după oceanului, mă
necurmat de
lui străbăteau ca patricieni din
amiază ajungem coboram degrabă grădini frumoase, niște săgeți de
Lombardola malul unui râu pe malul nisipos de livezi
aur printre
Veneţia. Veniturile
numit Busfella,
şi mă aruncam în îmbelșugate şi de frunzele
sale de milionar,
pe care se zidește valuri. Răcoarea câmpii răcorite
copacilor. Munții poziţia şi numele
acum un pod de
lor mă pătrundea prin râurile Adur Pirinei se
lui îl puneau în cea
piatră şi
şi îmi cauza o
şi Gava. Ori
înveleau treptat
întâi linie din
cărămidă foarte
mulțumire
încotro se
cu o mantie
societățile
curios. Boltele
nespusă;
îndreaptă ochiul, roșietică, iar
aristocratice; dar
lui nu sânt
mișcarea lor mă
întâlnește
vârfurile lor,
pe cât soarta îl
rotunde ca acele legăna ca pe un
priveliști
acoperite de
înzestrase cu tot ce
din Europa, ci în copil în brațele
romantice,
omăt, păreau
poate contribui la
formă de litera V mamei sale. Însă, casteluri noi şi
încununate cu
fericirea unui om,
răsturnată cu
deşi câteodată
elegante, parcuri diademuri
pe atâta natura îl
unghiul în sus şi îmi treceau pe
pline de o veselă strălucitoare.
tratase fără milă,
se reazemă pe
deasupra capului verdeață, în
Umbrele se
dându-i o figură
picioare masive, valuri mari şi mă vreme ce fundul luptau cu lumina urâcioasă, doi ochi
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şi se ridicau pe
mici care
poalele
pătrundeau cu
dealurilor; cerul
răutate, niște buze
limpede şi
vinete şi subțiri, ce
transparent se
semănau vopsite
întindea deasupra cu venin, şi o
noastră ca un văl pieliță zbârcită ce
subțire şi
bătea în două flori,
albăstriu, prin
în galben şi în
care se zărea, ca verde.
prin vis, lucirea
Această nedreptate
argintie a câtorva a naturii avu o
stele. Un singur
fatală înrâurire
nor, ce avea
asupra contelui
forma unui vultur Foscari. Toate
uriaș, se îndrepta plăcerile lumii erau
spre culmea
amărâte pentru
munților şi părea dânsul prin ideea
că zbura către
sluţeniei sale…
cuibul său,
ascuns în naltele
stânci ale
Pirineilor. Era
acum momentul
tainic când toată
natura se
pregătește pentru
odihna nopții…
De asemenea, se pot analiza figurile de stil prezente în aceste fragmente, pentru a sublinia
poeticitatea jurnalului de călătorie al lui V. Alecsandri.
În concluzie, în predarea jurnalului, informația teoretică trebuie „topită‖ în lucrul cu textul.
Constatăm totodată, că experiența didacticii demonstrează faptul că informația teoretică
referitoare la creația unui autor şi impactul acesteia va avea un efect minor dacă actul predării va
fi unul monologal.
Pentru a evita un eventual eșec, profesorul trebuie să mizeze prioritar pe explorarea textului,
construind dimensiunea teoretică a discursului său pe observații (inclusiv ale elevilor) asupra
modului de funcționare a unui text (literar sau nonliterar). Pentru a da culoare discursului
didactic şi pentru a întreține interesul elevilor față de personalitatea creatoare a autorului, se
poate recurge la unele detalii biografice sau la observațiile vizând șantierul literar al operei sale.
Este vorba de folosirea unei metodologii care va trebui să fie astfel folosită, încât accentul să
cadă pe realizarea laturii formative a procesului didactic, mai precis pe exersarea unor capacități
cu valoare de instrumente, de tehnici necesare învățării continue. În asemenea condiții, eficiența
metodelor este dată de măsura în care ele să fie folosite în așa manieră, încât să angajeze efortul
intelectual al elevilor, astfel ca aceștia să devină, alături de profesorii lor, coautori ai propriei lor
formări.
ornate cu
coloane. La
mijlocul lui,
acest pod se
ridică întocmai
ca o spinare de
cămilă pentru
înlesnirea
curgerii apelor în
lunile de ploaie.
Vreo patruzeci
de arabi lucrează
la el sub arșița
soarelui,
jumătate goi şi
băgați în apă
până la genunchi.
Ei râd, grăiesc ca
niște surzi şi fac
un zgomot
straniu ce
seamănă de
departe cu
lătratul unei claie
de dulăi.

făceau să înghit
fără voie apă
amară şi sărată,
deşi altă dată ele,
zdrobindu-se
chiar în pieptul
meu, îmi
frângeau șalele şi
mă dau peste
cap, aceste mici
întâmplări
adăugau o nouă
mulțumire
petrecerii mele
de înotător.

orizontului este
cuprins de
minunata
panoramă a
Pirineilor.
Adaugă pe lângă
aceste o climă
plăcută, un cer
limpede şi
albastru, o șosea
curată, o trăsură
comodă
înhămată cu cinci
zmei voinici şi o
inimă voioasă de
călător. Ce poate
dori un om mai
mult pentru ca să
fie mulțumit şi să
uite toate
necazurile vieții?
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LUCRUL CU TEXTUL DIN PERSPECTIVA PROIECTĂRII CURRICULARE
Lașcu Cristina, doctorandă,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU: 37.016:81’42
Abstract
The training of competences specific to the discipline Language and literature Romanian is edifyed
on the study of literary and non-literary texts. Text is a factor in information and shaping of value-based
communication and a model of speech that we tend to reach students. At the same time, the text has a
clear influence on the intellectual, moral and aesthetic education of the child's personality. The choice of
study texts, teaching methods and techniques of working with text are very important procedures in the
didactic design, as they must correspond to the specific competences, competence units, content units,
activities and learning products provided by the curriculum.
Key-words: text, skills, design, curriculum.

Textul este un factor de informare și modelare a comunicării aflate sub semnul valorii și un
model de vorbire la care tindem să ajungă elevii. Înțelegerea sensului celor citite este cerința
principală a unei citiri bune. De fapt, obiectivul de bază al citirii îl constituie înțelegerea
mesajului unui text și, după cum susținea Bertrand Schwartz în lucrarea sa „Educația mâine‖,
„există o adevărată prăpastie între a ști să citești și a ști să înveți, a ști să exploatezi lectura‖,
adică să beneficiezi de acest mijloc specific care este textul tipărit.
Analizând curriculumul gimnazial al disciplinei ca sursă de proiectare didactică, observăm
că în baza textului se pot forma toate competențele specificate în document. Astfel, pornind de la
textul artistic ca pretext pentru discuţie, pentru asimilarea unor modele comportamentale,
demersul educaţional la limba şi literatura română în gimnaziu punctează anumite repere
valorice, proiectează comportamente şi atitudini, deci se formează competenţele valorice. Alături
de acestea, se plasează şi competenţele de cultură generală care pot fi atinse tot prin studiul unui
spectru larg de texte literare şi nonliterare, prin relevarea conexiunilor cu aspectul ontologic,
gnoseologic şi hermeneutic al lor. Lucrul cu textul poate fi raportat la fiecare dintre competenţele
generale. În această ordine de idei, cunoştinţele, ca parte fundamentală a competenţei, vizează
lectura, interpretarea, analiza unui spectru larg de texte, lucrări literare consacrate, care comportă
valori etice şi artistice, care cultivă valori. Aceste cunoştinţe de cultură generală se dezvoltă în
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corelaţie cu o abordare transdisciplinară a limbii române, iar interpretarea în profunzime a unor
texte literare studiate are pondere maximă.
Prin studiul textelor, elevul îşi creează o viziune despre viaţa cotidiană (hrană, muncă,
hobby); condiţiile de viaţă (niveluri de trai); relaţiile interpersonale (familie, societate); valorile,
credinţele şi comportamentele; uzanţele (vestimentaţie, vizite); comportamentele rituale (datini,
religie) ale purtătorilor limbii şi o face atât prin studiul unor subiecte de lingvistică (circulaţia
cuvintelor în timp şi spaţiu; constituirea locuţiunilor şi a expresiilor frazeologice; specificul
semasiologic şi onomasiologic al cuvintelor din diferite câmpuri lexicale; sistemul de nume
proprii etc.), cât şi prin studiul textelor. Curriculumul remarcă, în acest context, ponderea
textelor folclorice, a celor cu subiect istoric, dar şi a celor inspirate de actualitate.
În această ordine de idei, alegerea textelor de studiu, a metodelor didactice și a tehnicilor de
lucru cu textul sunt proceduri foarte importante în proiectarea didactică, deoarece acestea
trebuie să corespundă competențelor specifice, unităților de competență, unităților de conținut,
activităților și produselor de învățare prevăzute de curriculum.
Din perspectiva didacticii, problematica textului poate fi evidenţiată în funcţie de scopurile
formative şi de accesibilitate ale acestuia. Textul trebuie să transmită un mesaj, cu un anumit
grad de accesibilitate, perceptibil de către elevi, iar tematica şi problematica operelor studiate
trebuie să se înscrie în sfera de preocupare a acestora.
Proiectarea didactică la disciplină este un proces deliberativ care solicită cadrului didactic
anticiparea derulării evenimentelor la clasă, identificarea paşilor ce urmează a fi parcurşi în
realizarea eficientă a activităţii didactice. Modelul modern al proiectării didactice este axat pe
formarea/dezvoltarea de competenţe şi se bazează pe valorificarea potenţialului fiecărui elev în
parte, pe orientarea acestuia spre succes. În contextul în care un proiect este bine conceptualizat,
structurat, realizat din perspectiva sistemului de competenţe, a exigenţelor prestabilite, el
dobândeşte caracteristicile unui instrument de lucru modern şi operaţional, necesar cadrului
didactic pentru asigurarea calităţii.
La studierea textului literar, la receptarea acestuia, demersul didactic presupune următoarele
etape care trebuie reflectate în proiectul didactic:
a) Prelectura: ghicirea conţinutului pe baza imaginilor, a titlurilor, cuvintelor-cheie;
brainstorming; citirea sau audierea unei secvenţe cu aceeaşi tematică; citirea primei şi ultimei
propoziţii a textului, ghicind ideile principale.
b) Lectura: lectură pe secvențe; scrierea întrebărilor; notarea ideilor principale; extragerea
afirmaţiilor-cheie;
c) Postlectura: redactarea rezumatului; scrierea eseurilor de diferite tipuri; argumentarea
propriilor opinii; formularea concluziilor.
Receptarea textului artistic în cadrul orelor de literatură este un demers complex. Constantin
Șchiopu menționează că „întrebarea fundamentală pe care şi-o pune (ori ar trebui să şi-o pună)
profesorul în procesul predării operei artistice este cum să-i ajute pe elevi să dezvăluie mai uşor
semnificaţiile ei, să înţeleagă mecanismul prin care un instrument de comunicare comun, limba,
devine temei al artei literare‖.
Se consideră că textele narative sunt mai accesibile decât cele lirice, pentru că pot fi
povestite, de cele mai multe ori conţin subiecte atractive pentru elev, pe când liricul impune
asimilarea unor cunoştinţe din teoria literaturii. Profesorul trebuie să elaboreze strategii prin care
să implice elevii în procesul de analiză a textului de orice natură, amplificând încrederea acestora
în forţele proprii.
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Ambele tipuri de texte, și cele narative, și cele lirice, fundamentează competenţa lecturală a
elevilor. De notat că formarea acestei competențe e ghidată nu numai de etapa lecturii propriuzisă, ci și de cea a prelecturii, când are loc stimularea interesului de lectură al elevilor. „Chiar
dacă această activitate va necesita şi 45 de minute, (acesta) rămâne dezideratul principal al
profesorului, obiectiv ce se află într-o relaţie directă cu alegerea şi aplicarea procedeului/
procedeelor celui/ celor mai eficace‖, susține Constantin Șchiopu.
Lectura antrenează mai multe operaţii de descifrare a textului literar. În zilele noastre,
lectura nu mai este o formă pasivă de receptare, este un proces ce implică mai mulţi factori:
textul, autorul, contextul, cititorul, extinzându-se dincolo de graniţele literaturii. De aceea,
scenariile didactice trebuie centrate pe elevul-cititor şi pe elementele implicate de actul lecturii.
Prin urmare, structurile la nivel textual se diversifică, iar elevii trebuie să descopere, prin actul
lecturii, sensurile textelor.
Astfel, se trece de la un demers centrat pe text şi pe evidenţierea elementelor sale
integratoare la unul focalizat pe lector şi pe învăţarea unor strategii de lectură şi de interpretare,
care să-l transforme într-un cititor avizat: „noua orientare este, în întregul său, expresia spiritului
timpului, manifestat prin insistenţa, devenită aproape obsesivă, asupra momentului lecturii, al
interpretării, al colaborării sau cooperării receptorului‖.
Dacă în cazul textelor epice sau dramatice, substanţa operei poate fi realizată prin idei
principale, rezumat sau povestire, în cazul liricului, acestea sunt eliminate, iar comentariul
înseamnă multiplicarea şi nuanţarea semnificaţiilor textului: stabilirea motivelor cheie care intră
într-un anumit raport, delimitarea câmpurilor semantice, evoluţia seriilor de semnificaţie, analiza
pe nivelurile limbii, a compoziţiei, prin relevarea tehnicii şi viziunii poetice, evidenţierea
relaţiilor intertextuale şi integrarea într-o formulă potrivită universului scriitorului. Tocmai de
aceea, activităţile de asimilare de cunoştinţe, cele de învăţare şi exersare a unor strategii pe
secvenţe de text trebuie alternate cu activităţi de practică a lecturii, prin care se armonizează
gânduri şi sentimente, trăire şi cunoaştere, dezvoltându-se competenţa lecturală.
De notat că, pentru a interpreta corect orice text, este esenţială relectura acestuia, nu doar în
vederea accesibilităţii, ci şi pentru înţelegerea lui. Prima lectură determină reacţii de ordin
afectiv, evidenţiază elementele formale specifice textului, iar relectura îi va ajuta pe elevi să
pătrundă mai atânc în semnificațiile lui. Relectura înseamnă posibilitatea de a surprinde atât
aspectele de suprafaţă ale textului, cât şi cele de adâncime, evidenţiind corespondenţele între
unele elemente ale textului şi problematica întregului.
Postlectura, la fel constituie un moment important în receptarea textului. Plasat simetric cu
prelectura, prin postlectură se poate închide lectura, dar se pot deschide și noi experiențe de
cunoaștere, prin extinderea dialogului cu textul (de ex., transpunerea operei literare în alt limbaj
artistic, asocierea operei literare cu alte opere asemănătoare etc). După Alina Pamfil, momentul
postlecturii este crucial, deoarece „onorează în mod explicit finalitățile modelului curricular
contemporan, și anume modelul dezvoltării personale”.
În final, analiza şi interpretarea unui text trebuie să răspundă la trei întrebări fundamentale:
„Ce spune? (textul și nu autorul)‖, „Cum spune?‖, „De ce spune aşa şi nu altfel?‖
O condiție de bază în proiectarea didactică este faptul că lucrul cu textul trebuie să urmeze
aceste trei etape distincte: introductivă, propriu-zisă şi de încheiere. Etapa de lecturare a textului
neapărat trebuie să fie precedată de etapă de prelecturare, de pregătire pentru receptarea şi
interpretarea textului, altfel elevii vor întâlni dificultăți în înţelegerea mesajului. Acelaşi lucru
este valabil şi atunci când se renunţă la etapa a treia, de postlectură, de formulare a concluziilor,
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de generalizare a ideilor enunţate pe parcursul analizei. Prin urmare, nerespectarea etapelor de
valorificare a textului duce la incoerenţă, căci sarcinile propuse nu mai reies logic una din
cealaltă.
În literatura de specialitate se vorbește și de trei niveluri de receptare și interpretare a
textului. Primul nivel este cel al receptării sentimentale. De obicei, acesta corespunde primei
lecturi a textului. În procesul de interpretare/ receptare cititorii nu sunt preocupați de opera
însăși, ci de propriile reacții sentimentale, pe care ea le provoacă. Aceste trăiri însă, de regulă, nu
sunt profunde.
O emoție poate fi ușor înlocuită cu alta în urma unor noi impresii. Mai mult decât atât, elevii
nu-și pot raporta la o realitate concretă stările trăite în procesul de receptare a operei. Pe ei nu-i
interesează viziunea autorului asupra lumii pe care o creează în operă. Ideile emise de ei se
rezumă de multe ori la „îmi place / nu-mi place sau n-am înțeles nimic‖ etc. Ținând cont de acest
fapt, în proiectarea didactică profesorul va evita întrebările / sarcinile care solicită informații
exacte despre cele prezentate în text. Pentru început el poate utiliza întrebările prin care se
elucidează semnificația unor detalii, explicarea unor cuvinte, întrebările / sarcinile aplicative,
care solicită capacitatea de a gândi logic, presupunând o racordare la diferite situații din viața
cotidiană și ulterior întrebările interpretative, care cer descoperirea conexiunilor dintre idei,
fapte, valori.
Al doilea nivel, numit de Tudor Vianu intelectual-apreciativ, se caracterizează prin faptul că
elevii demonstrează abilități de interpretare a textului studiat, analizează, dezvăluie specificul
unor judecăți, idei existente deja în critica literară. La acest nivel interpretarea se îndreaptă foarte
des spre acele elemente a căror perceptibilitate este obligatorie pentru înțelegerea semnificațiilor
generale ale textului. Elevii se pot identifica cu personajele (în cazul textului epic sau dramatic),
detaliază și aprofundează un aspect sau altul al operei. Profesorul le va încuraja activitatea prin
formularea unor sarcini / întrebări care să-i ajute pe elevi să-și formeze ideile, realizând
comentarii unitare. Întrebările / sarcinile cele mai eficiente sunt, în primul rând, cele analitice,
care oferă posibilitatea de a cerceta în profunzime textul, de a-l examina din diferite unghiuri de
vedere.
Nivelul superior al receptării operei artistice este cel creativ. La acest nivel elevii sunt
capabili să rezolve operații logice și probleme complicate, să observe structuri și să opereze cu
noțiuni abstracte, să decodifice ambiguitățile textului, să emită și să formuleze judecăți de
valoare. Întrebările sintetice, adresate elevilor, încurajează rezolvarea creativă, nestandard a
problemelor.
Elevii, pentru a răspunde la întrebările sintetice, fac apel la cunoștințele pe care le au, la
experiența lor de viață și estetică, oferă scenarii de alternativă. De notat, că elevii care se
caracterizează printr-un nivel creativ de receptare vor propune soluții ținând cont de logica
construirii personajului, de circumstanțele în care el activează și trăiește, de relațiile lui cu lumea,
de psihologia lui etc., spre deosebire de elevii aflați la nivelul receptării sentimentale, care,
conduși de emoții, nefiind capabili să înțeleagă logica construirii personajului, de obicei acceptă
scenariul propus de autor.
În concluzie, textul este privit în curriculum ca un mijloc prin care se formează calităţi,
atitudini şi aptitudini ale personalităţii, iar strategiile aplicate în lucru cu textul favorizează
atingerea obiectivelor propuse în proiectarea didactică. În acest fel, lucrul cu textul la orele de
limbă și literatură română are menirea de a forma elevilor nu numai competenţe pentru școală, ci
și pentru pentru viaţă.
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UNELE INCURSIUNI PRIVIND FACTORII DE DECLANȘARE ȘI MODALITĂȚILE
DE APLANARE A COMUNICĂRII DE CRIZĂ ȘI CONFLICT
Dermenji Svetlana, dr., conf. univ.,
UPS „Ion Creangă” din Chișinău
CZU:37.016:316.77
Abstract
In this article we discuss about the triggers and the ways to settle crisis and conflict
communication. The active listening becomes the strong point of this process. Disorders in the listening
process are the most important factors that could trigger a conflict communication. We propose some
suggestions for reflection on own communicative behavior.
Key-words: crisis communication, conflict communication, communication disruptors, active
listening, circumstantial level, communicative behavior.

Comunicarea eficientă a fost, este și va fi la baza omenirii. Anume comunicarea,
considerăm că, desemnează edificare, desăvârșire…iubire! Constatăm că multe gânduri încordate
din noianul de situații comunicative pot fi aplanate sau revizuite, dar, de multe ori, criza sau
conflictul în actul comunicării devin inevitabile.
De 19 ani îmbrățișez cu fericire profesia de dascăl al cuvântului. Am constatat cu
perseverență că nu mi s-ar potrivi alta și că este minunat să descoperi farmecul unei profesii pe
parcursul vieții, să i te dedici în fiecare zi, în așa fel încât freamătul din primii ani să devină
zbucium pasionat, chemare profundă, sens al existenței profesionale de suflet… Dar această
profesiune este adânc legată de comunicarea eficientă.
Profesorii care i-am întâlnit de-a lungul timpului, în amintirile noastre, au voce caldă și
comunică empatic, binevoitor, elevat, părintește… În general, și colegii buni, prietenii de suflet,
oamenii calzi etc. îi considerăm ascultători activi ai mesajului nostru, punem accent pe empatia
comunicării. Astfel, constatăm că cele mai multe cazuri de crize în procesul de comunicare vin
din cauza perturbațiilor de ascultare.
Abilitatea de a asculta este foarte importantă, dar depinde de mulți factori legați de
motivare, de nivelul de inteligență etc. Ascultarea competentă este cheia comunicării eficiente,
este un act conştient de recepţionare a informațiilor.
Literatura de specialitate ne punctează etapele comunicării eficiente: selecţie, căutare în
memorie, înţelegere/ recunoaştere, răspuns/ stocare. O persoană competentă în comunicare
trebuie să-şi însuşească deprinderea de a asculta activ şi interactiv.
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Ascultarea activă se va axa ape următoarele sugestii și recomandări:

Fig. 1. Sugestii privind ascultarea active
Ascultarea interactivă va avea la bază două procese strâns legate: interacțiunea prin
întrebări și prin confirmare.

Fig. 2. Sugestii privind ascultarea interactivă eficientă
De o mare importanță sunt și nivelurile de ascultare în funcţie de relevanţa, importanţa şi
semnificaţia mesajului recepționat sau emis, cu diferite niveluri de intensitate: circumstanţial,
faptic şi empatic.
Nivelul circumstanțial se axează pe mesajele cotidiene, necritice; când mesajul nu face
apel la sentimente, trăiri, emoții puternice și receptorul nu are nevoie de maximă putere de
concentrare.
Nivelul faptic pune accent forte pe mesajul nonverbal, deoarece caută și încearcă să
observe în mesaj o informație care îi este absolut necesară și vrea să i se aducă argument, păreri
etc. Pentru aceasta receptorul pune des întrebări și clarifică interactiv ce i s-a comunicat.
Nivelul empatic face să ne apropiem de cadrul de referință al vorbitorului. Devine un
ascultător empatic, dar este cel mai vulnerabil nivel deoarece, în dependență de caracter și
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temperament, deschiderea canalelor de comunicare, poate realiza pericolul înlocuirii cadrului de
referinţă al ascultătorului cu cel al vorbitorului, adică empatia necontrolată poate duce la
pierderea propriului punct de vedere.
Considerăm că perturbaţiile în procesul de ascultare sunt primii și cei mai importanți
factori care ar putea declanșa o comunicare de conflict. Unii factori care, de asemenea, pot fi
considerați perturbatori ai comunicării eficiente, se prezintă ca bariere în declanșarea normală a
actului comunicativ. Limbajul folosit de fiecare vorbitor în parte poate fi denotativ sau conotativ,
poate depinde de atitudinile sale, de profesia pe care o îmbrățișează, de cultura sa emoțională, de
emotivitatea cu care emite mesajele etc. Cuvintele neologice sau arhaizante, familiale sau
argotice, alese de unii vorbitori în mod conștient, pot constitui bariere de comunicare. De
asemenea, un rol deosebit îl au și perturbațiile fizice, externe şi interne ca: timpul limitat,
stimulii vizuali, particularitățile vocii, maniera celui care vorbeşte etc. Studiile de specialitate au
arătat că timpul necesar recomandat procesului de ascultare este între orele 8-11 și 15-18 [1, p.
60, V.J.Stout, E.A.Perkins].

Fig. 3. Perturbații în procesul de comunicare
De o eficiență deosebită sunt sugestiile oferite de cercetătorii în domeniu comunicării
eficiente. Fiecare interlocutor ar trebui să reflecteze la unele întrebări, să caute răspunsuri în
propriul comportament comunicativ, să realizeze anumiți pași importanți în procesul de
comunicare:
- Știți ce vreți să spuneți?
- Controlați-vă, frica, emoțiile față de persoana cu care veți discuta sau față de public.
- Opriți-vă la timp din vorbit și ascultați!
- Gândiți câteva secunde înainte de a vorbi!
- Credeți în mesajul dvs!
- Repetați rar și clar ideile principale!
- Descoperiți ce dorește ascultătorul!
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- Evitați acronimele sau explicați-le după enunțarea lor!
- Nu folosiți jargonul!
- Reduceți obiecțiile sau întrebați delicat!
- Folosiți umorul!
- Folosiți scurte istorioare/studii de caz în comunicare, ca exemple.
- Cereți feedback!
- Îmbogățiți-vă vocabularul! (În fiecare zi câte un cuvânt – cuvântul zilei!)
- Eliminați pauzele sonore!
- Pronunțați clar!
- Pronunțați correct!
- Exersați-vă limba, buzele și mușchii faciali!
- Priviți-vă interlocutorul în ochi!
- Exprimați-vă moderat emoțiile prin gesturi!
- Faceți pauze ori de câte ori este nevoie (pentru a da timp ascultătorului, pentru a avea timp să
adunați gânduri corecte etc.)
- Vorbiți mai rar, modificați ritmul discursului! Ritmul normal este de 125-150 de cuvinte pe
minut.
- Modificați volumul informativ!
- Urmăriți-vă tonul!
- Înregistrați-vă vocea pentru a o asculta! Este important să va placă propria voce.
- Pregătiți-vă să ascultați!
- Concentrați-vă asupra vorbitorului, asupra mesajului acestuia!
- Eliminați diversiunile!
- Ascultați (audio) uneori, în timpul deplasărilor, comunicări ale unor vorbitori în public.
- Puneți întrebări!
- Acceptați accentele, regionalismele folosite de persoana cu care vorbiți!
- Folosiți hărțile mintale!
- Frecventați grupurile în care puteți exersa vorbirea în public!
- Transferați-vă emoțiile negative, trăite într-o comunicare, pe o hârtie. Încercați să gândiți de ce
le-ați trăit și cum le puteți aplana data viitoare.
- Folosiți verbele la diateza activă; fiți concis; folosiți un limbaj care nu sugerează discriminări;
preferați simplitatea!
- Susțineți-vă afirmațiile cu detalii!
- Fiți atenți la sensurile cuvintelor!
- Consultați experții în comunicare!
- Stăpâniți-vă emoțiile!
- Țineți un jurnal dublu, cu cuvinte și expresii noi.
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- Comunicați online și citiți mult!
-Cunoașteți evenimentele zilei!
- Căutați lecturi capabile să vă inspire!
- Folosiți intenționat semnale nonverbale pentru a demonstra o ascultare activă.
- Verificați-vă poziția corpului!
- Îmbrăcați-vă adecvat!
- Zâmbiți! Fiți flexibil! Fiți o persoană plăcută!
- Dezvoltați empatia! Eliminați sentimentele negative. Fiți receptivi la ideile noi. Asumați-vă
responsabilitatea!
- Respectați punctul de vedere al celuilalt!
- Recunoașteți impactul stresului asupra comunicării. Verificați-vă atitudinea!
- Fiți manierat și recunoașteți comportamentul manipulator!
- Recunoașteți comportamentul condescendent! Tratați-i egal pe toți, evitați prejudecățile.
- Evitați cuvintele care rănesc!
- Abordați cu tact dezacordurile! Gândiți la nivelul de experiență al celuilalt.
- Găsiți momente potrivite pentru situații speciale de comunicare
- Prezentați o imagine personală bună prin comunicare! [1, pp. 15-120].
Putem accentua niște reguli de ascultare eficace, pornind de la negații (5 de NU în
comunicare), cu rol de Nota Bene! Considerăm că vor fi utile și studenților, masteranzilor noștri,
dacă le vom enunța la începutul fiecărei ore de curs/seminar interactiv:
- NU trebuie să anticipăm ce vrea să spună persoana cu care vorbim; nu este corect și inteligent
de a-i termina propozițiile/frazele dacă aceasta ezită sau face pauze mari în actul comunicării.
- NU trebuie să întrerupem vorbitorul până își epuizează mesajul.
- NU este indicat să privim într-o parte, să avem o poziție excesiv de relaxată, să aranjăm haina
persoanei cu care vorbim, să-i privim încălțămintea sau geanta, să vedem cât este ora, să
demonstrăm ticuri nervoase, expirații adânci intenționate, să întoarcem privirea sau să
dezaprobăm prin mimici etc.; acestea denotând indiferența și/sau incultura noastră.
- NU este indicat să neglijăm starea emoțională a persoanei cu care discutăm, nu trebuie să
intervenim verbal necorelat sau tangențial mesajului recepționat.
- NU trebuie să lăsăm mesajul recepționat fără feedback! Denotă lipsa de empatie, înțelegere și
eficiență în comunicare.
Comunicarea este cheia succesului, a imaginii de sine, a reușitei! Toate drumurile care se
deschid sunt axate pe o comunicare eficientă, de aceea, indiferent de provocările vieții, putem
poseda acest instrument valoros care va aplana conflicte, va alina suflete, va instrui frumos
tânăra generație!
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ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECTE - MIJLOC EFICIENT DE FORMARE A
COMPETENȚEI PROFESIONALE A STUDENȚILOR
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Abstract
In this article are addressed various issues related to the project method as an effective way of
training professional competence. The project method is an instructional strategy, focused on learning,
which conssits not only involving students in the process of assimilating knowledge, expressing and
supporting views, but also maintaining the teacher as a mentor, a guide to this approach. The entire
activity process is described, starting from the formation of working groups, determining research
problems, establishing evaluation criteria to the actual presentation and evaluation of the final product.
Also, the role of this way of learning in the formation of students professional competence is highlighted.
Key-words: group project, project method, evaluation criteria, collaboration, work stages.

Misiunea unei instituții superioare de învățământ este să pregătească specialiști de cea mai
înaltă calitate, competitivi pe piața muncii, urmând un plan strategic conceput în concordanță cu
reformele desfășurate în sistemul de educație național și european.
Sarcina primordială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă‖ din Chișinău este cea
„de formare pedagogică a cadrelor didactice şi inovare a ştiinţelor educaţiei prin cercetări interşi transdisciplinare‖ [5].
Pentru realizarea misiunii propuse este necesară consolidarea şi cultivarea unor valori
instituţionale generale: calitate, integritate, cooperare şi comunicare, flexibilitate, creativitate,
excelenţă, educaţie pe tot parcursul vieţii.
Atingerea acestor deziderate necesită revizuirea continuă a strategiilor de predare-învățareevaluare implementate. Acestea sunt mereu deteminate de obiectivul final – formarea
competenței profesionale a studenților. În acest context, Roza Dumbrăveanu, Vlad Pâslaru,
Valeriu Cabac consideră că „recurgerea la competență reflectă căutările unei noi concepții a
formării, orientată spre pregătirea unor absolvenți mobili, dinamici, cu un grad înalt de
profesionalism‖ [3, p. 96].
Formarea competenței profesionale a studenților constituie „rezultatul unui proces
temporal, complex, dinamic, dialectic și constructiv de tratare a situației; competența nu este
acest proces; procesul constă în tratarea situației de către o persoană/ grup de persoane‖ [3, p.
106].
Din acest context conchidem că succesul în formarea unui profesor de calitate este atins
atunci când acesta devine capabil să soluționeze cu brio, de sine stătător, o situație în conjunctură
educațională. Această capacitate studentul o dezvoltă treptat, pe parcursul anilor de studii. Astfel,
aceeași cercetători afirmă că „studentul de la anul I trebuie să poată demonstra că dispune de
cunoștințele și abilitățile de bază pentru a demonstra competența, fiind ghidat de profesor;
studentul de la anul II poate demonstra competența independent, într-o situație simpă, clar
prezentată, iar studentul de la anul III-IV poate demonstra competența independent, cu controlul
complet al acțiunilor sale‖ [3, p. 121].
Pentru a obține la finele programului de studii astfel de absolvenți, e nevoie de abordări cât
mai eficiente de asimilare a conținuturilor și de formare a competenței profesionale. Prin urmare,
ar trebui să reactualizăm modalitățile de predare-învățare-evaluare valorificate în procesul de
studii. În acest context ne propunem să promovăm proiectul ca mijloc eficient de formare a
competenței profesionale a studenților.
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Studiile indică câteva concluzii cu referire la învățarea prin proiecte [3, p. 136]: are efect
pozitiv asupra dobândirii de cunoștințe și a dezvoltării unor abilități, cum ar fi colaborarea,
gândirea critică și rezolvarea de proleme; crește motivația și implicarea studenților atât în viață
academcă, cât și în cea socială.
Experiența unor unstituții din SUA și din statele europene ne demonstrează că implicarea
studenților în proiecte de învățare în cadrul diciplinilor universitare și în proiecte sociale,
comunitare, contribuie la sporirea spiritului de cooperare și a angajamentului față de societate.
Așadar, proiectul implică învățarea problematizată, îndeamnă la valorizarea experiențelor
anterioare, dar și determină la acumularea de noi cunoștințe, stimulează învățarea autentică în
împrejurări reale.
Metoda proiectului ne oferă posibilitatea de a vedea dacă studentul poate activa eficient în
mod independent, își asumă responsabilitatea față de ceilalți membri ai grupului de lucru, poate
să facă alegeri corecte legate de anumite probleme, demonstrează inițiativă.
Fiind considerată metodă eficientă de învățare-evaluare, ea nu este nouă în demersul
educațional. Țările occidentale o implementează de mai bine de un secol, iar rentabilitatea
acesteia o demonstrează și rezultatele la testele internaționale (PIZA; PIRLS; TIMSS...). Cu
părere de rău, această modalitate de învățare nu și-a găsit încă un loc important în sistemul de
învățământ național de la toate nivelurile, fiind concepută mai degrabă ca mijloc de evaluare a
competențelor.
Se știe că metoda proiectului implică studierea prin cooperare, or „învățarea colaborativă
presupune contruirea unei înțelegeri împărtășite prin interacțiuni cu ceilalți, unde participanții
sunt angajați în activități sau dedicați împărtășirii unor scopuri comune sau rezolvării unor
probleme [4, p. 91].
Învățarea prin proiecte se impune tot mai mult în activitatea didactică, deoarece „miza nu
mai este de a susține supremație cogniției la nivel individual, ci de a explica modul în care poate
apărea o comunitate generatoare de procese cognitive‖ [4, p. 91].
C. Ulrich precizează că „în procesul de elaborare a unui proiect, membrii grupului schimbă
între ei idei, opinii, informații, își împărtășesc bucuriile, emoțiile unor descoperiri, constatări,
membrii grupului nu se concentrază pe soluții individuale, ci pe rezultatele demersului
colaborativ‖ [4, p. 91].
Cercetătorii preocupați de acest subiect au evidențiat care sunt efectele emoționale și
sociale ale lucrului în grup: starea de bine a membrilor, încrederea în sine și în ceilalți,
împărtășirea bucuriei reușitei, solidaritate și echitate. Succesul este atins atunci când membrii
grupului ajung la același nivel de înțelegere a problemei la care lucrează și urmează același
parcurs de dezvoltare conceptuală.
Un proiect poate fi inițiat atât de profesor, cât și de studenți și acesta poate fi de cercetare,
învățare sau de tip aplicativ. Fiecare proiect trece prin câteva faze importante: pregătirea,
desfașurarea nemijlocită și evaluarea. Dat fiind faptul că studenții nu prea au, deocamdată,
experiență în realizarea proiectelor de grup, profesorul în debutul aplicării metodei, le va explica
cu lux de amânunte fiecare etapă de lucru, modul de organizare, dar și va monitoriza insistent
procesul de realizare a proiectului.
În cele ce urmează vom încerca să prezentăm rezumativ care sunt pașii pe care îi urmăm
pentru organizarea și desfășurarea unui proiect de succes. Menționăm că sugestiile oferite sunt
inspirate din lucrările specialiștilor în domeniu, din activitatea instituțiilor superioare europene,
dar și din experiența personală.
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Mai întâi de toate, determinăm tema. Cum identificăm o temă pentru un proiect? Sursă de
inspirație ne pot servi curriculumul și/sau interesele studenților. Proiecte por fi propuse
studenților chiar din prima zi de facultate, demers prin care pot să investigheze subiecte din
curriculum, locuri, obiceiuri, tradiții, oameni simpli, personalități, etc. Proiectele pot porni de la
o situație de problemă, de la o temă căreia nu avem timp suficient să îi acordăm în cadrul orelor,
de la un subiect controversat, care necesită studiu. Orice subiect propus trebuie neapărat să
implice cercetare, investigație, observare directă sau prin interviuri, documentare, lucrul cu surse
bibliografice, analiză, sinteză. Studierea unor teme în contexte reale constutuie o mulțime de
avantaje pentru îmvățarea de calitate. Drept suport le putem recomanda studenților surse
tradiționale: cărți, reviste, enciclopedii, manuale, monografii, fotografii, dar pot cerceta și
materiale digitale: carți, filme, interviuri, rețele de socializare, forumuri on-line etc.
Deși Kilpatrick și Dewey consideră că subiecților educației nu trebuie să li se dea libertate
totală în acțiune, că ei trebuie ghidați de profesorii lor în identificarea problemei, proiectarea
unui plan de acțiuni și soluționarea acestuia, credem că la facultate studenții dețin deja unele
competențe sociale, academice și psihoemoționale, care le permit autonomie și colaborare în
învățare, de aceea ar fi bine să le oferim mai multă libertate în crearea grupurilor de lucru,
inițiativă în identificarea căilor de explorare a subiectelor alese.
O altă problemă o constituie stabilirea duratei proiectului. Timpul alocat pentru realizarea
proiectului va fi calculat în funcție de complexitatea sarcinior și de timpul necesar pentru
realizarea lor. Deadline-ul este variabil: de la câteva ore până la câteva săptămâni sau chiar luni.
În cazul proiectelor scurte nu se face multă planificare, ele pot fi spontane. Se face un mic
brainstorming, se analizeaza ideile și se alege de comun acord cea care va fi implementată.
Proiectele de amploare, în special la facultăți, durează chiar un semestru.
E recomandabil să fie de la bun început stabilit un calendar al proiectului, în care să fie
indicat când demarează, când vor avea întâlnirile de grup, ce se va realiza în fiecare
zi/săptămână, cand se va fnaliza proiectul.
Următorul pas ar fi crearea popriu-zisă a grupurilor.
Tatiana Cartaleanu propune o varietate de modalități de distribuire a studenților pe grupuri
[1, p. 10], precizând că acestea sunt constituite, de regulă, din 4-6 persoane și poate fi făcută
aleatoriu, prin tragere la sorți, prin numărare sau prin alte metode. În statele europene, în special
în Danemarca, gruparea studenților se face, de obicei, prin aplicarea unui test numit Belbin roles
test. Aplicarea acestuia face cumva posibilă crearea unor grupuri compatibile din punct de
vedere psihologic, astfel, consideră specialiștii, randamentul de lucru în grup va fi mai mare.
Evident că la început studenții, neavând suficientă experiență, nu sunt îndeajuns de bine
pregătiți să lucreze împreună cu cineva, să facă unele concesii, să asculte, să argumenteze, să
accepte sau să respingă o idee într-un mod tacticos. Toate acestea însă se cizelează în procesul de
lucru. Iată de ce, tot în instituțiile din occident, grupurile de lucru se creează la început de
semestru și, pentru eficiență maximă, activează pe parcursul întregului semestru, păstrându-și
componența, indiferent de activitate, disciplină universitară sau profesor. În felul acesta în
interiorul grupul se atinge un nivel de performanță în relaționare și capacitate de producere.
Formarea competenții de lucru în grup este foarte importantă în pachetul unui viitor specialist,
dat fiind faptul că în activitatea ulterioară, la angajare în câmpul muncii, nu prea avem
posibilitatea să ne alegem colegii sau persoanele alături de care avem de îndeplinit în comun
sarcini.
Un alt aspect ar fi organizarea demersului de realizare a proiectului.
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Munca în cadrul proiectului este organizată și ea diferit. Depinde de scop, rezultatele
așteptate, dar și de experiența membrilor grupului. De cele mai multe ori membrii grupului
realizează sarcina prin contribuții individuale, adică fiecarui membru îi revine o subtemă, apoi
acestea sunt asamblate într-o realizare comună, finală.
Un rol important în procesul de lucru în grup îl are documentarea. Pentru a fi sigur că
studenții vor folosi surse autentice, veridice, le poate recomanda chiar profesorul. În cazul în care
întenționează să își lase studenții la această etapă să acționeze idependent, va organiza periodic
ateliere de lucru cu bibliografia, va face întâlniri, consultații separate cu grupurile pentru a se
convinge că acestea au la îndemână surse pertinente, planul strategic al acestora este unul
plauzibil.
Este posibl ca un nivel neomogen al cunoștințelor să determine roluri diferite în grup.
Acest fapt, indiscutabil, se va reflecta și asupra calității interacțiunilor și procesului de învățare.
Desigur că studenții cu performanțe academice înalte vor domina discuțiile în grup cu
privire la porcesul de lucru și de elaborare a proiectului, pe când studenți cu rezultate modeste la
învățătură așteaptă de la colegii lor cu status academic înalt o implicare mai activă și competențe
de rezolvare a problemelor propuse. Avantajul acestei situații este că studenții învață unii de la
alții, inspirându-se reciproc, asimilând rețete noi în găsirea căilor de soluționare a problemelor.
Atenție sporită trebuie să acordăm studenților timizi, marginalizați sau cu anumite
probleme emoționale. În debutul acestei strategii, organizarea în cadrul grupurilor trebuie să fie
făcută, la necesitate, împreună cu profesorul.
Se recomandă ca în grup să fie discutate toate punctele de vedere lansate de membrii
acestuia, să fie analizate și nicidecum respinse. Neîțelegerile, discordanțele creează noi
oportunități de învățare, cercetare. Un lider autoritar ar putea avea un rol negativ asupra învățării
în grup, fiindcă ar putea să descurajeze exprimarea opiniilor, în timp ce un lider democratic ar
putea stimula acțiunile și atmosfera benefică de lucru.
Prin urmare, învățarea prin proiecte de grup, studiu de caz, trebuie să ia locul utilizării
exagerate a memorării și reproducerii, fiindcă în activitatea de elaborare a produsului studenții
pun în funcțiune mai multe procese de metacogniție, ei analizează, sintetizează, consolidează.
Totuși una din cele mai mari probleme legate de aplicarea proiectului de grup rămâne a fi
evaluarea, o etapă foarte importantă în procesul de organizare a metodei.
Deoarece acesta este un demers care implică coparticiparea, este dificil să poți aprecia
obiectiv aportul fiecărui membru al grupului la realizarea produsului final.
Cu cât activitățile în cadrul unui proiect de grup sunt mai complexe, cu atât va fi mai
complicat procesul de apreciere. La evaluare vom tine cont de calitatea produsului final,
formularea problemei, organizarea ideilor și a conținuturilor, precizie, desene, grafice, concluzii,
corectitudine, dar și de prezentarea rezultatului.
E recomandabil ca formularul ce conține criteriile de evaluare să fie cunoscut din oficiu de
către studenți. Cunoscând așteptările profesorului, eficacitatea lucrului, dar și calitatea lui va fi
mult mai înaltă.
Cătălina Ulrich [4, p. 222] propune, ca fiind pertinente, următoarele criterii de evaluare,
oferind câte 20 de puncte maximum pentru fiecare:
- relevanța problemei (evidențierea actualității, exprimarea opiniilor membilor grupului în
raport cu problema dată, prezentarea argumentelor);
- claritatea poiectului (bine structurat, lesne de înțeles, scris corect);
- informația (clară, adecvată, importanță, actuală, pertinentă);
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aspectul grafic (adecvat, faciliteaza înțelegerea....);
prezentarea proptiu-zisă a rezultatului (claritate, coerență, stăpânire a conținutului).
De asemenea, la stabilirea criteriilor de evaluare, ne putem inspira și din „Repere
metodologice de evaluare a competențelor în perimetrul cursurilor opționale de pe aria
curriculară „limbă și comunicare‖, propuse de T.Cartaleanu, O. Cosovan și A. Zgardan-Crudu.
Trebuie să menționăm că evaluarea are două dimensiuni importante. Primul aspect se
referă la felul în care au lucrat studenții, cum au colaborat, ce a mers și ce nu a mers bine. Acest
tip de evaluare are menirea a de înlătura situațiile de problemă, de a evidenția avantajele unei
interacțiuni. Cel de-al doilea aspect este de a identifica ce au învățat studenții în rezultatul
realizării unui proiect din perspectiva cunoștințelor, capacităților, abilităților și atitudinilor.
Un rol important în evaluarea proiectelor de grup îl va avea etapa de feedback, reflecții și
concluzii. Aici se analizează rezultatele obținute de grup, valoarea proiectului, dar și, desigur,
vom evidenția aportul fiecărui membru al grupului la realizarea produsului final. Este important
să menționăm faptul că toți studenții au avut de învățat din această experiență, chiar dacă gradul
de implicare și rezultatele obținute au fost diferite. Progresele oricum sunt remarcate la fiecare în
mod individual. De regulă membrii grupului nu se notează diferențiat, această tactică stimulează
și mai mult responsabilizarea și stimularea reciprocă în interiorul grupului.
Și în final, reiterând cele afirmate mai sus, putem susține că învățarea bazată pe proiecte
este o abordare instrucțională amplă ce antrenează studenții într-o investigație bazată pe
cooperare, astfel contribuid la formarea competenței profesionale a acestora.
Proiecte de grup putem propune studenților la orice disciplină. Mai mult decât atât, această
metodă oferă oportunități de abordare transdiciplinară și interdisciplinară a problemelor. În
contextul universitar, unde există conceptul de discipline în modul, învățarea și evaluarea
interdisciplinară prin această motodă este binevenită. O posibilitate deosebită pentru
implementarea metodei proiectului în procesul formării competenței profesionale o constituie
practica pedagogică. În cadrul stagiilor de practică, pe lângă cele tradiționale, studenții ar putea
primi sarcini de realizare a unui proiect individual / grup, având drept probleme de cercetare:
- Ce constituie garanția succesului unei lecții.
- Modalități de captare a atenției pe placul elevilor.
- Strategii eficiente de învățare: individual, pereche sau grup?
- Strategii de asimilare eficientă a cuvintelor noi.
- Modalități de motivare a elevilor în procesul de predare-învățare.
Toate acestea vor fi realizate prin experimente, în clasele de elevi, analiza situațiilor,
observații și desigur se vor face concluziile de rigoare. Astfel de activitați sunt mult mai utile în
procesul de formare a competenței profesionale, deoarece îl determină pe student să reflecteze
asupra procesului de predare-învățare, îl mobilizează să caute soluții, să ia decizii și să își rezume
ideile.
Așadar, abordarea regulată a acestei metode va contrubui nu doar la dezvolarea
competenței profesionale, dar și va dezvolta studentului un șir de multe alte abilități, cum ar fi:
cooperare, soluționare de probleme, comunicare, motivație, culegere și interpretare de date,
gândire critică, creativitate, competențe TIC, managmentul timpului, competențe sociale. Toate
acestea însă sunt atât de importante pentru un cetățean activ și responsabil în sosietatea noastră.
-
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VALORIFICAREA STRATEGIEI BAZATĂ PE SARCINI ÎN PROCESUL DE
PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE
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UPS „Ion Creangă” din Chișinău
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Abstract
The article approaches the problem of creating effective conditions for learning Romanian language
and literature through the task-based learning strategy. An appropriate task gives the teacher the
opportunity to implement forms of Active Learning. In the process of solving the task, students will
explore several ways that lead to the solution(s). Students will acquire the necessary skills and abilities.
Approach Task-based learning, through which thinking is integrated with action, has implications for the
whole learning process. Work-based learning prepares students for life by creating real-life situations as a
learning environment.
Key-words: teaching strategy, task-based learning, skills (knowledge, abilities, attitudes), active
interactive methods.

Formarea sistemului de competenţe proiectat în Curriculumul la disciplina Limba și
literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale [4] poate fi realizat
eficient doar în condiţiile în care cadrul didactic va selecta şi utiliza cu multă rigurozitate şi
profesionalism strategiile didactice, în vederea vehiculării conţinuturilor. Strategiile didactice
definite și ca arta de a folosi mijloacele disponibile în vederea atingerii performanțelor în
procesul de predare-învățare sunt constituite „dintr-un grup de două sau mai multe metode şi
procedee integrate într-o structură operaţională, angajată la nivelul activităţii de predare-învăţareevaluare, fiind direcționate pentru realizarea obiectivelor pedagogice, la parametri de calitate
superioară‖ [3, p. 350 ].
Curriculum actualizat, ediția 2019, recomandă a folosi un sistem metodologic diversificat
de strategii din perspectiva învăţării acţionale în care se vor îmbina strategii: clasice şi
alternative; active şi interactive; individuale, frontale şi de cooperare/învăţare în grup; strategii
comunicative, de explorare, raţionalizare etc. De ex.: strategia învățării directe sau explicite;
strategia învățării experiențiale; strategia gândirii critice; strategia Știu – vreau să știu – am
învățat; strategia învățării bazată pe soluționarea de probleme; strategia învățării bazată pe
proiecte; strategia învățării prin colaborare; strategia învățării bazată pe cercetare/investigație
etc. [1, 6, 7].
În proiectarea strategiilor didactice profesorul va ține cont de: competenţele/unitățile de
competențe ce urmează a fi formate/dezvoltate în cadrul unității de învățare/lecției; obiectivele
proiectate în baza acestora; conţinuturile propuse în unităţile de învăţare şi succesiunea acestora
de la clasă la clasă; gradul de stăpânire a competenţelor de comunicare în limba română a
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elevilor; vârsta, stilurile de învăţare şi nevoile de comunicare ale elevilor etc. La fel de important
este și sistemul metodologic prin care va fi realizată strategia: metode și tehnici; resursele
materiale ale instruirii (mijloace şi materiale didactice disponibile); formele de organizare a
activităţii didactice (modalităţi specifice de proiectare a interacţiunii profesor – elev: frontală,
individuală, pe grupe sau combinată), condițiile de realizare a activității.
Abordarea procesului de predare-învăţare a limbii române ca limbă nematernă din
perspectivă integrată, acțională joacă un rol cheie în organizarea demersului didactic, are un
mare potenţial ascuns pentru elevi [2]. „Integrarea învăţării şi punerea în practică poate oferi
tuturor elevilor o idee clară a motivului pentru care învaţă făcând‖ [5, p. 4].
Una din strategiile eficiente la disciplină, ce vizează realizarea în procesul didactic a
obiectivelor cu privire la cunoaştere (gândire şi înţelegere), învăţare şi acţiune, este Strategia
învățării bazată pe sarcini de lucru. Aceasta presupune explorarea, prin acțiuni concrete, a unor
situații specifice din viața reală, în contexte de învățare autentică. În rezolvarea sarcinii de
învățare (prezentată de profesor sau din manual) elevii vor trebui să găsească o soluție/soluții pe
cont propriu, să își planifice acțiunile, să pună în aplicare planul de acțiune, să reflecteze asupra
procesului său de învățare și să prezinte rezultatele. Important e ca în procesul de învățare elevul
să-și stabilească nevoile de învățare în fiecare situație nouă care apare. Astfel, elevul va dobândi
un spectru larg de abilități, va dezvolta atitudini, prin gândire, analiză, observație, acțiune,
comunicare, cooperare, discuție, dezbatere, experiment etc., va dezvolta competențe de
receptare și producere a mesajelor orale și scrise; competențe lingvistice, pragmatice,
socioculturale/interculturale etc.
Învăţarea bazată pe sarcini de lucru creează condiții eficiente ale învățării limbii și
literaturii române în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale de tip constructivist
şi ale învăţării prin experiență (reviewing). Acest tip de învățare naturală presupune practica,
obţinerea unui rezultat, interpretarea acestui rezultat şi folosirea cunoştinţelor proaspăt acumulate
în acțiunile viitoare.
Învățarea bazată pe sarcini de lucru se axează pe rezolvarea de probleme, astfel elevii sunt
puși în situația de a explora diferite conținuturi, stabilindu-şi lor şi profesorilor sarcini de lucru
care le deschid calea spre soluţionarea problemei. În acest sens învățarea nu reprezintă un scop în
sine, ci are un rezultat util și semnificativ. Cercetătorul Rolf Gollob, expertul Consiliului
Europei, profesor, Universitatea Pedagogică din Zurich, consideră că „școala este viaţă”.
„Învăţarea prin sarcini de lucru pregăteşte elevii pentru viaţă prin crearea de situaţii din viaţa
reală drept cadru de învăţare‖ [3, p. 4].
Sarcinile de lucru reprezintă principalele instrumente pentru a sprijini procesul de învăţare
activă și interactivă, iar în proiectarea şi adaptarea sarcinilor de învăţare un profesor trebuie să ia
în considerare toate aspectele majore ale demersului didactic: competențele, obiectivele învăţării,
structura conţinuturilor şi nivelurile iniţiale de instruire a elevilor, înţelegerea şi abilităţile,
oportunităţile de învăţare, metodele, tehnicile abordate, meterialele și mijloacele utilizate,
mediile şi atmosfera de lucru din clasă etc.
Spre regret, constatăm că sarcinile proiectate în manualele școlare de limba și literatura
română vizează abordarea tradițională, în mare parte statică, care nu se referă la valorificarea
învățării acționale, funcțional-comunicative. De ex.: formaţi îmbinări de cuvinte cu cuvântul
prieten; alcătuiți propoziţii cu cuvintele date; ce trăsături are „prietenul” tău?; enumeraţi
câteva asemănări sau deosebiri între tine şi prietenii tăi/prietenele tale; citiţi proverbul latin:
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„Ceartă-ţi prietenii în taină şi-i laudă în public”, comentaţi proverbul, aducând argumente pro
sau contra; scrieţi un dialog din şase replici cu unul dintre colegii sau prietenii voştri etc.
Totodată, o sarcină potrivită îi oferă cadrului didactic posibilitatea de a pune în aplicare
forme ale învățării active și interactive. În procesul de rezolvare a sarcinii, elevii vor explora mai
multe căi care conduc la găsirea soluției. Astfel, elevii vor dobândi competențele și abilitățile
necesare. Prin urmare, a lucra la o sarcină înseamnă că elevul participă în procesul de învațare,
iar scopul cadrului didactic este de a ghida activitatea elevului în acest demers. Învățarea bazată
pe sarcini de lucru se împarte în trei categorii: simularea realităţii, explorarea realităţii,
rezultatul activităţii.
 Simularea realităţii se realizează prin activități didactice în cadrul lecției care simulează
situații din viața reală, de ex.: realizarea dialogurilor, situațiilor de comunicare, interviuri,
jocuri de rol, simulări, discuții, dezbateri etc.
 Explorarea realităţii vizează iniţierea unor acţiuni în situaţii specifice vieţii reale, de ex.:
intervievarea unui autor/specialist, intervievarea părintelui, interviuri/sondaje de opinii,
sondaje şi cercetare, studii de caz, participarea la guvernanţa şcolii, participarea la
planificarea lecţiilor etc.
 Rezultatul activităţii specifică produsul proiectat în rezultatul îndeplinirii sarcinii, de ex.:
prezentare, discurs, proiect, rezumat, interviu, imprimare audio/video tematică, colaj/e-colaj,
excursie virtuală, portofoliu etc.
Principiile de învățare prin sarcini se axează pe concentrarea atenției asupra activității
elevilor, pe întreg parcursul orei, în care aceștia vor avea libertatea de a căuta și testa diverse
moduri de soluționare a unei probleme. Traseul didactic în acest sens urmează un algoritm care
se realizează etapizat:
(a) elevii se confruntă cu o sarcină care trebuie rezolvată (prezentată de profesor sau de un
manual);
(b) elevii îşi planifică acţiunile;
(c) elevii pun în aplicare planul de acţiune;
(d) elevii reflectează asupra procesului lor de învăţare şi îşi prezintă rezultatele [5, p. 4].
De ex.: Sarcini pentru elevi la tema: În copilărie: (a) priviți imaginile și/sau întrebările; (b)
întrebați părinții, membrii familiei Cum eram mic? (care a fost primul cuvânt pe care l-am spus,
ce îmi plăcea să mănânc, ce îmi plăcea să fac, ce jocuri îmi plăceau etc.); (c) notați sau desenați
răspunsurile; (d) prezentați lucruri, obiecte care vă plăceau, cu care vă jucați etc., fotografii; (e)
pregătiți o prezentare în baza sarcinii.
Este important ca elevii să experimenteze principiile învăţării bazate pe sarcini de lucru în
mod frecvent în diferite contexte. O bună sarcină de lucru care ridică multiple probleme ce
trebuie rezolvate este cel mai bun mijloc de a crea un mediu activ, motivant şi captivant de
învăţare.
Elevii se implică în rezolvarea diferitor sarcini care le ajută să dobândească competențe
proiectate în curriculum. Astfel de sarcini vizează elaborarea diferitor produse: a unui proiect,
poster, colaj, împărtășirea unei experiențe, discutarea celui mai bun mod de soluționare a unei
probleme, solicitarea opiniei, realizarea unui scurt interviu etc. Evaluarea activităților în procesul
valorificării strategiei axată pe sarcini se bazează în principal pe rezultatul sarcinii, pe realizarea
corespunzătoare a sarcinii și nu în ultimul rând pe acuratețea limbajului, exprimării în limba de
studiu.
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Experienţa a arătat că elevii apreciază foarte mult libertatea de care se bucură în astfel de
circumstanţe şi încrederea pe care profesorii le-o oferă de a folosi timpul în mod eficient. Elevii
învaţă să îşi asume responsabilitatea doar dacă le este acordată autonomia să facă acest lucru.
Riscul de a greşi este întotdeauna prezent, dar fără risc, nu există progres. Ține să remarcăm că
în învățarea bazată pe sarcini, procesul de învăţare este la fel de important ca și rezultatul.
Datorită acestei provocări de a rezolva probleme, fiecare formă de învăţare bazată pe sarcini de
lucru oferă un potenţial bogat pentru formarea abilităţilor, de exemplu: gestionarea timpului,
planificarea activităţii, cooperarea în echipe, obţinerea de materiale şi selectarea informaţiilor,
găsirea şi utilizarea instrumentelor, adaptarea sarcinilor de lucru la abilităţile personale etc.
Învăţarea bazată pe sarcini de lucru îl apropie pe elev de viaţa adultului, pentru a face faţă
lucrurilor fără un profesor sau consilier. Profesorul în acest context are un rol specific și trebuie
să se comporte mai mult ca un facilitator, îndrumător, mentor și să nu intervină prea mult în
activitatea elevilor săi. În procesul de învățare cadrul didactic urmărește cum elevii fac faţă
problemelor pe care le întâlnesc şi nu trebuie să cedeze rapid la orice apel de a furniza soluții.
Rolul profesorului este mai curând acela de a oferi indicii şi de a face sarcina de lucru eventual
mai uşoară, dacă este necesar. Profesorul poate, de asemenea, să ofere consultații, informații, la
cerere, cu privire la o întrebare care necesită un răspuns rapid.
La etapa de finalizare a procesului învăţării bazată pe sarcini, aceasta trebuie să facă
obiectul unei reflecţii, a unei descărcări emoționale imediate. Elevii îşi împărtăşesc ideile şi
reflectează asupra activităţii: Ce am învăţat? Cum am învăţat? Cu ce scop am învăţat? La ce îmi
vor servi aceste cunoștințe etc. Fără acest efort de reflecţie, învăţarea bazată pe sarcini de lucru
este doar o simplă acţiune, realizată doar de dragul acţiunii.
Aprecierea eficienței strategiei abordate în procesul de învățământ la Limba și literatura
română se va face urmărind: gradul de satisfacţie pentru învăţare pe care-l conferă strategia
didactică elevilor, motivându-i intrinsec să-şi construiască propriile înţelesuri şi să interiorizeze
cunoştinţele noi; eficienţa învăţării, nivelul de însuşire al cunoştinţelor, priceperilor şi
deprinderilor, de atingere a obiectivelor propuse; eficienţa în formarea şi dezvoltarea abilitaţilor
de a utiliza ceea ce s-a învăţat, în practica, în viaţă; raportul dintre necesarul de timp solicitat de
strategia didactica aleasă şi timpul disponibil; relaţia de eficienţă şi de complementaritate
dintre metodele, tehnicile, mijloacele didactice şi formele de organizare a activităţii, ca părţi
componente ale strategiei didactice.
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Abstract
The paper addresses topics related to the role, place and advantage of the individual work of
students, within the discipline of Language and Communication, realized through different modalities
connected to both the topics of communication and those of grammar. The qualitative and efficient
organization of the individual work involves the planning, monitoring by the teaching staff, but also the
accomplishment by the students of various tasks oriented towards: knowing, doing, being.
Key-words: individual work, instructive-educational process, study credits, work tasks.

Astăzi trăim într-o societate bazată pe cunoaştere, experimente, gândire critică, unde
problematica lumii contemporane este tot mai variată și mai intrigantă, iar calitatea educaţiei este
un principiu de bază în procesul de dezvoltare și globalizare, de aceea s-a pus problema înlăturării
decalajului existent între sistemele de învățămât din lume, pentru a spori competitivitatea acestora
pe plan internaţional și de aici a apărut necesitatea unui nou mod de abordare şi concepere a
întregului sistem de învăţământ superior.
Cel mai elocvent rol în demararea acestor schimbări îl are Procesul Bologna, care a
inițiat o reformǎ unică la nivelul învăţământului superior european în ultimii zece ani. Procesul
Bologna a demarat prin Declaraţia de la Bologna, semnată în 1999 de 29 de ţări din Uniunea
Europeană, de ţările candidate la aderare şi de alte ţări europene. Declaraţia stipulează principiile
de funcţionare ale universităţilor:
 autonomia;
 îmbinarea activităţilor de predare-învăţare-cercetare;
 facilitarea mobilităţii cadrelor didactice universitare;
 mobilitatea studenţilor;
 promovarea valorilor europene [2, p. 236].
Actualmete și Republica Moldova face parte din cele 48 de tări membre ale Procesului
Bologna. Aderarea a avut loc în mai 2005, cu ocazia Summitului de la Bergen. Sistemul de
învățământ superior a trecut printru-un proces de transformare care a inițiat mai multe reforme,
cum ar fi:
 organizarea învăţământului superior pe cicluri (1 septembrie 2005);
 elaborarea noilor programe de studii (studii superioare de licenţă, cu o durată de 3-4 ani
şi studii superioare de masterat cu o durată de 1-2 ani);
 elaborarea/implementarea Planului-cadru pentru ciclul I (studii superioare de licenţă)
(2005);
 instituţionalizarea creditelor de studiu, tip ECTS, în toate instituţiile de învăţământ
superior;
 eliberarea, cu titlul obligatoriu, a Suplimentului la diplomă, de model unic european.
Introducerea creditelor de studiu, tip ECTS, în sistemul de învățământ superior, iar acestea
denotă volumul de muncă solicitată de o disciplină obligatorie sau opțională inclusă în planul de
studiu, prevede:
 timpul necesar pentru asistarea şi participarea activă la prelegeri, seminare, lucrări
practice şi de laborator;
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lucrul individual la disciplinele din curricula (studiu independent, citirea literaturii,
studiu critic al unor lucrări etc.);
 elaborarea lucrărilor specifice disciplinei (proiecte, teze, referate etc.);
 promovarea evaluărilor curente șă finale (test, lucrări de control, eseu, portofoliu).
Lucrul individual este o activitate de învățare şi de cercetare științifică, care vizează
dezvoltarea competențelor necesare într-un anumit domeniu, se desfășoară sub ghidarea
metodică a profesorului, dar fără participarea sa directă. Această componentă a procesului
instructiv-educativ este reglementată în diverse acte normative:
 Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2014, nr. 319-324, art. 634); Planul-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licență,
ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat), aprobat prin ordinul
Ministrului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015.
 Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului
Național de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 1046 din
29.10.2015.
 Ghidul utilizatorului Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS).
 Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare
de licență, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 1047 din 29 octombrie 2015.
 Recomandările-cadru pentru elaborarea Regulamentului instituțional privind organizarea
evaluării activității de învățare a studenților, aprobate prin ordinul Ministrului Educației
nr. 881 din 18.12.2009.
 Regulament de organizare a studiilor în cadrul universităţii pedagogice de stat „Ion
Creangă‖ din mun. Chişinău în baza sistemului naţional de credite de studiu, aprobat în
ședința Senatului, din 25.02.2016.
În ultimul act normativ se stipulează că: Raportul „ore de contact direct – ore de studiu
individual” se stabileşte în funcţie de ciclul de învăţământ, domeniul de formare profesională,
finalităţile de studiu, specificul unităţii de curs/modulului: gradul de noutate şi/sau complexitate
şi asigurarea didactico-metodică. Pentru ciclul I, Licenţă, raportul ore contact direct şi lucru
individual la domeniile: Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe sociale, Ştiinţe umanistice, Asistenţă
socială, Ştiinţe exacte, Arte plastice, raportul constituie 1:1 [1. p. 11].
Studentul este ghidat direct în activitatea sa individuală, și aceasta asigură eficiența etapei,
prin:
 oferirea subiectelor conform curriculumului la disciplina data;
 consultaţii suplimentare în vederea realizareării sarcinilor de studiu;
 desfășurarea activităţilor didactice prin startegii interactive;
 evaluarea realizării și decodificării studiului materialelor suplimentare din cadrul
cursului/modulului;
 verificarea și analiza produselor elaborate de către studenţi etc.
Disciplina Limbă și comunicare este destinată studenților alolingvi de la Faculatatea de
Filologie, specialitatea Limba și literatura română/ limba și literatura engleză, anul I. Fiind o
specialitate dublă, termenul de studii la ciclul licență este de 4 ani. Această disciplină este
obligatorie și vizează dezvoltarea competențelor cognitive, de aplicare, analiză și sinteză, de
comunicare în limba română și de învățare. Este un curs care face o trecere lentă de la ciclul
liceal la cel universitar și care asigură o bună integrare a studenților în comunitatea vorbitorilor
de limbă română, prin îmbogățirea vocabularului, prin dezvoltarea competenței de comunicare
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orală și scrisă, utilizându-se metode și tehnici interactive, prin consolidarea fenomenelor
gramaticale abordate sub aspect funcțional. Pentru această disciplină sunt destinate 360 de ore,
respectiv 180 de ore – contact direct și 180 de ore – lucrul individual pentrtu semestrele I, II.
Realizarea calitativă a obiectivelor acestui curs ar fi posibilă doar printr-o bună
planificare, monitorizare și verificare a studiului individual. Pornind de la specificul
specialității, subiecții nu sunt vorbitori nativi de limbă română, studenții sunt puși în situația de a
învăța două limbi nematerne, nu doar la nivel de comunicare, ci și în calitate de viitor profesor de
limbă și lieteratură română și engleză în doar 4 ani, lucrul individual asigură o exersare
suplimentară, pe care studenții o realizează în concordanță cu propriul stil de învățare, cu ritmul
personal de efectuare, înțelegere și conștientizare a conținuturilor curriculare. Conștientizarea de
către studenți a faptului că realizarea lucrului individual le asigură o pregătire temeinică,
continuă și calitativă în domeniul ales, este garanția unui final de succes.
Unitățile de curs pentru disciplina Limbă și comunicare includ două aspecte:
 tematica orelor de comunicare;
 tematica orelor de gramatică funcțională.
Lucrul individual este repartizat în baza următoarelor criterii:
 raportul ore de contact direct – ore de studiu individual este 1:1;
 complexitatea temelor de comunicare și gramaticale.
Ultimul criteriu este unul de importanță majoră, deoarece asigură identificarea și exersarea
acelor subiecte la nivel de comunicare orală/scrisă care necesită mai multă exersare și aplicare
pentru o însușire temeinică a materialului lexical și gramatical, iar acest lucru permite studenților
să treacă peste anumite lacune, neînțelegeri și le creează o mai mare încredere în capacitățile lor
intelectuale, de analiză și sinteză. Acest lucru contribuie la dezvoltarea competențelor
profesionale a viitorilor pedagogi, care vor avea menirea să dirijeze procesul instructiv-educativ
și să identifice momentele dificile în însușirea limbii române, să gasească soluții pentru
rezolvarea acestora, dar și să încurajeze elevii să studieze individual, organizând și dirijând acest
proces deloc ușor, dar util atât pentru studiile școlare, cât și pentru viața de fiecare zi.
Modalitățile de realizare a lucrului individual trebuie să fie diverse, interesante, interactive, utile
pentru a intriga și motiva studentul. Curriculum la disciplina Limbă și comunicare propune:
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 Spre exemplu, la temele de comunicare, lucrul individual este prezentat și realizat în
felul următor:
Unitatea de conținut
Subiectul
Forma de
Modalitatea de
lucru
prezentare
Tradiţii şi
Proiect de
Prezentarea proiectului.
Două iubiri umane fac una
obiceiuri de
grup.
divină
Dragobetele – sărbătoarea
Dragobete.
românească a dragostei.
Locuri
Proiect
Prezentarea proiectului:
Chişinău – oraş al tinereţii
Din istoria capitalei Republicii memorabile din individual.
O excursie imaginară
Moldova. Locuri de atracţie
Chișinău. Istoria
prin capila ţării mele.
publică în oraşul Chişinău,
lor.
istoricul lor.
Cartea – ghidul vieţii! Din Cartea-izvorul
Realizarea unei Prezentare publică a
istoricul cărţilor. Structura cunoştinţelor.
cărţi.
cărţii realizate.
cărţii.
Oameni iluștri
Lucrul
Prezentare Power
Personalităţi din cultura
din cultura
individual.
point.
românească.
Viaţa şi activitatea lui
noastră.
Constantin Brâncuşi.
Portret de creație.
Viaţa şi activitatea lui Gavriil
Muzicescu.
Viaţa şi activitatea lui Emil
Loteanu.
 Pentru temele gramaticale propunem următoarele modalități:
Categoriile
Conspectarea
Prezentarea
Categoriile gramaticale
ale substantivului: gen,
gramaticale ale informaţiei despre
informaţiei
număr şi caz.
substantivului categoriile gramaticale conspectate.
ale substantivului din
„Gramatica practică a
limbii române” de
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Ştefania Popescu,
Bucureşti, 1997.
Lucrul individual.

Articolul. Tipuri de
Utilizarea
Includerea fişei în
articole. Articolul definit
corectă a
portoliu pentru temele
şi indefinit.
articolelor în
De rezolvat fişa de
gramaticale.
Articolul posesiv.
limba română. lucru la această temă.
Articolul demonstrativ.
Utilizarea corectă a
articolelor în limba
română.
Adjectivul – 276spect
Analiza morfo- De rezolvat fişa de
Includerea fişei în
definitorii.
sintactică a
lucru individual.
portoliu pentru temele
Flexiunea adjectivului.
adjectivelor.
gramaticale.
Adjective variabile şi
invariabile.
Acordul adjectivului cu
Utilizarea
Realizarea unui eseu
Citirea eseului.
substantivul.
adjectivelor la despre toamnă,
Formarea adjectivelor de
diferite grade
utilizând cât mai
la alte părţi de vorbire.
de comparaţie multe agjective la
Gradele de comparaţie ale
diverse grade de
adjectivelor.
compataţie.
Lucrul individual realizat de student și ghidat de profesor în cadrul disciplinei Limbă și
comunicare contribuie la recuperarea, consolidarea și aprofundarea cunoștințelor, la formarea
atât a capacităţior intelectuale, cât și practice; asigură creșterea potențialului analitic şi a
spiritului critic, dezvoltă competenţa de comunicare în limba română, și nu în ultimul rând,
formează competenţa de învăţare, una dintre competenţele cheie necesare pentru învățarea
continuă și eficientă.
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ИЗУЧЕНИЕ / ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В АСПЕКТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Цвик Ирина Иосифовна, доктор, конференциар,
КГПУ им. Иона Крянгэ
CZU: 821.161.1:378.14
Abstract

Articolul vizualizează noțiunea de „identitate național-culturală rusă‖ și factorii ce contribuie
la formarea acestei identități. Se stipulează că textul literar este acela care reflectă un cod
cultural, o viziune globală, cât și o mentalitate națională. Menționăm, de asemenea, importanța
formării identității național-culturale prin studierea literaturii ruse. Într-o societate multiculturală
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este necesar să se formeze bazele unei conștiințe interculturale. De asemenea, sunt prezentate
etapele studierii unui text, care contribue la formarea identității național-culturale.
Cuvinte-cheie: identitate național-culturală, viziune globală, personalitate interculturală,
conștiință interculturală.
Русский язык и русская литература – вся «русская культуросфера» (выражение Д.С.
Лихачѐва) является основой духовно-культурного единения и солидарности социума,
сбережения общего цивилизационного пространства и в целом – сопричастности
русскому миру, что особенно важно для человека, относящего себя к русской культуре и
живущего в условиях ближнего и дальнего зарубежья. Осмысленное изучение русской
литературы с точки зрения еѐ национально-культурного своеобразия становится особенно
актуальным в современных условиях. Цель наших размышлений – обосновать
плодотворность и эффективность опоры на обучение/изучение русской литературы, как
для формирования национально-культурной идентичности русских и русскоязычных
учащихся/студентов, живущих в многонациональной среде стран СНГ в условиях
отдалѐнности от коренного бытования русской культуры, так и для формирования основ
межкультурного сознания их товарищей, представляющих другие этносы
поликультурного общества этих стран.
Художественная литература – ключ к пониманию культуры, национальных корней,
мировидения и мировосприятия народа, его ментальной картины мира. Словесное
искусство ставит проблемы смысла жизни, как личности, так и нации, утверждает базовые
национально-культурные константы, без которых существование данной культуры
невозможно. Писатель задаѐт ориентиры соплеменникам и потомкам, утверждает
национальные и универсальные ценности, поэтому художественная литература играет,
безусловно, одну из ведущих ролей в формировании и укреплении национально-культурной
самоидентичности личности, важность которой – в создании у соплеменников единого
каркаса ценностей, идеалов, нравственных представлений, верований и т. д., без чего
единая нация превратиться в население, проживающее на определенной территории,
жителей которой ничто не связывает и не объединяет. О том, что на самом деле
консолидирует людей, объединяет их в одну национальную семью и, одновременно,
наполняет созидательным смыслом и саму частную жизнь личности, прекрасно сказал
А.С. Пушкин: «Два чувства дивно близки нам, // В них обретает сердце пищу: // Любовь к
родному пепелищу, // Любовь к отеческим гробам. // На них основано от века // По воле
Бога самого // Самостоянье человека, // Залог величия его». По сути – это и есть одно из
оснований осмысленной национально-культурной идентичности, высказанное в
поэтической форме, а еѐ наличие – залог самосохранения общества.
Понятие «национально-культурная идентичность» означает идентификацию по
культурному и национальному признаку. Такая идентичность имеет различные измерения:
пространственно-географическое, историческое,
традиционное,
социокультурное,
этнонациональное, конфессиональное, мифологическое, символическое и т. д. [см.
подробно: 1]. Идентичность, как правило, нельзя навязать, еѐ можно взрастить,
сформировать, она приобретается путѐм постепенного приобщения человека к миру
культуры и «проявляется как общность "картины мира", чувство принадлежности к
единому историко-культурному базису» [2, с. 44].
В формировании национально-культурной идентичности одну из ведущих ролей
играет природно-географический фактор: «расположение той или иной культуры
(географическое, политическое, типологическое) оказывается постоянно действующим
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фактором, который, то спонтанно и неосознанно для самой культуры, то открыто и даже
подчеркнуто определяет пути ее развития. <…> Такие особенности, как материковое
расположение (в центре, на побережье) данной культурной ойкумены, место на военнополитической карте эпохи или же в религиозном пространстве греха и святости, задают
как бы "географическую судьбу" культуры, некие константные мифы» [3]. Н.А. Бердяев в
эссе «О власти пространства над русской душой», вошедшем в книгу «Судьба России»
(1918), пишет, что «огромные русские пространства представляются географическим
фактором русской истории. Но с более глубокой, внутренней точки зрения сами эти
пространства можно рассматривать как внутренний, духовный факт в русской судьбе. Это
– география русской души» [4, с. 67]. Исторические события, выпадающие на долю той
или иной нации, разворачиваются в границах определѐнной географии и в условиях
соответствующего ландшафта, всѐ это вместе взятое и оказывает существенное влияние
на формирование национально-культурной идентичности. Ещѐ В.О. Ключевский в «Курсе
русской истории» отмечал, что характер русского народа формировало расположение
Руси на границе леса и степи – стихий, противоположных по всем параметрам.
Раздвоение между лесом и степью преодолевалось любовью русского человека к реке, на
которой воспитывались дух предпринимательства, привычка к совместному действию,
сближались разбросанные части населения, люди приучались чувствовать себя частью
общества. Противоположное действие оказывала бескрайняя русская равнина,
отличавшаяся пустынностью и однообразием. По мнению многих исследователей, именно
здесь причина таких свойств русской духовности, как душевная мягкость и скромность,
смысловая неопределенность и робость, невозмутимое спокойствие и тягостное уныние.
Таким образом, для России главными культурно-географическими образами (термин Д.Н.
Замятина) являются степь как одна из стихий русской природы, река как аналог дороги,
лес как природный фактор формирования культуры, равнинный ландшафт с его суровым
климатом и бескрайними полями. Понятие «широкий» применительно к русской
ментальности связывается, прежде всего, с душой, с широтой русской натуры, являясь
выражением безграничности, бесконечности, необъятности.
Итак, представления о географическом пространстве страны формирует еѐ
комплексный культурно-географический образ, который составляет значительный
компонент национальной картины мира. Его понимание / изучение способствует
формированию и укреплению национально-культурной идентичности личности, т. к.
носители русской лингвокультуры в значительно большей степени, чем другие народы,
связывают свой характер с влиянием географического фактора. Многочисленны и
концепты, которые, согласно мнению многих исследователей (Т.В. Булыгиной, А.
Вежбицкой, О.А. Корнилова, Д.С. Лихачева, В.М. Соловьева, И.А. Стернина, С.Г. ТерМинасовой, В.Н. Топорова, А.Д. Шмелева и др.), традиционно связываются с размером
страны: воля, свобода, тоска, подвиг, удаль, разгул, размах, открытость, широта души,
любовь к быстрой езде, свободолюбие, щедрость, расточительство, бесшабашность,
безудержность, хлебосольство, гостеприимство, безответственность и др. Большую
роль играет и концепт «мать-сыра-земля».
Среди факторов, повлиявших на национально-культурную идентичность
русского человека, следует отметить полиэтничность, с которой связана и
особенность понимания единства в русской культурной традиции через
представление об индивидуальном многообразии его составляющих. Также
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важнейшее место занимает православие и такой его значимый компонент, как
страдание, который повлиял и на жизненную философию счастья русских людей.
Существенны такие ценностные основания, как: справедливость, соборность,
мессианство. Мессианская идея имела большое значение для русской культурной
традиции, русская философия трактовала мессианскую идею как особую судьбу
России, чаще всего страдальческую, способную дать духовное просветление и
освобождение другим народам. В этом смысле можно говорить об универсалистском
характере русского мессианизма. Мы разделяем мнение А. Садохина, что концепт
«историческая память», может считаться одним из основополагающих компонентов
национальной идентичности. Это память о реальных событиях прошлой истории,
которые считаются жизненно важными для всех членов национального сообщества,
это и рождает общность исторической судьбы. Также «существенными
составляющими основ русской духовности стали <…> философские идеи
всеединства, соборности, общинности, духовной свободы и творчества» [5].
Полноценное вживание в определенный тип культуры (как и участие в диалоге
культур) возможно при понимании кодов культур, которые по Г.Д. Гачеву
определяются «национальным образом мира». Для «выявления национального
образа мира берѐтся целостность национальной жизни: <…> и природа, и стихии, и
быт, и фольклор, и язык, и образность поэзии, соотношение пространства и времени
и их координат: даль, ширь, верх, низ, откос, дорога и т. п. – то есть, выявляется как
бы набор, основной фонд национальных ценностей, ориентиров, символов,
архетипов, что и определяет склад мышления, Логос народа» [выделено нами. 6, с. 87].
Вся сумма такой информации содержится в художественном тексте, который обладает
способностью указывать на мир с его ценностными ориентациями. Русская литература
выступает в качестве фактора, интегрирующего общество, она канализирует ценности
русской культуры. Таким образом, культурный код, картина мира, национальный
менталитет отражаются в большой степени в художественных текстах. Это и есть
«обстоятельство, позволяющее считать литературу релевантным источником информации
по проблеме национальной идентичности. Оно заключается в том, что национальная
ментальность выражается через систему художественных средств, используемых автором.
Будучи рассмотрена и проанализирована как целостность, такая система, безусловно, дает
объективную информацию о действительности. Однако для выявления этой
объективности необходимо владеть современными методами литературоведческого и
культурологического анализа, которые позволяют исследователю прочитать и
"расшифровать" "спрятанные" в произведении культурные коды» [7].
Сегодня очевидно, что ни один народ не желает лишаться своей принадлежности к
определѐнному этносу. Перед преподавателями ближнего и дальнего зарубежья встаѐт
проблема, как сформировать личность, ясно осознающую свою связь с конкретным
народом, знающую свою страну и еѐ особенности и, в то же время, открытой и
доброжелательной к восприятию русской культуры. В условиях полиэтнической среды
задача формирования культурной идентичности русскоязычных представителей молодого
поколения, живущих в диаспоре, сопрягается с необходимостью формирования у
личности-инофона межкультурного измерения. Это выражается в соответствующем
ценностно-мотивированном
отношении:
эмоционально-мировоззренческой
мотивированностью на принятие культурной инаковости; положительным восприятием
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образа другой – русской культуры; положительной оценкой русской системы
национально-ценностных идеалов и ориентиров. Исходя из этого, нам кажется
целесообразной формула: «культура через образование  образование через культуру и
ради культуры». Также мы предлагаем оптимизацию развития межкультурного диалога
на основе подхода «культура через художественный текст/национальную литературу», т.
к., с нашей точки зрения, именно текст художественной литературы – важный источник
получения сведений как этнографического, так и в целом культурно-ментального
характера на высоком ценностном уровне.
Работа по формированию и укреплению национально-культурной идентичности, как и
по воспитанию личности, обладающей межкультурным сознанием, будет наиболее
плодотворна при изучении / преподавании русской
литературы. В диалоге с
произведением родной – русской литературы этнически русский учащийся, живущий в
странах СНГ, лучше познаѐт свой национальный мир, укрепляет связи с духовным
отчеством, каким является Россия. А через произведение изучаемой – русской литературы
учащийся-инофон вступает в межкультурную коммуникацию с ментальным миром автора
и его героев, проникается высокими идеалами и приобщается к системе ценностей,
которые утверждает русская словесность. Исходя из этого, необходимы определѐнные
способности и умения, связанные с литературно-творческой деятельностью в аспекте
диалога культур, среди которых мы выделяем следующие:  понимать и
интерпретировать художественные тексты разных национальных культур (своей и чужой);
 обнаруживать выраженную в тексте «модель мира» русской культуры в сопоставлении с
родной для себя (учащегося) культурой;  определять ключевые ценности и идеалы
национального менталитета при изучении произведений русской литературы;  выделять
доминантные образы-скрепы ментальной картины мира.
При этом необходимо обратить внимание, с нашей точки зрения, на формирование
таких компетенций, как  этнокультурная компетенция, понимаемая, как свойство
личности, выражающееся в наличии совокупности объективных представлений и знаний о
той или иной этнической культуре, реализующееся через умения, навыки и модели
поведения;  лингвокультурная компетенция, рассматриваемая как владение базовыми
характеристиками, включающими и отражающими знания, понимание и овладение
ценностными познаниями языка и культуры, отражающими ментальность, духовность и
национальную специфику данного общества. Под базовыми лингвокультурными
знаниями понимается сумма знаний, актуализированная человеком в процессе его
жизнедеятельности и отражающая ценностные представления, нормы, правила,
действующие в данной культуре и языке;  межкультурная компетенция,
проявляющаяся как способность членов культурной общности добиваться понимания в
процессе взаимодействия с представителями другой культуры.
Межкультурная компетенция, ориентированная на литературное образование и
направленная на понимание художественного текста предполагает:  понимание системы
ценностных установок и базовых национально-культурных концептов культуры; 
умение извлекать и интерпретировать национально-культурную информацию из
художественного текста;  понимание менталитета, особенностей национального
характера представителей родной и других культур, мотивированности их поведенческих
моделей, отражѐнных в тексте;  умение выявлять все элементы и решения, которые
выражают обозначаемую (выражаемую) автором национально-культурную идентичность
280

и определять ценностные доминанты национальной культуры в литературном
художественном тексте;  способность различать (и идентифицировать) модели
ценностного устройства национального мира, обозначенного в художественном тексте; 
понимать смыслы и ценности национальной идентификации писателя и героев его
произведения. Межкультурный ареал литературного образования базируется на
исследовании взаимопересечения трѐх видов культурных полей: поле контекста –
национально-культурная сфера изучаемой литературы и конкретной эпохи, поле текста –
конкретное художественное произведение как модель национального бытия, модель
национального образа мира, и поле подтекста – средства выражения скрытого смысла
национально детерминированной информации. На всех уровнях учащийся вступает в
диалог: межкультурный и внутрикультурный.
В этой связи мы выделяем основные задачи:  создавать условия, способствующие
осознанию принадлежности к русской национальной культуре, еѐ традициям и формам
бытования;  способствовать укреплению национально-культурной идентичности
личности, проживающей, как в родной культурной среде, так и в диаспоре;  выстраивать
условия для формирования межкультурной личности, обладающей основами
межкультурного сознания;  содействовать укреплению межкультурного диалога.
Решения поставленных задач опирается на систему работы с текстом, каждый этап
которой должен быть наполнен следующим содержанием: предтекстовые задания
направлены на антиципацию и узнавание/понимание культурных реалий.
Работа с текстом должна быть сосредоточена на 3-х основных аспектах:
I. Выделение национально-маркированной лексики;  выявление культурноисторических реалий и культурно-географических образов;  анализ парадигмы
поведения и мышления персонажей произведения;  определение «положительного –
отрицательного» в рамках этической культурной традиции;  изучение языка
произведения.
II. Выявление/изучение форм проявления национальной выразительности в
художественном тексте, знание и понимание которых способствует укреплению
национально-культурной идентичности личности: а) наличие национально-культурных
констант: концептов, верований, идеалов; б) способы выражения национальной
идентичности – авторская интерпретация национальных концептов; в) обращение к
специфическим чертам национального характера и менталитета; г) отражение конкретных
реалияй национальной действительности.
III. Выработка практических умений работы с текстом:  выявление
национально-культурных особенностей художественного текста;  обнаружение
национальной картины мира персонажей;  определение художественных средств
выражения национально-культурных доминант.
Послетекстовые задания направлены на:  понимание специфики национальнокультурной самобытности русской литературы в целом, на каждом этапе еѐ развития и в
творчестве каждого писателя;  комментирование и сопоставление феноменов родной и
русской культур.
Таким образом, опора на предложенную методику при изучении русской словесности
будет способствовать, с одной стороны, формированию национально-культурной
идентичности этнически русской личности, живущей в диаспоре, укреплению еѐ
общности с духовным отчеством – Россией. С другой, обучение русской литературе
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представителей различных национальных сообществ будет содействовать их
вовлечѐнности в русское культурное пространство и формирования у них качеств
межкультурной личности, обладающей межкультурным сознанием, которое выражается, в
том числе, в сформированности такого отношения к изучаемому миру русской культурной
традиции, что соответствует формуле: «знать, чтобы понять, понять, чтобы принять».
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ОБРАЗ КОНЯ И ЕГО РОЛЬ В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ СЛАВЯНСКИХ
НАРОДОВ И В МИРОВОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Дамьян Надежда, преподаватель,
КГПУ им. И. Крянгэ
CZU: 821.161.1-341.09
Abstract
Autorul articolului se adresează la una dintre imaginile folclorului mondial – imaginea unui cal.
O atenție deosebită este acordată reflecției imaginea unui cal, simbolurile sale în diferite genuri de
folclor. Sunt comparate basmele popoarelor lumii unde este portretizat calul. Atenția este dedicată
particularităților utilizării acestui personaj în folclorul mondial. Articol prezintă imaginea unui cal în
basmul lui P. Ershov "Konek-Gorbunok".
Autorul concluzionează că în opere folclorice calului este descries ca un prieten devotat, un animal
curajos și nobil.
Cuvinte cheie: cal, ritualuri, tradițiile, sărbători, genuri folclorice.

В традициях многих народов мира одним из самых мифологизированных животных,
считавшихся воплощением связи со сверхъестественным миром, «тем светом», был конь.
Образ коня в народных традициях всегда был связан одновременно с культом
плодородия (солнца), смертью и погребальными ритуалами. Отсюда роль коня (и
соответствующих обрядовых персонажей при ряжении) в календарных и семейных
обрядах, прежде всего на свадьбе, во время гаданий.
По археологическим данным, одним из обрядов древних народов был обряд
жертвоприношений. В своѐ время Византийский император Константин VII
Багрянородный отмечал, что обычной жертвой славян, наряду с хлебом и мясом, были
куры, петухи и кони. Кони были принадлежностью богов-громовержцев: полуконь
(Полкан), восходивший, очевидно, к древнегреческому кентавру, охранял солнечные
стада Световида.
282

У древних славян существовала традиция – украшать изображениями коней прялки,
верх деревянного дома. Фигурки коней ставились в качестве защиты под дверь, под окно,
у печи [7, с. 6-8]. При этом соблюдался обычай, согласно которому, до появления в
отделке кровли имитаций коня, на стыке бревен помещать настоящую лошадиную голову.
Этот обычай восходит к восточнославянской традиции: при возведении здания
закладывался под нижний стык дома конский череп. Голова и череп считались
вместилищем души животного, служили «строительной жертвой» и одновременно
оберегом [12, c. 144].
Следует указать на существовавший общеславянский фольклорный мотив вещего
коня, предсказывающего смерть. Например, Марко Кролевичу – в сербском эпосе;
русскому святому Глебу, чей конь сломал ногу, когда князь отправился к месту, которое
стало его гибелью, царю Ивану Грозному, чей конь пал в Пскове. В наиболее
мифологизированном контексте этот мотив известен в «Повести временных лет» (912 г.),
где волхв предрекает вещему Олегу смерть от коня [10, с. 153-154].
Необходимо отметить, что конь фигурировал и в праздниках народного календаря,
причѐм как зимних, так и в летних: в проводах весны, на Масленицу, в день Ивана
Купала, в промежуток от Троицы до Петрова дня. Как правило, во время этих праздников
устраивались шествия ряженых.
Состав ряженых персонажей у славян состоял всегда из одних и тех же масок,
каждой из которых предписывалось только ей свойственные атрибуты и поведение. Среди
них были медведь, бык, петух или журавль, кузнец, рыбак, покойник. Конь / лошадь в
этом ряду были самыми популярными. В записях фольклорной экспедиции Олонецкой
губернии России было сказано, что «лошадь наряжали: два мужчины стоя, была сделана
лошадиная голова, мешок набит кормом... Маскированный управляет этой лошадью,
верхней частью своего тела, изображая седока, а ногами... заменяя ноги лошади» [1, с. 94].
Интересен был обряд с участием коня / лошади у славян во время девичьих гаданий.
Исследовав аспект гадания во время святочных обрядов, фольклорист А. Терещенко
выявил довольно интересный ритуал: «Завязав крепко у лошади глаза, девица поставит еѐ
в таком положении посреди двора, садится на неѐ верхом, и если лошадь пойдѐт, прежде
всего, к воротам двора, то это знак, что она выйдет в замужество, если же к какому-либо
другому месту, то это знак – девичества» [14, с. 117].
В описанном гадании лошадь выступала в роли посредника, приводя гадающего к
ответу на вопрос о будущей судьбе, фактически обеспечивая этот ответ.
Включение коня / лошади в обрядность не ограничивалось праздничным
календарем. Конь участвовал как в трудовых обрядах, так и семейно-бытовых. В
традициях многих народов мира существовали обряды посвящения в пол. Так, например,
обряд пострига был посвящѐн наделению ребѐнка признаками пола. Прежде чем
подстричь ребѐнка, его сажали на или рядом с предметом, символизирующим женскую
или мужскую сферу жизнедеятельности (для девочек – веретено, пряжа; для мальчиков конь, топор). Со временем календарно был закреплѐн обряд посвящения в пол мальчиков,
он приурочивался к 1 (14) сентября и имел название: сажания на коня [4, с. 75-79].
В народных традициях у многих народов бытовали катания на лошадях, состязания в
верховой езде. Этот обычай сохраняется и в наши дни, особенно у азиатских народов,
бытует эта традиция и на юге Республики Молдовы, в регионе Гагаузия.
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Говоря о коне и роли его в народной культуре, необходимо обратиться и к его
отражению в жанрах устного народного творчества. Рассмотрев такие жанры как
предания и легенды, можно заметить, что образ коня / лошади отличается своей
необычностью. Они примечательны тем, что возникли на перекрѐстке фольклора и
древней традиции почитания природных объектов - камней гигантских размеров и
необычной формы, в народе носящих название Конь-камень [8, с. 48-51].
Один из таких камней находится в Ладожском озере, на острове Коневец. Согласно
преданию, название камня и самого острова происходит от слова «конь», так как во
времена язычества в качестве благодарственной жертвы всем духам, обитавшим под
камнем, за успешную пастьбу конских стад там ежегодно оставляли коня.
Одна из легенд, которая содержала в себе историю, связанную с камнем, была
обнаружена в Архангельской области, вблизи села Конѐво. Она интересна тем, что
обращена не к прошлому, а к будущему. Согласно легенде, перед концом света конькамень оживет и на нѐм поскачет Илья-пророк, трубя в рог и созывая живых на
Страшный суд. Источниками легенды, по предположению исследователейфольклористов, могли стать пророчества о конце света, ходившие среди каргопольских
старообрядцев-странников [13, с. 366].
Исследователь русского фольклора А. Н. Афанасьев, изучая многочисленные жанры
славянского фольклора, выявил, что часто в них „солнце представлялось конѐм‖.
„Восьминогий крылатый конь служил символом быстрого движения, и Царь-Солнце, по
древнейшему, общераспространенному воззрению, выезжало на Небесный свод в золотой
колеснице, запряженной огненными лошадьми ‖ [3, с. 164].
Он также отмечал, что в отдельных сказках народов мира встречается крылатый
конь, который являлся символом порывистого ветра, бури и громоносной тучи, указывая
на это, подчеркивал: «Русские и сербские сказки нередко говорят о крылатых конях, таков
был конь Дюка Степановича». Необходимо подчеркнуть, что по выражению болгарской
пословицы, ветер носится на белой кобыле.
В венгерской сказке «Конь-вихрь» молодец, ищущий свою невесту, обращается к
Ветру, и тот даѐт ему коня-вихря [3, с. 183].
Мотив коня-вихря, ветра прослеживается и в немецкой сказке «Конь-солнце», в
которой рассказывается о белом солнцевом коне, у него восемь ног, он бегает с
быстротою ветра, в чело его вставляется камень, блестящий, как само солнце, и если это
сделать ночью, то облегающая землю тьма обратится в светлый день.
Самым ярким и колоритным конѐм в русских народных сказках является Сивкабурка. Всего насчитывается около 60-ти русских вариантов этой сказки [11, с. 173-180].
В одном из вариантов даѐтся впечатляющая картина: «Сивка бежит, только земля
дрожит, из очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом». Необходимо подчеркнуть, что
на примере данной сказки можно проследить, как отец трѐх сыновей соединил в себе
исторические черты могущественного предка рода и свойства бережливого и
рачительного покровителя семейного хозяйства, который не случайно дарит младшему
сыну коня.
Именно младший сын смог оказать почтение отцу, за что и получил чудесный
подарок – Сивку-бурку, который смог сделать Ивана удачливым и счастливым: «Вот тебе,
сын мой, добрый конь. А ты, конь, служи ему, как мне служил», – говорит старик перед
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смертью. Таким образом, напрашивается вывод, что сказка включила в себя древние
полутотемистические представления об особой роли коня в судьбе человека [2, с.174].
Интересен образ коня, созданный в молдавской сказке «Волшебный конь». Он чемто напоминает Сивку-бурку: по приказу Тэлэеша – хозяина конь появляется в трудные
минуты. Однако, Сивка-бурка появляется всегда, по первому зову Ивана: «Сивка-бурка,
вещая каурка; встань передо мной, как лист перед травой» [2, с. 180].
Волшебный же конь в молдавской сказке появляется и помогает Тэлэешу, согласно
договору, лишь трижды, поэтому произносит: «Вырви, хозяин, три волоска из моей гривы
и храни их у себя, а когда буду нужен проговори:
Гэитон, волшебный конь,
Под копытами огонь,
Мчи сюда – зовѐт хозяин!» [9, с. 275, 284].
В известной сказке Петра Ершова «Конѐк-горбунок» конь главного героя наделѐн
необыкновенной силой, мудростью и магическими способностями. Для хозяина горбунок
- это настоящий друг, товарищ. Верный конѐк учит Ивана: „Гей! Хозяин! полно спать!
Время дело исправлять‖!
Конѐк в данной сказке – воплощение чудесной, необыкновенной силы, которая
приходит на помощь Ивану. П. Ершов смог раскрыть внутренний смысл своей сказки:
товарищество, дружба способны творить чудеса:
И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину...
Это и придало Ивану смелость и решительность перед очередным испытанием:
На конька Иван взглянул
И в котѐл тотчас нырнул...
И – результат:
И такой он стал пригожий,
Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать [6, c. 249].
Образ коня часто встречается и в таком жанре фольклора как былины. Когда на коня
садится могучий богатырь, то «добрый конь от сырой земли отделяется, поднимается
выше лесу стоячего, что пониже облака ходячего; из ноздрей огонь пышет, из ушей дым
столбом, следом горячие головешки летят, горы и долы промеж ног пропускает, малые
реки хвостом застилает, широкие – перепрыгивает» [12, с. 50]. Таким образом, былинные
кони – это сильные, уверенные в победе помощники богатырей.
У многих народов мира конь / лошадь встречается в песнях. Например, в среде
гагаузского народа была популярной песня, в которой звучали слова:
Конь мой, конь, скорей вставай,
Вброд пойдѐм через Дунай.
Обнажил я кнут-кинжал.
И коня чуть свет погнал... [5, с. 198].
Одна из самых популярных песен в славянской среде было песня «Ой, мороз,
мороз»:
Ой, мороз, мороз,
Не морозь меня, не морозь меня,
Моего коня...
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Анализ фольклорных произведений показал, что на протяжении веков в народной
среде закрепилось два неразделимых понятия, связанных с трудовой деятельностью
человека, - человек-труженик и конь-труженик.
Во многих жанрах устного народного творчества народов мира конь / лошадь
воспринимается не только как друг, боевой товарищ, но и как животное, которое несет в
себе таинственность и непредсказуемость.
Рассмотрев различные фольклорные источники, необходимо сделать вывод, что
образ коня / лошади перекликается в культурах многих народов мира. Он выступает в
произведениях с самых древних времѐн как верный помощник, смелое и благородное
животное.
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ФОРМИРОВАНИE ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Петренко Люба, доктор, конференциар,
КГПУ имени Иона Крянгэ
CZU: 37.014.53:39
Abstract
În lumea modernă este dificil de găsit un stat pe al cărui teritoriu nu ar conviețui diverse grupuri
etnice și culturi, completându-se nu numai reciproc, ci și la un nivel social mult mai amplu.
Reprezentanții diferitelor grupuri etnice lasă o amprentă culturală în viața socială, arhitectură,
sistemul politic al statului, astfel modelând o caracteristică unică a țării.
Pentru a menține această trăsătură unică, dezvoltarea competenței etnoculturale, ca una din
principiile independenței și identității statului, este esențială.
Cuvinte- cheie: competență etnoculturală, identitate socială, integritate socială

Исследователи в области социологии определяют этнокультурную компетентность
как свойство личности, выражающееся в наличии совокупности объективных
представлений и знаний о той или иной этнической культуре, реализующейся через
умения, навыки и модели поведения, способствующие эффективному межэтническому
взаимопониманию и взаимодействию [3, c. 35-42].
Этнокультурная компетентность направлена на решение двух целей: 1) на
стабилизацию межнациональных отношений с учетом этнических особенностей,
интересов каждого народа для укрепления межэтнического диалога; 2) на развитие
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человека-носителя и активного пользователя знаний в области этнокультуры и
межэтнического взаимодействия [5].
Решение первой цели связано непосредственно с понятием социальной
идентичности, так как представляет собой внешнее направление этнокультурной
компетентности.
В научной литературе, посвященной проблеме идентичности, представлено
описание различных механизмов ее формирования. Так, описывая закономерности
происхождения этнического самосознания, специалисты выделяют в качестве одного из
основных его компонентов противопоставление, потому как «этническое самосознание
одной общности и ее представление о другой общности выступят как производные от
наличия между ними рубежа. Всякое противопоставление объединяет, всякое
объединение противопоставляет; мера противопоставления есть мера объединения» [2, c.
12-14].
Другим механизмом формирования социальной идентичности является социальное
сравнение. Все социальные группы существуют в среде других групп, а позитивные
аспекты социальной идентичности и ощущение ценности принадлежности к
определенной социальной группе приобретают значение лишь при сравнении с другими
социальными группами.
Согласно исследованиям, можно выделить четыре стадии развития и интеграции
социальной идентичности:
1. Предварительная категоризация является подготовительным этапом, который
«запускает» процесс интеграции идентичности. Личность еще не сталкивается с
серьезными жизненными изменениями, требующими пересмотра идентичности.
2. Категоризация. На этой стадии члены группы сталкиваются с реальными жизненными
изменениями и с существованием в рамках новой социальной группы. Отдельные и
конкретные виды социальной идентичности преобладают над целостным ощущением «Я».
3. Обособление. На этой стадии множественность старых и новых социальный
идентичностей лучше осознается человеком, поскольку он или она больше понимает, что
является членом разнообразных социальных групп. Это происходит, когда возрастает
число контактов с членами других групп и различные виды социальной идентичности
актуализируются одновременно.
4. Интеграция. На этом этапе человек начинает осознавать, что множественные и
различные социальные идентичности одинаково значимы для его «Я». Личность
одновременно является членом многих социальны групп, и принадлежность к различным
группам имеет различное значение для формирования социальной идентичности [6].
Исследования доказывают, что центральными компонентами в структуре
социальной идентичности личности являются гендерная и этническая идентичность.
Гендерная идентичность обозначает аспект самосознании личности, описывающий
переживание человеком себя как представителя определенного пола.
Этническая идентичность – это осознание своей принадлежности к определенной
этнической общности и обособления от других этносов. Этническая идентичность – это
переживание своего тождества с одной этнической общностью и отделения от других.
Этничность определяется по ряду объективных показателей: этнической принадлежности
родителей, месту рождения, языку, культуре [7].
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Этническая идентичность становится значимой только в ситуациях, когда две, и
более этнических групп находятся в контакте в течение какого-либо периода времени.
Результаты межкультурных контактов для индивида могут выражаться следующим
образом:
• человек может «отбросить» свою культуру, выбрав чужую, и стать
«перебежчиком»;
• может «отбросить» чужую культуру и преувеличивать значимость собственной,
превратившись в «шовиниста»;
• может колебаться между двумя культурами и стать «маргиналом», за это ему
приходится расплачиваться внутренними конфликтами, противоречиями в собственной
идентичности, неспособностью удовлетворить требования двух культур;
• может стать человеком-«посредником», способным выступать в качестве
связующего звена между различными культурами и народами.
Этнокультурная компетентность реализуется только в случае, если человек
понимает и учитывает национально-психологическое своеобразие тех или иных наций,
которое выражается в учете:
а) потребностей, мотивов и ценностных ориентации представителей конкретных
национальных групп;
б) фактов, которые свидетельствовали бы о наличии несоответствия между
потребностями представителей конкретных национальных общностей и традиционными
нормами делового, политического и межнационального взаимодействия между людьми;
в) своеобразия проявления национального самосознания представителей конкретных
национальностей;
г) специфики форм защиты от элементов национализма, шовинизма [1].
Вопрос о природе социальной идентичности крайне важен не только в сугубо
теоретическом, но и в методическом плане, так как этническая идентичность формируется
еще в дошкольном или раннем школьном детстве. Для этого периода характерно еще
нечеткое осознание общности с представителями своего этноса, немотивированный выбор
своей этнической принадлежности, слабые этнические знания. Причем для
представителей этнических меньшинств уже в этом возрасте собственная этничность
становится нередко источником неприятных переживаний.
Задача школы заключается в формировании и развитии этнокультурной
компетенции. На этом уровне учащийся должен уметь идентифицировать себя со своей
этнической группой, основываясь на национальности родителей, место проживания,
родной язык. Школа должна предоставить ребенку информацию об истории, укладе
жизни, традициях, обычаях, фольклоре своего народа. Немаловажным компонентом
этнокультурной компетентности является его межкультурный аспект. В этом плане,
учащимся предоставляются сведениями о культуре соседствующих этнических
общностей, формируются умения в области межэтнического взаимодействия.
Эти действия должны привести к достижению учеником функциональной
грамотности в области своей этнокультуры и этнических культур страны-проживания.
Исходя из того, что культура – постоянно развивающееся явление, а жизненные
ситуации могут привести человека к новому этнокультурному окружению, развитие
этнокультурной компетентности продолжается на протяжении всей его жизни.
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Образовательная система предлагает различные модели обучения, в рамках
которых формируется и развивается этнокультурная компетенция учащихся.
Монопредметная модель предполагает углубленное изучение школьниками
этнической культуры, родного языка, истории, географии республики на занятиях по
специально выделенным для этой цели учебным дисциплинам. Эта задача реализуется в
рамках таких школьных предметов как История, культура и традиции болгарского
народа. История, культура и традиции гагаузского народа. История, культура и
традиции украинского народа. История, культура и традиции русского народа.
Болгарский язык и литература. Гагаузский язык и литература. Украинский язык и
литература и др. На уровне системы высшего образования эта модель реализуется в
рамках обязательного курса Limbaj profesional și comunicare în limba română,
предназначенного студентам, окончившим школы с русским языком обучения.
На этой ступени образования наиболее распространена модульная модель
национально-регионального компонента образования, которая реализуется посредством
включения в учебные курсы специальных тем (модулей), которые отражают
этнокультурное своеобразие региона.
В школах и вузах страны широко используется межпредметная модель, которая
предполагает включение в содержание образования равномерного распределения
национального компонента по учебным дисциплинам. Широкое применение имеет и
комплексная модель, представленная в виде интегративных курсов, в которых отдельные
аспекты национальной культуры могут быть представлены во взаимосвязи истории и
родного языка, истории и литературы и т.д.
Развитие этнокультурной компетенции – весьма сложный процесс, учитывая
многонациональные реалии современного общества, а также влияние на личность семьи,
средств массовой информации, сверстников и др. В связи с этим возрастает
необходимость организованной педагогической деятельности, основанной на методах
формирования и последующего развития этнокультурной компетенции, толерантности –
межкультурной компетентности в целом.
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Abstract
Articolul este dedicat uneia dintre problemele stringente ale metodologiei de predare a literaturii
ruse la școală. Autorul cercetează problema studiului interconectat al literaturii ruse și literaturii
universale, prin care se pot realiza obiectivele instructiv-educative ale școlii moderne. Anume abordarea
comparativ-tipologică în studiul literaturilor asigură noi particularități calitative ale întregului proces
educațional: devine posibilă identificarea unității în dezvoltarea culturii spirituale a omenirii, existența
obiectivă a procesului literar mondial, determinarea semnificației mondiale a literaturii clasice ruse ș. a.
m. d.
Cuvinte-cheie: studiu interconectat al literaturilor, abordare comparativ-tipologică, literatură
rusă, literatură universală, metode de predare a literaturii ruse, metode de predare a literaturii universale.

Начавшиеся ещѐ в середине 1990-х гг. преобразования в молдавском обществе
впоследствии серьѐзно отразились и на школьных и вузовских программах. С процессом
европейской интеграции лучшие образцы мировой литературы стали в большем объѐме
включаться в программы. Отныне сам курс словесности в учебных заведениях уже
среднего звена стал выражать понимание литературного процесса как отражения единого
культурно-поступательного развития всей человеческой цивилизации. Школьный курс
словесности, включая в качестве базового компонента литературное наследие русских
писателей, был значительно расширен за счѐт вершинных явлений всемирной классики.
Действительно, в значительных объѐмах зарубежная классика оказалась
представлена в отдельной дисциплине и в Куррикулуме по всемирной литературе для
лицейских классов с гуманитарным профилем, который отразил процесс интенсивной
интеграции русской культуры во всемирную. Параметрами для сопоставления
произведений русской и всемирной литературы в нѐм стали: литературный метод
(направление, течение); идейно-эстетическая позиция автора; мировоззренческий пафос
писателя; проблемно-тематическое сходство (на уровне сюжета, характеров персонажей,
конфликта); стилистическое своеобразие (на уровне эмоционального тона,
художественной детали, формы и т. д.).
В основу преподавания русской/мировой литературы в Куррикулум по русской и
всемирной литературе (2010) были положены принципы историзма, компаративизма и
диалогизма, которые являются определяющими: они позволяют расширить
литературный и культурный кругозор учащихся, дать представление об универсальных
ценностях мировой культуры, развить творческое воображение лицеистов, обогатить их
художественное восприятие [4; 1, с. 5-6]. Поэтому учителю необходимо было научить
учащегося:
 осознавать место и роль русской классической литературы в мировом литературном
процессе;
 позитивно осмысливать пути пересечения национального и общечеловеческого в
процессе развития русской и всемирной культур.
Как следствие, создатели учебников по русской и всемирной литературе стали в
большей мере учитывать художественные созвучия русской и зарубежной классики. Так,
например, в основу учебника для XI-го класса по всемирной литературе был положен
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сравнительно-типологический принцип [7]. Подача материала в данном учебнике
учитывает литературное наследие русской классической литературы. В нѐм предложены
различные типы заданий:
 Прочитайте очень популярное в англоязычном мире стихотворение Байрона ―She
Walks In Beauty‖ («Она идѐт во всей красе») из цикла ―Hebrew Melodies‖, которое
написано в 1814 г., после возвращения с бала, где поэт увидел миссис Уилмот
Хортон, жену своего дальнего родственника. На русский язык стихотворение
переводили Н. Маркевин, Д. Ознобишин, И. Козлов, Н. Берг, С. Маршак. Сравните
оригинал с переводом С. Маршака. Удалось ли переводчику донести до русского
читателя все оттенки авторского восприятия героини, мелодику стиха, его
настроение? Попробуйте сделать свой собственный перевод [7, с. 35].
 Подготовьте сообщение «Влияние Дж.-Г. Байрона на русскую классическую
литературу» [7, с. 25]; Напишите реферат или подготовьте доклад «Тема
сверхличности в романах Ф. Стендаля «Красное и черное» и Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание» [7, с. 104]; Подготовьте доклады по одной из
следующих тем: «Оскар Уайльд и русская литература», «Тема творца и творчества у
Н.В. Гоголя и О. Уайльда (по рассказу Н.В. Гоголя «Портрет» и роману О. Уайльда
«Портрет Дориана Грея»») [7, с. 142].
 Вопросы, типа: Что значит «эпоха безвременья»? Чем она характеризуется? Кому
из великих русских поэтов пришлось жить в такую же эпоху в России? [7, с. 24];
Приведите примеры того, как Г. Флобер беспощадно обличает пошлость героев, их
ограниченность, отсутствие «полѐта души». Кто из русских писателей так же
непримиримо боролся с пошлостью? [7, с. 111] и др.
Надеемся, что и авторы новых учебников по русской и всемирной литературам,
разработанных на основе Национальных Куррикулумов 2019 года [2; 5; 6], учтут
сравнительно-типологический подход в изучении литератур при создании учебников
нового поколения. Тем более, что одна из специфических компетенций, включѐнных в
Куррикулум по всемирной литературе, гласит: «Выражение собственной культурной
идентичности в общечеловеческом контексте, демонстрируя интерес и участие к
межкультурному и литературному диалогу» [2, с. 8]. На наш взгляд, именно
сравнительно-типологический и межкультурный подходы будут способствовать
формированию этой компетенции.
Большую сложность представляет вопрос отбора художественных текстов,
учитывая, в том числе, и соотнесѐнность изучения произведений русской и всемирной
литератур. Анализ Куррикулума по всемирной литературе 2019 года позволяет сделать
вывод, что обширный перечень рекомендуемых текстов даѐт возможность привлечь
тексты из русской литературы [2]. Поэтому при отборе текстов необходимо учитывать
следующие критерии: они должны
 выделяться своими идейно-эстетическими качествами;
 быть педагогически актуальными;
 характеризовать определенные эпохи общечеловеческой значимости в развитии
зарубежных национальных литератур;
 иметь четкие связи русской и всемирной литератур (синхронные или диахронные);
 войти в хорошем, адекватном переводе на русский язык;
 полноценно восприниматься учащимися.
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Только такой подход отбора произведений поможет учащимся увидеть, как
лучшее в иностранной классике, сопрягаясь с блистательными достижениями русской
литературы, остаѐтся неиссякаемым источником нравственного и эстетического
воспитания человечества.
Опыт взаимосвязанного изучения русской и всемирной литературы в последние
годы приобретает всѐ более широкую популярность. Качественные этапы общей
тенденции сближения русской и всемирной литератур в рамках учебной характеристики
мирового литературного процесса в гимназиях и лицеях Республики Молдова
определяются следующим образом:
1) Параллельное изучение произведений русской и всемирной литератур, при котором
литературные параллели возникают естественно, по ассоциации.
2) Осмысление взаимосвязи русской и зарубежной классики на основе и на уровне
теории литературы, когда осознается общность литературного метода или жанра.
3) Знакомство с отдельными произведениями зарубежной литературы в связи с
изучением русской литературы и наоборот.
Но, вслед за учѐными-методистами К.М. Нартовым и Н.В. Лекомцевой, считаем,
что более результативное осмысление проблемы взаимодействия русской и всемирной
литератур в рамках гимназического и лицейского курса связано, прежде всего, с
постановкой следующих вопросов:
1) Осознание и характеристика единства мирового литературного процесса.
2) Содержание международных литературных связей. Тематические, идейные,
образные, стилевые мотивы, мотивы чувств как предмет межлитературных связей.
3) Типы литературных отношений. Контактные связи. Типологические схождения как
особая форма утверждения единства мирового литературного процесса.
4) Утверждение национального своеобразия каждой литературы как необходимого
элемента всемирной литературы [3, с. 24].
Совершенно очевидно, что эта группа вопросов не может быть привязана к
изучению какой-либо одной темы и рассмотрена в полном объѐме. Принцип взаимосвязи
литератур должен пронизывать весь Куррикулум и отражаться в содержании
большинства разделов учебников по русской и всемирной литературе. Только в этом
случае можно рассчитывать на положительный результат.
Взаимодействие национальных литератур – не изобретение литературоведов и
критиков, это реально существующий факт. Отказ от его изучения означает сведение
литературы к механической сумме индивидуально-неповторимых явлений, чего и
необходимо избегать в преподавании русской литературы.
Обучение оказывается гораздо более эффективным, когда объект познания
обретает новые связи, когда он начинает функционировать в качестве элемента некой
синтетической системы. Односторонний, изолированный подход к изучению явлений не
только, естественно, не полон, он может быть просто ошибочным. Отсюда и возникает
необходимость изучения зарубежной и русской классики в их взаимосвязях,
взаимодействии, в рамках закономерностей и течения мирового литературного процесса,
что и учитывается педагогами Республики Молдова.
Взаимосвязанное изучение литератур предлагается начинать с самого раннего
периода развития русской литературы, то есть древнерусской, определяя линии
сопоставления, выбирая аспекты для сопоставительного анализа. Перед учителем, таким
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образом, стоит задача поиска материалов для такой работы. Например, при изучении
«Слова о полку Игореве» необходимо обратиться к широкому историко-литературному
контексту, рассмотреть «Слово» в жанрово-родовой специфике средневековой
литературы русской и западноевропейской. Этот памятник славянской письменности
изучается в Молдове в IX классе гимназии [5, с. 72], а в Куррикулум по всемирной
литературе для X класса в раздел Средневековая литература среди произведений,
рекомендованных для чтения, включена и «Песнь о Роланде» [2, с. 21]. Поэтому работа
по определению типологического сходства «Слова о полку Игореве» с другими
памятниками национальных героических эпосов, и в частности, с «Песней о Роланде»,
как о произведении, которое ближе всего стоит к «Слову», может быть проведена на
уроках по всемирной литературе в X классе, когда памятник славянской письменности
уже будет изучен школьниками. Учащимся можно предложить сравнительный анализ
этих двух произведений героического эпоса. В помощь предлагается следующий
перечень опорных вопросов:
1. Время создания, жанр «Слова» и «Песни».
2. Соотношение произведений с их исторической основой.
3. Патриотическая и религиозная идеи в «Слове» и «Песни».
4. Система образов: Игорь – Роланд – Ганелон. Сплоченность и феодальное своеволие,
личная «честь» и общенациональные интересы.
5. Изображение Ярославны и Альды. Важность смысловой, композиционной роли
женского образа в «Слове».
6. Героизм, воинская доблесть, кодекс рыцарской чести в обоих произведениях.
7. Сопоставление Карла и Святослава.
8. Сравнение Всеволода и Оливье.
9. Роль природы в «Слове» и в «Песне»: общее и различия в изображении.
10. Система изобразительных средств в произведениях (композиция, гиперболизация и
фантастика, общая тональность, участие автора в действии и общение его со
слушателями-читателями, близость к народному творчеству, функция снов Карла и
Святослава в «Слове» и в «Песне»).
11. Изображение военных действий (битв, поединков, подготовки к борьбе), точка
зрения авторов на борьбу во имя дальнейшего мира.
Этот перечень вопросов может быть дополнен самими учащимися. Задание можно
усложнить за счѐт тех произведений, которые включены в Куррикулум 2019: для
сопоставления можно привлечь и другие памятники героического эпоса, а именно
«Песнь о Сиде» и «Песнь о Нибелунгах» [2, с. 21]. Учителю предоставляется возможность
расширить познания школьников, рассказав им о грузинском эпосе – поэме «Витязь в
тигровой шкуре» Шота Руставели, карело-финском поэтическом эпосе – «Калевала»,
стихотворении «Песнь о боевых колесницах» китайского поэта Ду Фу. В такой работе
учащиеся должны осуществить сравнительно-сопоставительный анализ этих
произведений, выделить общие типологические черты, а также сделать вывод о
национальном своеобразии эпоса народов мира. Эту работу можно выполнить в виде
таблицы, диаграммы Венна.
Предложенное задание требует активизации самостоятельного мышления
школьников, предоставляет наибольшие возможности для изучения типологических
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(сюжетных, образных, стилистических) соответствий в произведениях русской и
зарубежной литературы.
И изучение памятника XVI в. «Повести о Петре и Февронии» предполагает его
рассмотрение в контексте мировой литературы. Однако тот же анализ Куррикулума по
всемирной литературе не предоставляет учителю и учащемуся такой возможности.
Авторы Куррикулума не включили для изучения хотя бы кельтское сказание о Тристане
и Изольде. Преподаватель вуза, который более свободен в своѐм выборе, может
предложить студентам ознакомиться с работами Ф.И Буслаева, А.Н. Веселовского и Д.С.
Лихачѐва, и на их основе провести сравнительный анализ «Повести» с песнями древней
Эдды о битве Зигурда со змеем Фафниром и о союзе этого героя с вещей девой
Валькириею (Ф.И. Буслаев), с немецким или скандинавским сказанием, подобного и
родственного саге о Рагнаре Лодброке, сюжет которой представляет собою объединение
тех же двух мотивов – змееборства и союза с мудрой девой (А.Н. Веселовский) или с
кельтским сказанием о Тристане и Изольде (Д.С. Лихачѐв).
Однако наиболее благодатный материал для изучения произведений русской
литературы в контексте диалога культур представляет XIX в.
Так, изучая роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, учащимся необходимо
объяснить, почему Татьяна «влюблялася в обманы / И Ричардсона и Руссо», воображая
себя героиней «своих возлюбленных творцов, / Кларисой, Юлией, Дельфиной». Почему
М.Ю. Лермонтов восклицал: «Нет, я не Байрон, я другой». Почему Н.В. Гоголь, создавая
свою бессмертную поэму «Мѐртвые души», хотел композиционно построить еѐ подобно
«Божественной комедии» Данте и т. д. И на все эти вопросы учитель должен дать ответ,
привлекая, естественно, материал и знания по всемирной литературе.
В Куррикулум для V класса молдавской гимназии с русским языком обучения
включѐн рассказ И.С. Тургенева «Муму» [5, с. 21]. На итоговом уроке предлагаем
учителю познакомить учащихся со стихотворением А. Шамиссо «Нищий и его пѐс» и
предложить им сопоставить их. Они легко сравнивают произведения, определяя
различия их финалов, а также хорошо воспринимают смысловую, интонационную,
сюжетную близость произведений. В то же время они видят и разницу в судьбах
Герасима и нищего и глубоко сочувствуют им. История с собакой показывает
школьникам трагические стороны жизни в разных странах.
Такое сопоставление в общем виде можно провести без специальной подготовки.
Близость сюжетов произведений способствует лучшему пониманию изображенных в них
событий, утверждению художественной достоверности изображаемого (через
повторяемость).
Сопоставление произведений русской и зарубежной литератур в гимназических
классах, как правило, ограничивается выявлением тематического сходства произведений
и близостью позиций авторов. Однако с возрастом степень сложности выполняемой
работы возрастает. Так, например, в рамках дисциплины Сравнительное
литературоведение магистрам также предлагается сравнить рассказ И.С. Тургенева и
стихотворение А. Шамиссо, добавив к ним и рассказ Ги де Мопассана «Мадмуазель
Кокотка». Однако они, помимо сравнительно-сопоставительного анализа, должны
определить и своеобразие национального менталитета героев: Герасима, нищего и
Франсуа.
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Благодатный сопоставительный материал мог бы предложить Куррикулум по
всемирной литературе и при изучении творчества Дж.-Г. Байрона. Однако в разделе
лирика XIX в. среди поэтов В. Гюго, А. де Ламартин, А. де Мюссе, Н. Ленау, Г. Гейне, А.
Мицкевич, Ш. Петѐфи, Дж. Китс, С. Кольридж, Новалис, Ш. Бодлер не нашлось место и
поэзии Дж.-Г. Байрона [2, с. 23]. Его творчество представлено лишь поэмой
«Паломничество Чайльд Гарольда». Вместе с тем после изучения лирики М.Ю.
Лермонтова в рамках дисциплины История русской литературы (I-ая половина XIX в.)
студентам в качестве домашнего задания было предложено сравнить его стихотворения
со стихотворениями Дж.-Г. Байрона. Они самостоятельно должны были подобрать пару
для сопоставления, раскрывая и национальное своеобразие русского поэта.
Задание имело общий характер, предоставляя студентам свободу в выборе
параметров сравнения: тема, содержание, литературный метод, лирический герой и т. д.
Такой подход выявляет, что именно и каким образом станут сопоставлять студенты, даст
ли их работа результат в понимании межнациональных литературных связей,
продуктивен ли такой тип задания «без ограничений» для их целенаправленного
эстетического развития. Конечно, наиболее охотно работают они над тематическим
анализом произведений, сложнее представляется им сравнение стихотворений обоих
писателей с позиций литературного метода. Так же, как показывает опыт, и учащиеся, и
студенты предпочитают работать над составлением сравнительной характеристики
персонажей, и реже – с анализом исторического процесса периода создания
произведения, отразившегося в художественной литературе. Это связано с тем, что
восприятие произведения зарубежной классики затруднено плохим знанием учащимися
и студентами эпохи создания его, социальных и культурных условий возникновения его,
биографии, идейных воззрений и творческого лица автора. Поэтому преподаватель
должен раскрыть своеобразие произведения зарубежной классики с точки зрения его
конкретно-исторического значения, определив место и значение в национальной
культуре, его художественное своеобразие.
Из этого вытекает задача, которая стоит перед учителями и преподавателями
русской и зарубежной литератур, – приобщение учащихся и студентов к сокровищнице
мировой культуры в значительной мере определяется необходимостью понимания ими и
системы общественных отношений, и знакомством с историческим «фоном» событий,
и осознанием реалий жизни, и представлением о социально-психологических типах эпохи
[3, с. 41].
Особое место в Куррикулуме по всемирной литературе для XI класса занимает
роман О. де Бальзак «Отец Горио», который обладает высоким нравственновоспитательным потенциалом [2, с. 24]. В то же время он предоставляет широкие
возможности для сравнительно-сопоставительного анализа. Учитель в процессе работы
над ним может привлечь рассказ К.Г. Паустовского «Телеграмма» (изучаемый в VIII
классе) и повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель» (включенный в
Куррикулум для IX класса). Поэтому дать ответ на вопрос, сформулированный в
учебнике по Всемирной литературе для XI класса: В каких произведениях русской
литературы затрагивается тема «неблагодарных детей»? Как решается данная
проблема этими авторами? Является ли она актуальной в наше время? Почему? [7, с.
86], учащимся не представляло сложности. Идея нравственная, большое чувство
человеческое протягивает линию от трагической судьбы станционного смотрителя
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Самсона Вырина к бывшему миллионеру, а ныне невидному буржуа, отставному
приобретателю, и дают учащимся возможность почувствовать безбрежную и слепую
силу отцовской любви и весь ужас, и предельную бесчеловечность дочерней жестокости,
нравственное уродство и всю гибельность неблагодарности детей. В финале изучения
романа О. де Бальзак можно предложить лицеистам написание сочинения-размышления
«Кто виноват в трагедии отца Горио?».
Необходимо отметить, что, к сожалению, в большинстве случаев строить
изучение произведений зарубежной литературы с курсом литературы русской синхронно
нет возможности. Однако есть и счастливые исключения. Речь идѐт о романах
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского и «Красное и чѐрное» Ф. Стендаля,
которые изучаются в XI классе. Ососбенно интересно можно провести урок на тему
Борьба ума и сердца… по этим двум произведениям мировой литературы. Особое
внимание уделяется сравнительной характеристике Раскольникова и Жюльена Сореля.
Цели такого урока: разобраться в мотивах, по которым герои совершили свои
преступления, выявить сходство и различия героев, а также различие в менталитете
западного и русского героя; определить идейный замысел каждого из романов и
сопоставить авторские позиции.
Формы сопоставления и конкретный материал могут быть самыми
разнообразными: сравнение эпизодов, выявление положительных и отрицательных
качеств героев, соотнесение размышлений героев, выборка соответствующих по духу и
настроению авторских размышлений и т. п.
Такой подход поможет учащимся выявить индивидуальные особенности каждого
из авторов и вместе с тем то общее, что присуще их творчеству, связанному с
определенной эпохой, подчеркнуть преемственность в развитии литературы, восприятие
традиций и их обновление.
Не менее интересно можно провести и занятие в вузе при изучении творчества
А.П.Чехова. Анализируя его рассказы, студенты обращают внимание на близость к ним
рассказов французского писателя Г. де Мопассан. Когда речь идѐт о художниках такого
масштаба, им интересны те объективные черты сходства и различия, которые можно
уловить и во взглядах и в творчестве. Сходства, в котором отражается дух эпохи, черты
времени, особенности коренных, уходящих вглубь литературных и общественных
процессов. Различия, в котором выразится душа художника, его взгляд на вещи,
склонности, эстетические симпатии, – словом, его ни с чем не сравнимая, особенная и
творческая личность. Поэтому на одном из занятий студентам предлагается рассмотреть
в сравнительно-сопоставительном аспекте рассказы этих двух великих писателей. Но в
отличие от предложенного ранее задания по лирике М.Ю. Лермонтова и Дж.-Г. Байрона,
преподаватель сам подбирает и предлагает сгруппированные для анализа рассказы:
1. «Невеста» А.П. Чехова и «Папа Симона» Г. де Мопассана.
2. «Попрыгунья» А.П. Чехова и «Драгоценности» Г. де Мопассана.
3. «Цветы запоздалые» А.П. Чехова и «Плетельщица стульев» Г. де Мопассана.
4. «О любви» А.П. Чехова и «Счастье» Г. де Мопассана.
5. «Смерть чиновника» А.П. Чехова и «Прогулка» Г. де Мопассана.
6. «Чѐрный монах» А.П. Чехова и «Орля» Г. де Мопассана.
В этих рассказах говорится об отношении человека к общественным
предрассудкам, о гармонии человеческих отношений и человеческой верности, о великой
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и трагической силе любви, об извращенном и болезненном проявлении этого высокого
чувства в современном обществе, о судьбе «маленького» человека. Эти проблемы
волнуют и сегодняшнего молодого человека, поэтому перечисленные рассказы
представляют для студента особый интерес. Каждый аргументирует свой выбор
анализируемых произведений. Но, как показывает практика, чаще всего выбирают те,
которые раскрывают тему любви. Так, при сравнительно-сопоставительном анализе
рассказов «О любви» А.П. Чехова и «Счастье» Г. де Мопассана, студенты приходят к
выводу, что герои А.П. Чехова слабы, у них нет сил бороться за своѐ счастье, за свою
любовь, слишком много вопросов они задавали себе, которые стали препятствием к
исполнению их желаний. Страх потерять всѐ, что у них было, одержал победу над их
чувствами. В отличие от них, мопассановские герои любили – это всѐ, что им
необходимо для полного счастья. Для них не важно, где жить, что станет с их прежней
жизнью. Они способны быть счастливыми даже на краю света.
И анализ рассказов «Смерть чиновника» А.П. Чехова и «Прогулка» Г. де
Мопассана, объединѐнные темой и образом «маленького» человека, помогают студентам
сделать самостоятельные выводы, что в своих рассказах из жизни чиновников русский
писатель решал сложнейшие художественные задачи. Он исследовал не возвышенные
проявления человеческого духа, а нравственную слабость, бессилие, падение личности.
Высмеивая пороки представителей чиновничьей среды, А.П. Чехов поднял
общечеловеческие проблемы ценности личного достоинства, высоты духовных
устремлений человека. И Г. де Мопассан не просто сожалеет или осуждает
чиновничество, он осуждает ту систему человеческих отношений, при которой одни
наслаждаются жизнью, а другие обречены на прозябание, на вечную каторгу, на
замаскированное рабство. В новеллах о «маленьком человеке» сказалось искреннее
сочувствие писателя униженным и оскорблѐнным.
Таким образом, проведѐнный сопоставительный анализ произведений А.П. Чехова
и Ги де Мопассана убеждает студентов, что эти писатели, несмотря на близость их
эстетических воззрений, психологической тональности отдельных произведений,
сходство тем и образов, в высшей степени оригинальные писатели, в своих творческих и
национальных традициях шли своим неповторимым путѐм. Но именно потому, что они
не ограничивали себя рамками своей национальной литературы, а стремились вобрать в
себя всѐ то лучшее, что создала мировая культура, они достигли полноты выражения
своих творческих возможностей. Это же задание можно предложить и десятиклассникам
в качестве проектной деятельности при изучении рассказов А.П. Чехова.
Следовательно, только систематическая работа по взаимосвязанному изучению
русской и всемирной литератур даѐт положительные эффекты. Такой подход поможет
учащимся и студентам:
 подбирать самостоятельно «пару» из всемирной литературы, соответствующую
изучаемому явлению русской литературы (и, наоборот) по теме, сюжету, сходству
главных героев, жанру и литературному методу;
 соотносить сходства и отличия в двух близких явлениях разных литератур;
 устанавливать связи между явлениями всемирной и русской литературы и
проявлять способность к усвоению основных элементов процесса взаимосвязи
литератур на теоретическом уровне;
 понимать и раскрывать национальную самобытность литературного явления.
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А также:
 развивать умение самостоятельно анализировать литературное произведение,
 ориентироваться лучше в потоке художественной литературы.
Но
главное,
поможет
учителю/преподавателю
решить
важнейшую
педагогическую задачу: формировать понимание единства всемирно-исторического
процесса развития человеческого общества и неотделимой от него истории всемирной
литературы.
Действительно, взаимосвязанное изучение литератур, направленное на
формирование духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими
нравственными идеалами и эстетическими потребностями и осуществляемое на основе
изучения в гимназиях, лицеях и на филологических факультетах в вузах Республики
Молдова выдающихся произведений русской и зарубежной классики – одно из средств
повышения эффективности уроков и занятий литературы.
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ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В КОНТЕКСТЕ
«БОЛЬШОГО ВРЕМЕНИ»
Колесник Любовь, доктор, конференциар,
КГПУ им. И. Крянгэ
CZU: 821.161.1.09
Abstract
Articolul este dedicat rolului textului literar in procesul dialogului cultural. Mai multă atenție se
acordă analizei noilor abordări in cadrul analizei operelor clasice. Dialogul ca formă educativă în procesul
studierii literaturei clasice ruse ajută la percepția mai profundă și multilaterală, de asemenea la înțelegerea
operelor lui A.S. Pușkin. În articol se descoperă rolul si atitudinea lui A. Pușkin față de cultura și
literatura lumii.
Cuvinte-cheie: dialogul cultural, textul literar, percepția, înțelegerea.

Интеграция, внедряемая в современный процесс образования, создает условия для
сотворчества педагога и учащегося, развития активной речевой деятельности обучаемых.
Изучение творчества русских писателей и поэтов XVIII-XXI веков происходит на
фоне сочетания компонентов мировой и национальной культуры. Процесс трансформации
художественного текста в читательском сознании порождает новые подходы к изучению
произведений в аспектах языковой культуры, теории поэтического искусства слова.
По мнению выдающегося ученого М. М. Бахтина, художественные тексты
известных авторов, рассматриваемые в контексте «большого времени», приводят к
диалогу, диалогу между культурами, расширяют сознание человека, направляют его
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духовные поиски. Опираясь на диалог культурных смыслов, на коммуникацию, учитель
мотивирует читателя (обучаемого) на интеллектуальное саморазвитие, на усвоение
культурных ценностей в единстве общечеловеческого и национального. «Диалог
необходим для возрождения человека и духовного возрождения общества» [2, с. 1].
Восприятие художественного текста в единстве формы и содержания – как особый
вид творческой деятельности – происходит по специфическим законам системы
художественного языка. Созданная авторами модель действительности сопровождается
множеством
явлений,
отношений,
связей.
Подключается
непосредственное
эмоциональное переживание читателя, богатство ассоциаций, охватывающих поле
культуры. На основе этого вырабатывается собственное отношение учащегося к
авторской модели, обогащение ее собственным опытом. Известный языковед В.В.
Виноградов называл это сотворчеством читателя и автора. Субъективные аспекты
восприятия, такие, как фантазия, память, культурная подготовка и другие, помогают
читателю постичь глубинный смысл текста. Чтобы достичь высший – эстетический –
уровень восприятия и понимания художественного текста, необходимо осуществлять
методическую работу над текстом в рамках триады «автор-текст-читатель». Используя в
диалогических ситуациях инновационные технологии, педагог будет способствовать
развитию творческих способностей обучаемых.
Выстраивая новые формы диалогического взаимообщения, учитель формирует
багаж знаний, представлений учащихся о традициях и обычаях другого народа, о
духовных общечеловеческих ценностях. Обращение к классическим
образцам
литературы ведет к познанию мира, к возможности постижения языкового богатства, в
котором отражена культурная ценность народа. Многоаспектный комплексный анализ
художественного текста является «мощным стимулятором речевого развития ученика,
развития эмоциональной и интеллектуальной сфер его личности, взаимосвязанного
развития обоих типов мышления: с одной стороны, ассоциативно-образного, с другой –
логического» [1, с. 57]. Произведения литературы становятся информационными
источниками межкультурной коммуникации. По мнению В. С. Библера, культура живет в
произведениях. В связи с этим диалог превращается в важнейшую форму учебной
деятельности.
Формирование
коммуникативной,
культурологической,
литературоведческой, социокультурной компетенций обучаемых в итоге способствует
приобщению к мировой общечеловеческой культуре.
Творчество А. С. Пушкина, достаточно широко изучаемое в гимназиях, лицеях,
вузах РМ, доказывает высказанную в 19 столетии мысль В. Г. Белинского о том, что
наступит время стать Пушкину» гражданином всего мира». Лирический герой
пушкинской поэзии передает возвышенные, благородные чувства и мысли, возносит такие
человеческие качества, как милосердие, товарищество, понятие чести, зовет читателя к
идеалу, учит любить жизнь, создает эстетическую норму поведения. А. Пушкина
интересовала культура Востока, Запада, эпохи Античности, Возрождения, время старины
и современность – все волновало его глубокий ум. Его творчество оказало влияние и на
развитие западноевропейской литературы. Французские читатели наслаждались
переводами произведений русского поэта, сделанными П. Мериме, который еще в 1868
году в своей статье, анализируя произведения А. Пушкина, ставит его выше всех
европейских писателей того времени. П. Мериме перевел на французский язык фрагменты
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романа «Евгений Онегин», из драмы «Борис Годунов», поэму «Цыганы», повести
«Выстрел», «Пиковая дама», из лирики - «Анчар», «Пророк» и другие.
А. Пушкин восхищался произведениями французских, немецких, итальянских,
английских авторов: Байроном, Шекспиром, Гете, Мольером, Данте и многими
известными классиками. Первым поэтическим наставником поэта явился французский
философ и писатель Вольтер: «Вольтер! Султан французского Парнаса…». По
разрешению императора Николая I А. Пушкин получил доступ к библиотеке Вольтера,
которая находилась в Эрмитаже, и увлекся историческими и философскими трудами
французского мыслителя, что помогло ему впоследствии при создании « Истории
Пугачева», «Истории Петра». Своим поэтическим кумиром русский поэт считал
французского публициста Андре Шенье, поэтические произведения которого получили
признание в Европе и России. За стихотворение «Шенье», запрещенное цензурой, но
распространенное в рукописных вариантах, А. Пушкин попал под надзор полиции.
Другого французского поэта Лебрена, известного автора од, А. Пушкин называл
«возвышенным галлом». Об оказавшем огромное влияние на русскую литературу
знаменитом Ж.-Ж. Руссо русский поэт писал «апостол наших прав». Влияние и связь его
художественных образов ощущается с пушкинскими художественными образами в поэме
«Цыганы», в I главе «Евгения Онегина». «Франция говорила с Пушкиным посредством
своей литературы, театра, своих политических и исторических событий, общественных
идей и идеалов» [3, с. 10].
А. Пушкин с восхищением читал античных авторов, обращался к мифологическим
мотивам и образам, делал переводы. В поле его зрения были произведения эпохи
Античности различных жанров. Античность в его творчестве – это единый целостный
историко-культурный пласт (Овидий, Цицерон, Апулей, Вергилий, Анакреон, Гораций,
Катулл, Ювенал и другие).
На протяжении всего своего творчества русский поэт вел диалог с представителями
разных культур. В то время зародилось русское востоковедение, и А. Пушкин увлекся
литературой, культурой Востока. В сентябре 1820 года на пути из Гурзуфа в Бессарабию
поэт посетил Бахчисарайский фонтан. Находясь под влиянием 2восточных поэм» Байрона,
он создает одну из лучших поэм, где освещает тему Востока и Запада в поэтической
форме. Дважды Пушкин побывал на Кавказе и полюбил всем сердцем эти места, познавал
культуру, традиции, обычаи народов. Певец Кавказа, русский поэт признан гордостью
кавказской культуры. Множество его произведений доказывает его любовь к этому
благодатному краю: поэмы, лирика.
В Молдавии А. Пушкин прожил три года, здесь он окончательно сформировался
как поэт. А. Ф. Вельтман назвал этот край «перекрестком брожения и столкновения всех
древних народов Азии и Европы», находившихся в то время в дружбе и согласии.
Пушкина поразила национальная пестрота Кишинева, здесь он познакомился с
декабристами, кочевал с цыганским табором, записывал народные песни, встречался с
руководителями греческого восстания, здесь складывались его дружеские и любовные
связи. Впечатления, путешествия, знакомства вызывали в нем вдохновение. Находясь на
молдавской земле, поэт написал множество лирических посланий, од, песен, поэм. Начал
работу над романом « Евгений Онегин». Именно в этот период А. Пушкин размышляет о
свободе, любви, творчестве, и его размышления полны гармонии.
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В послании «К моей чернильнице», написанном в Кишиневе в 1821 году, поэт
называет ее своей подругой, безмолвной спутницей:
В часы печали томной
Была ты предо мной
С лампадой и мечтой…
Это стихотворение пронизано искренностью и доверием к читателю.
Аналитическую, исследовательскую работу по произведениям А. Пушкина в период
южной ссылки можно представить в форме урока-концерта, урока-конкурса чтецов, с
сопровождением музыки, в форме обзорного урока, с использованием инновационных
технологий (викторина, синквейн, литературная игра, инсценировка). В аспекте диалога
культур художественный текст представляет собой уникальное целостное явление.
Обращаясь к пушкинским текстам, педагог показывает, как поэт, сохраняя свое,
национальное, русское начало, охватывает лучшее новое «чужое», пытается понять
европейскую эстетику, античную гармонию, восточный колорит. Русская культура
становится частью мировой культуры. Верный подход на пути познания
общечеловеческой культуры – изучение лучших образцов «золотого века» (XIX в.)
русской литературы в аспекте диалога культур, в соприкосновении с мировым богатством.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА
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Abstract
În procesul educației literare, analiza textului literar are un rol important pentru formarea
competenței interculturale. Analiza literară a textului contribuie la consolidarea propriei identități
naționale, cât și la dialogul intercultural. Textul iterar este un intermediar al cunoașterii culturii naționale
a poporului și totodată poate influiența stabilirea factorului intercultural. Pentru formarea competenței
interculturale prin intermediul analizei textului literar trebuie să ținem cont și de alți factori, și anume:
principiul educației culturale, etnocultura, analiza modelelor contrastante, empatia, actualizarea
cunoștințelor elevilor, interculturalitate.
Cuvinte-cheie: competență inteerculturală, analiza textului literar, principii, cultură, dialog
intercultural, proces educativ.

Одним из самых приемлемых и эффективных средств формирования
межкультурной компетенции в процессе литературного образования является анализ
художественного текста. Это связано с тем, что произведение художественной литературы
– носитель ценной национально-культурной информации [6; 7; 13, с.88]. Любой
художественный текст, будучи погруженным в культурное пространство эпохи, «несѐт на
себе печать культуры определѐнного этапа в истории общества, культуры определѐнного
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народа с его традициями, устоями, менталитетом, а также культуры неповторимой
личности его создателя» [6].
Анализ художественного текста как средство формирования межкультурной
компетенции рассматривается многими учеными, среди которых Е. А. Волгина,
А. Н. Ибрагимова, Н. Д. Токарева, О. С. Федотова, И. О. Цвик и другие. Так,
Н. Д. Токарева отмечает, что «художественное произведение представляет собою слепок
иноязычной культуры, которая отражена в нѐм через язык, представляя таким образом
иноязычную картину мира» [10, с. 35]. И. О. Цвик пишет о том, что текст художественной
литературы «аккумулирует и канализирует все национально-культурные доминанты, в
нѐм отражается самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ
жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира»
[13, с. 74]. Поэтому, считает А. Н. Ибрагимова, «при правильном выборе дидактических и
методических средств, художественный текст способен влиять на все аспекты
формирования межкультурной компетенции» [4, с. 12].
Вместе с тем, как отмечают учѐные, для формирования межкультурной
компетенции необходим непосредственный контакт с изучаемой культурой и еѐ
представителями. Этот контакт может быть реализован посредством изучения
литературных произведений, так как художественный текст «позволяет участвовать в
опосредованном субъективном межкультурном общении» [7]. Более того, такое общение,
по мнению И. О. Цвик, представляет собой «диалог между автором и читателем как
носителями инонационального сознания и разного культурного опыта», причѐм целью
данного диалога является анализ и понимание особенностей другой культуры для
достижения прагматических задач [13, с. 84]. В процессе данного диалога изучение
художественного произведения служит средством формирования и укрепления
собственной национальной идентичности, а также предоставляет обучающимся
возможность «усваивать новые знания, ценности, духовную культуру своего и другого
народа, сравнивать свои нравственные и эстетические ценности и позиции с принятыми в
другой культуре» [11]. Более того, оно является, и это особенно значимо, способом
познания представителя другой, неродной культуры. Так, например, тщательный анализ
внутреннего мира персонажа, являющегося смысловой доминантой художественного
текста, его действий, мыслей, чувств и ощущений будет способствовать не только более
глубокому осмыслению и интерпретации художественного текста в целом, но и развитию
способности понимать героя как представителя другой культуры и на основе этого
выявлять общее и различное между родной и неродной культурами.
В свете изложенного, важно отметить, что понимание смысла художественного
произведения не является конечной прагматической целью. Конечной целью
формирования межкультурной компетенции в процессе изучения художественного
произведения является действие обучающегося, направленное на эффективное
межкультурное общение. Именно благодаря предварительному знакомству с культурой
народа посредством художественного текста как представителя национальной культуры
реальное межкультурное взаимодействие может быть по-настоящему успешным.
Таким образом, на основании изложенного выше можно констатировать, что
анализ художественного текста в процессе формирования межкультурной компетенции
является одним из возможных путей укрепления собственной национальной идентичности
и выступает одним из действенных способов выстраивания диалога культур.
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Для организации эффективного учебного процесса необходимо определить
принципы формирования межкультурной компетенции посредством анализа
художественного текста. Принципы обучения, под которыми в методике понимают
исходные положения, определяющие требования к учебному процессу в целом и его
составляющим (содержанию, методам, средствам и др.) [15, с.147] являются основой
любой методической концепции [5, с. 67]. Представим основные из них.
Принцип культуросообразности предполагает учѐт культурных условий, в которых
находится человек, а также культуры данного общества, в процессе воспитания и
образования [2]. Данный принцип был впервые сформулирован и обоснован
Ф. А. В. Дистервегом, который считал, что наряду с принципом природосообразности
воспитание должно носить культуросообразный характер, то есть учитывать особенности
формирования способностей человека под влиянием социальных факторов. Принцип
культуросообразности получил широкое распространение в педагогике XIX–XX вв. и
отразил идею формирования национальных государств и национальных культур. Русские
педагоги также развивали эту идею. Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский суть народного
воспитания видели в укреплении преемственности поколений и осознании
принадлежности к собственным корням, миру, в котором родился и вырос человек.
Современная трактовка данного принципа предполагает, что воспитание должно
основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учѐтом особенностей
этнической и региональной культур, решать задачи приобщения человека к различным
пластам культуры. Цели, содержание, методы воспитания культуросообразны в том
случае, если учитывают исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и
стиль социализации.
Принцип учѐта родной этнокультуры учащихся. Отражение феноменов другой
культуры всегда проходит через призму собственных культурных норм. Эту
закономерность, по мнению Н. Д. Гальсковой, можно продемонстрировать басней «Лев»
австрийского писателя и философа Гюнтера Андерса: Впервые услышав львиный рык,
муха сказала курице: «Как странно он жужжит!». Та возразила: «Он не жужжит, он
квохчет, но делает это он, действительно, как-то странно!» [1, с. 76]. Согласно данному
принципу, главным является не передача страноведческой информации, не
«зазубривание» фактов и явлений других культур, а умение сопоставить их культурный
опыт со своим собственным. Так восприятие чужих культур, отражаясь в собственных
представлениях, служит стимулом к становлению собственной культурной идентичности.
Принцип «сталкивания контрастных моделей» основан на знании особенностей
собственной культуры и осознании наличия другой культуры, еѐ своеобразия. Его суть
состоит в сопоставлении явлений и фактов двух культур, их рефлексии и ценностного
отношения. Причѐм принципиально важным является построение данного сопоставления
не на модели «свои и чужие», а на модели «мы и другие». Базирование учебного процесса
на данном принципе предполагает создание учебных ситуаций с контрастными
позициями: моя культурная парадигма – культурная парадигма литературного героя; я и
мир изучаемой литературы [14, с. 66]. Применение данного принципа, по мнению
И. О. Цвик, будет способствовать профилактике «культурного шока».
Принцип эмпатии был детально разработан и получил обоснование в трудах
Г. В. Елизаровой [3, с. 238]. Он направлен на формирование и развитие способности к
сопереживанию, вживанию в чувства собеседника. Психологическая готовность к
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сопереживанию, желанию прочувствовать себя на месте собеседника формируется с
большим трудом. Поэтому принцип эмпатии, как отмечает И. О. Цвик, предполагает не
только знания о различных системах ценностей и их проявлениях, но и наличие
специфических умений, среди которых главенствующую роль играет умение «двойного
видения» каждой конкретной ситуации. Данное умение позволяет рассматривать реакции
и реалии, обусловленные различными национальными культурами, как равноправные, то
есть не в категории «хороший – плохой», а в категории «другой, но по-своему ценный»
[14, с. 67]. Наиболее эффективными способами формирования эмпатии являются ролевые
игры, драматизации и ситуативное моделирование. Так, например, в драматизациях
учащиеся не просто имитируют роли литературных героев, используя стандартные
ситуации и клише, а, вжившись в их образы, эмоционально переживают конкретные
ситуации.
Принцип рефлективности основан на сознательном отношении обучающегося к
обучению и представляет собой оформление его собственной позиции и модели
поведения в сфере межкультурной коммуникации на основе диалога с национальным
миром художественного текста. В основе данного принципа – неотделимость понимания
текста от самопонимания воспринимающего его. При этом художественная
действительность не только эстетически воспринимается и теоретически познается
обучающимся, но и жизненно практически «испытуется» им [8, с. 31]. Развивающий
фактор данного принципа реализует себя в том, что, выявляя для себя в процессе
рефлексивного анализа данную в тексте форму культуры, приобщаясь к постижению еѐ
внутреннего смысла, обучающийся откроет в этом мире себя, ощутит связь с
человечеством.
Принцип актуализации результатов обучения, их скорейшее практическое
внедрение реализуется не только при закреплении изученного материала и тренировки, но
и при использовании полученных знаний и умений в процессе межкультурного общения.
Без возможности применить свои знания и навыки учащийся теряет интерес к предмету
[12, с.200]. Поэтому данный принцип направлен на поддержание или стимулирование
интереса к изучению языка и литературы. Изучение конкретных ситуаций, отражѐнных в
художественном произведении, их разыгрывание в разнообразных формах, а также
практическое применение на практике полученных навыков представляет собой
реализацию данного принципа. Использование знаний и навыков на практике и получение
результатов этой работы может быть реализовано в форме ролевых игр, case-study,
дискуссий, обсуждений и т. п.
Принцип диалога культур предполагает расширение круга культур и цивилизаций,
осознание «обучаемыми себя как культурно-исторических субъектов, являющихся
носителями и выразителями не одной, а целого ряда взаимосвязанных культур, для
подготовки их к выполнению в обществе роли субъекта диалога культур» [9, с. 17–24].
Таким образом, формирование межкультурной компетенции студентов-филологов
посредством анализа художественного текста должно базироваться на принципе
культуросообразности, учѐта родной этнокультуры учащихся, «сталкивания контрастных
моделей», эмпатии, рефлективности, актуализации результатов обучения, диалога
культур.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ В ЛИЦЕЙСКИХ КЛАССАХ (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
ОККАЗИОНАЛИЗМОВ)
Горшкова Марина, преподаватель,
КГПУ им. И.Крянгэ
CZU: 811.161.1+821.161.1:37.016
Abstract
În acest articol se face referire la metodele și unele propuneri de a studia cuvintele ocazionale
dintr-o operă literară, în cazul dat, în opera lui V.Maiakovski, ca un ecou al propriului stil literar. Autorul
analizează studierea temei date, prevăzute în programa școlară și propune unele sugestii cu referire la
integrarea teoriei ocazionalității și literaturii în studierea operei lui V.Maiakovski.
Cuvinte-cheie: cuvinte ocazionale, stil idiomatic, integritate, teoria ocazionalității, opera lui
V.Maiakovski.

Окказиональные слова в бесчисленном множестве создаются и создавались в
устной речи, но современный «окказиональный бум» связан уже с речью письменной,
печатной. Похожий процесс наблюдался в конце XIX – начале XX вв., когда
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революционные, освободительные веяния коснулись всех сфер общества, в том числе и
культурной.
В связи с активным современным окказиональным словообразованием как в
устной, так и в письменной речи актуальной является потребность изучения подобной
лексики в курсе гимназического и лицейского образования. Учитель-словесник не должен
игнорировать современные тенденции, а значит неологизмам и окказиональным словам
среди них стоит уделить особое внимание. Возможность опоры на классическую
литературу при этом позволяет объединить лингвистическую и литературоведческую
работы.
Писатели и поэты обращались к словотворчеству на всех этапах развития
литературы в той или иной мере, экспериментируя с формой, расширяя значения или даже
создавая совершенно уникальные лексические единицы. Одним из «активистов
словотворческого фронта» был Владимир Маяковский.
Изучение окказионализмов с опорой на индивидуальные авторские
новообразования В. Маяковского позволит привлечь внимание учащихся к языку,
сформировать языковой вкус, расширить и углубить понимание роли морфем в
словообразовании, осмыслить оттенки значений новых лексем, а значит сделать более
полным анализ литературных текстов.
Вопрос изучения окказионализмов в школьной программе поднимался и
поднимается до сих пор. Интересным примером является статья российского доцента
Метликиной Л.С. и студентки 6 курса Государственного социально-гуманитараного
университета г. Коломна Мицул Н.Д.. Проделав работу по анализу особенностей
изучения окказиональных слов в школе, авторы приходят к выводу, что окказионализмы в
курсе современного русского языка изучаются в большей или меньшей степени
факультативно, а также следует отметить, что отсутствует единая точка зрения на
определение и название новообразований.. Для решения проблемы авторы статьи
предлагают посвятить изучению окказиональных слов как отдельные уроки, так и
выполнение различных упражнений, которые должны быть органично вписаны в
определенную тему урока.
Среди современных отечественных работ по методике изучения окказиональной
лексики в школе можно привести как пример статью Т. Ариково-Бодлевой, преподавателя
из Тараклийского района (2019 год). Статья интересна предложением внести изменения,
которые, по ее мнению, могут способствовать более полному изучению неологизмов в
школе, в куррикулум. Автор предлагает выделить дополнительные часы на изучение
неологизмов и окказионализмов в старших классах.
На наш взгляд, целесообразнее предложить внедрение элементов теории
окказиональности в уже имеющееся тематическое планирование. В процессе создания
методического материала, мы опирались в том числе на типологию упражнений по
окказионализмам, составленную Н. В. Кулаковой:
1. Анализ готового материала
1.1. Наблюдения по специально подготовленным вопросам и заданиям.
1.2. Выделение и характеристика морфем.
1.3. Анализ текста с точки зрения соотносительности использования в нем
окказиональных слов и задач, условий высказывания.
2. Преобразование данного языкового материала
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2.1. Построение словообразовательных окказионализмов (по предложенным моделям).
2.2. Построение окказионализмов с опорой на знание законов словообразования,
способов словообразования.
3. Создание высказывания в стихотворной или прозаической формах
3.1. Конструирование высказывания по опорным окказиональным словам.
3.2. Сочинение на предложенную или самостоятельно сформулированную тему,
содержащую окказиональное слово.
3.3. Составление текста по его началу или концовке (дано предложение, содержащее
окказионализм).
3.4. Написание текста, содержащего самостоятельно образованное окказиональное
слово.
Большинство существующих словарей окказионализмов (к примеру «Словарь
языка русской поэзии ХХ века» или «Словотворчество Маяковского. Опыт словаря
окказионализмов» В.Н. Валавина) являются больше словниками, чем тезаурусами.
Наименование окказионализма и указание его непосредственного контекста не являются
исчерпывающими для анализа.
Так как «окказионализм возникает в контексте, формируется им и в то же время
сам зачастую является текстообразующей единицей», анализ обязательно должен
включать в себя рассмотрение ближайшего контекста и связей. Н. Г. Бабенко предлагает
различать следующие типы контекста:
1/ нулевой контекст – контекст, который не мотивирует и не объясняет слово
полностью, то есть окказионализм и без контекста понятен;
2/ контекст ближайшего окружения, или миниконтекст – контекст строфы или
строки, предложения или абзаца, которого достаточно для понимания смысла
окказионализма;
3/ контекст произведения, или макроконтекст – контекст всего произведения, текста;
4/ контекст творчества учитывается при исследовании эволюции в использовании
автором окказионализмов;
5/ историко-культурный контекст, или вертикальный контекст – контекст, связанный
с необходимостью уже знать «предысторию», какую-то информацию (многие
окказионализмы от имѐн собственных – кюхельбекерно, крученыховский).
6/ словообразовательный контекст – это сопровождающий окказионализм авторский
комментарий, в котором прямо описывается и объясняется механизм сотворения
окказионализма и/или его значение.
Каждый
лексический
окказионализм
должен
быть
подвергнут словообразовательному анализу в самом полном, „классическом‖ его виде.
а)
поиск
узуальной
мотивирующей
основы
(или
нескольких
основ);
б) выявление и семантическая характеристика деривационного средства (или нескольких);
в)
определение
способа
образования
окказионализма
(словообразование);
г) построение словоизменительной модели, по которой создан окказионализм;
д) поиск узуального аналога, установление отклонения от норм словообразования;
е) определение степени окказиональности данного новообразования.
Наиболее ярким автором окказионализмов является В.В.Маяковский, поэтому
интересно проиллюстрировать работу по данной теме целесообразно на примере его
произведений. В 11 классе завершается изучение творчества В. В. Маяковского и
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уделяется внимание самым важным и сложным его произведениям: cтихотворения:
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Левый
марш», а также рекомендуются 2 стихотворения по выбору. Мы рекомендуем
использовать «Стихи о советском паспорте» и одно стихотворение по выбору учеников.
Из поэм анализируются «Облако в штанах» и вступление к поэме «Во весь голос».
Приведѐм список окказионализмов для каждого из изучаемых произведений:
«Облако в штанах»: выжиревший, изъиздеваюсь, огромив, славословятся,
декабрый, горблюсь, любѐночек, свылись, издерется, тинится, покреплюсь, наслезнѐнные,
квартирное тихо, размозолев, выкипячивают, безъязыкая, испешеходили, морщь,
златоустейший, новородит, именинит, крикогубый, изъязвили, лазорье, слѐзовой,
поцелуишко, исслезенные, губы вещины, небье лицо, грязненьке и др.
«Во весь голос»: очки-велосипед, садоводств поэзии, водь, амурно-лировой,
строчечному
фронту,
свинцово-тяжело,
рвануться
в
гике,
кудреватые
Митрейки, мудреватые
Кудрейки,
мандолинят,
песенно-есененный
провитязь,
полупохабщины, не разалеться, многопудье, рвачей и выжиг, чахоткины плевки, чудовищ
ископаемо-хвостатых.
«Скрипка и немножко нервно»: скрипкиной, чужо, выплакивалась, вылязгивала,
меднорожий.
«Лиличка!»: крученыховском аде, изругав, иссечась, обезумлюсь, выреветь,
опожаренном песке.
«Письмо Татьяне Яковлевой»: по-человечьи, свисточный, ругнѐй, неиссыхаемая,
ста мильонам.
«Левый марш»: синеблузые, шаг миллионный, леевой, орлий.
«Стихи о советском паспорте»: лѐвою (английский лев), выпяливают глаза,
слоновости, мою паспортину, двухметроворостую, многозначаще, молоткастый,
серпастый.
Ученики старшей школы обладают всеми компетенциями, необходимыми для
глубокого анализа стихотворного произведения. В рамках анализа языка В.Маяковского
рекомендуется обратить ещѐ раз внимание учеников на окказионализмы, вспомнить их
определение, вспомнить,
почему поэт
прибегал к частому использованию
окказиональной лексики, особенно в раннем творчестве (говор улицы, эксперименты со
словом, экспрессия).
Предлагаем следующие виды работ в 11 классе:
 Полный анализ одного или ряда окказионализмов
 Создание словаря окказионализмов Маяковского (в группах, затем объединить
опыт каждой группы)
 Проектная работа по темам: «Особенности окказионализмов Маяковского»,
«Футуризм – эксперименты со словом»
Примеры полного анализа окказионализмов
Слово: любѐночек
Пример использования:
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любѐночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
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Любит звоночки коночек. («Облако в штанах», 1915)
Словообразовательный анализ:
1. Основа слова – любѐночек. Основа производная.
2. Слово образовано от существительного любовь.
3. Слово образовано при помощи суффиксов: –ѐн–, –оч–, –ек–.
4. Способ словообразования суффиксальный.
Окказионализм образован по модели словоизменения названий детѐнышей животных, к
примеру: тигр – тигрѐнок – тигрѐночек. Обратим внимание, что слово «любовь» при этом
категориально неодушевлѐнное.
Семантический комментарий:
В.Маяковский использует продуктивную словообразовательную модель,
решаемую при помощи суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением. Более
того, мы имеем право утверждать, что он использует именно модель изменения слова,
характерную для детѐнышей (–ѐнок–), потому что в этом же тексте встречается и слово
любѐнок. Подобное нововведение необходимо экспрессивно, так как подчѐркивает
маленькую любовь, живую, трепещущую, как реальный детѐныш.
Слово: опожаренный
Пример использования:
Захочет покоя уставший слон царственный ляжет в опожаренном песке.
(«Лиличка!» 1916)
Словообразовательный анализ:
1. Основа слова: -опожаренн- . Основа производная.
2. Слово образовано от существительного –пожар–.
3. Слово образовано при помощи приставки –о– и суффикса –енн–.
4. Способ словообразования приставочно-суффиксальный.
Казалось бы, окказионализм относится к имени прилагательному, образованному
из существительного пожар при помощи продуктивной приставки и суффикса, однако
ближе всѐ же будет цепочка: пожар (сущ.) – опожарить (гл.) – опожаренный (прилаг.), так
как семантически окказионализм ближе к словам обожжѐнный, выжженный. Таким
образом перед нами страдательное причастие прошедшего времени.
Семантический комментарий: В.Маяковский использует традиционные для его
окказионализмов способы словообразования - префиксальный и суффиксальный. Префикс
о– и об– часто встречаются в других произведениях, несут значение направленности
вокруг или во все, на все стороны чего-либо. Суффикс –енн– регулярная и продуктивная
формообразующая единица, несущая значение произведѐнного действия. Таким образом
создаѐтся картина песка, по которому прошѐлся пожар. Так как сам В.Маяковский часто
сравнивал любовь именно с пожаром («пожар сердца»), то становится понятным, почему
окказионализм опожаренный значительно экспрессивнее своих узуальных эквивалентов.
Подводя итог изучению окказионализмов В. Маяковского в лицейских классах,
можно сказать, что ученики на этом уровне уже знакомы с творчеством Маяковского,
поэтому открывается возможность проводить семантический анализ окказионализмов в
контексте. Таким образом развиваются читательская, речевая и коммуникативная
компетенции. Осознавая окказиональную речь как выражение свободы автора творить,
учащиеся глубже проникают в замысел автора, а также получают возможность развить
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собственные креативные навыки. Обладая достаточным знанием и понимаем основных
словообразовательных моделей, в лицейских классах ученики подходят творчески к
изученному материалу, внедряя его в собственную практику, анализируя, систематизируя
и осознавая в речи и тексте. Учащиеся
старших классов,
помимо полного
лингвистического и семантического анализа,
уже подготовлены к серьѐзной
языковедческой работе (составление словаря), к научным исследованиям (проекты), а
также к осознанному творческому процессу в рамках современных социальных вопросов
(феминитивы).
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ШКОЛЬНИКОВ К ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНАМ
Боброва Юлиана, преподаватель,
КГПУ имени Иона Крянгэ
CZU: 811.161.1+821.161.1
Abstract
Articolul este consacrat studiului lecției integrate de limbă și literatură rusă în cadrul procesului
de învățământ conform cerințelor actuale. Se reflectă coeziunea disciplinelor limba și literatura rusă,
astfel demonstrându-se necesitatea și importanța lecțiilor integrate, în scopul pregătirii elevilor pentru
evaluarea finală (examenele de absolvire a ciclului gimnazial și liceal).
Cuvinte-cheie: concepție, studiere, integrat, competență, verificare.

В современных направлениях образования прослеживается идея формирования
человека с четкой жизненной позицией, способного к самостоятельному выбору
жизненного пути и личной ответственности за свой выбор. Это значит, что цель
подготовки будущего специалиста не сводится только к накоплению профессиональных
знаний, но и к умственному, духовно-нравственному, физическому, разностороннему его
развитию посредством раскрытия своего внутреннего потенциала, личных и творческих
способностей.
Предлагаемая новая структура образовательного процесса на основе принципа
интеграции образовательных областей позволяет справится с этой задачей, поскольку
целостность личности воспитанника объективно требует целостности процессов,
влияющих на неѐ.
Со времѐн Яна Амоса Коменского, главной формой организации обучения и
воспитания учащихся в школе является урок. Интегрированный урок – тот же урок,
только со значительными возможностями, это урок – стимул, урок – потребность.
Ориентированное на компетенции образование существенно меняет и концепцию учебновоспитательного процесса, включая систему контроля. Качество работы учителей
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русского языка и литературы оценивается в конце учебного года по результатам
национального тестирования школьников.
Для дисциплины Русский язык и литература наиболее рациональным для оценки
качества образования представляется тест. Они проводятся в качестве текущего
оценивания, так и итогового. Для получения объективной информации об
индивидуальных образовательных достижениях учащихся разрабатывается система
заданий, в соответствии с целями и объектами контрольно-оценочной деятельности
данной учебной дисциплины.
Специальными целями преподавания русского языка и литературы в школе
являются:
- формирование у школьников лингвистического мировоззрения, т.е. общего взгляда на
язык (лингвистическая компетенция);
- вооружение учащихся основами знаний о языке и речи (языковая компетенция);
- формирование коммуникативной компетенции, которая предполагает овладение
умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения;
- эстетическое воспитание детей средствами русского языка и литературы как учебного
предмета (культурологическая компетенция) [2].
Кроме вышеназванных, также одной из важных задач современной школы,
является введение межкультурной информации, чтобы посредством русского языка
учащиеся не только могли приобщиться к мировой культуре, но и в дальнейшем, после
завершения этапа обучения, принимать активное участие в диалоге культур.
Таким образом, цели и задачи обучения должны найти свое отражение в целях
и задачах контроля. Поэтому ведущими объектами контроля являются продуктивные
коммуникативные умения учащихся, отражающие уровень сформированности
компетенций школьников на всех уровнях [3].
В один урок невозможно включить материал на развитие и формирование всех
умений по предмету. При интеграции появляется возможность вырваться за рамки одной
учебной дисциплины, охватив при этом большее количество требуемых компетенций
одновременно. Согласно словарю Ожегова: «Интегрировать – объединять в одно целое»
[3]. Следовательно, интеграция – объединение разрозненных частей в единое целое,
качественно новое. И действительно, есть ли смысл изучения предмета изолированно,
если в мире всѐ взаимосвязано?
Задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определѐнную сумму
знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться. В этом плане, обращение к
интеграции, как средству создания целостного восприятия учебного материала,
объясняется рядом преимуществ:
в – первую очередь, интегрированный урок способен усилить мотивацию изучения
предмета – за счѐт переключения учащихся на разнообразные виды деятельности и за счѐт
проведения урока в нестандартной и увлекательной форме;
во – вторых, подобные уроки в силу использования различных видов работ, развивают
творческий потенциал учащихся, побуждают к развитию логики, образного мышления,
что обеспечивает оптимальные условия для формирования опыта и навыков [1, с. 93];
в – третьих, интеграция даѐт возможность развиваться ученику, так как помогает ему
видеть богатство и разнообразие мира.
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Интеграция становится востребованным понятием и естественным явлением в
современной школе, поскольку сегодняшние требования к изучению русского языка и
литературы не ограничиваются обучением орфографии и пунктуации, знанием
произведений известных писателей русской и зарубежной литературы. Образование
ориентировано на формирование языковой и духовной культуры школьников, умение не
только грамотно писать, но и думать, говорить хорошо, рассуждать, вести коммуникацию
в разных условиях общения.
Почему интегрированный урок русского языка и литературы можно назвать
естественным явлением? Потому что язык является не только целью обучения, но и
средством обучения. Именно язык выступает основным средством познания
действительности, благодаря ему происходит развитие интеллектуальных и творческих
способностей ученика, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования личности.
С введением национального тестирования возникла необходимость специально
готовить ученика к новой – тестовой форме контроля, менять концепцию обучения.
Теперь оно должно быть ориентировано не только на решение учебных задач, но и на
обучение школьника работе с тестом, накопления у него опыта выполнения тестовых
заданий, развитие умений контролировать самого себя, находить и исправлять
собственные ошибки.
В системе итогового контроля и оценивания экзамен по русскому языку и
литературе проводится в письменной форме, первая часть которого представляет собой
систему
взаимосвязанных
заданий
определенного
содержания,
постепенно
повышающейся
сложности,
вторая
часть
включает
в
себя
составление
структурированного эссе, которое дает возможность оценить коммуникативную
компетенцию учащегося, позволяет констатировать и диагностировать уровень еѐ
сформированности. B.С. Аванесов говорил: «Понятие теста сводится к педагогической
деятельности по созданию заданий, которые могут применяться как для контроля, так
и для обучения» [3]. Иными словами, тестовые задания следует использовать уже в
процессе преподавания и для решения этой задачи необходим такой подход, который
адаптировал бы школьников к экзаменационным заданиям, одновременно избавляя их от
страха перед экзаменом, мотивируя на успех.
Многочисленные исследования отечественных и зарубежных методистов показали,
что именно интегративный подход способствует решению этих и других задач учебновоспитательного процесса. На интегрированное построение учебного процесса
ориентирует нас и Национальный Куррикулум 2020 – 2019 по русскому языку и
литературе для гимназий и лицеев с русским языком обучения.
В обновлѐнном куррикулуме представлены изменения, которые относятся и к
преподаванию, и к оцениванию. Большое внимание уделено вопросу предметной
интеграции и необходимости объединения двух самостоятельных дисциплин – «Русского
языка» и «Литературы», описаны цели и задачи, которые ставит перед собой
интегрированный курс языка и литературы, представлена многоуровневая иерархия
компетенций для гимназического и лицейского образования. В соответствии с
ключевыми,
трансверсальными
и
трансдисциплинарными
компетенциями
сформулированы специфические компетенции, каждая из которой соотносится с
единицами компетенций [4]. При сравнении основных видов деятельности по языку и
312

литературе была выявлена устойчивая связь между двумя дисциплинами, вследствие чего
единицы компетенций соотнесены с единицами содержания.
Чтобы добиться высокого уровня образования, авторами куррикулума были
введены речевые тематики, которые должны помочь учащимся сформировать целостное
представление о мире. Согласно замыслу, учащийся будет уметь рассуждать на каждую
тему, приводить примеры из изученных произведений, высказываться на основе
прочитанного, уметь аргументировать, анализировать, ставить проблемы и делать
выводы, т.е. все те умения, которые неразрывно связаны с требованиями итогового
контроля.
С изменением подхода в обучении, была переосмыслена и представлена новая
контрольно-оценочная система, при которой усилилась роль оценки и контроля как
стимула к дальнейшему образованию. В куррикулуме отмечено, что оценивание должно
быть понятным всем участникам образовательного процесса, должно быть гибким,
многоинструментальным, и психологически комфортным [4]. Представлено множество
форм реализации контроля, показана взаимосвязь оценочных компонентов, с помощью
которых устанавливаются единые требования к измерению и оцениванию знаний.
Личностные образовательные изменения учащегося теперь можно диагностировать
конкретным образовательным продуктом ученика, под которым понимается результат его
деятельности.
Для достижения качественного образовательного продукта учителю рекомендуется
привносить в урок такие элементы новизны, которые соответствуют современной
образовательной среде, мотивируют ученика на деятельность и ориентируют на успех.
Из сказанного следует, что в педагогике наблюдается интерес к интегративным
процессам как к перспективному методологическому направлению нового образования,
средству, способствующему расширению и углублению знаний учащихся,
обеспечивающему целостное развитие и саморазвитие личности.
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Abstract
Articolul propune o practică creativă școlară a „lecturii ortodoxe‖ a „Povestirilor lui Belkin‖ de
A. Pushkin ca o operă clasică a literaturii ruse, care care posedă un potențial educațional și este capabilă
să participe în mod eficient la dezvoltarea spirituală a personalității.
Cuvinte cheie: Pușkin, Povestirile lui Belkin, lectura ortodoxă, imaginea ortodoxă a lumii.

«Повести Белкина» А. С. Пушкина, кажется, не относятся к «проблемным»
произведениям в практике преподавания литературы в школе. Действительно:
увлекательные сюжеты, запоминающиеся герои, повествовательная легкость… Однако
все это, на поверку, не всегда позволяет четко расставить акценты в понимании
нравственно-философского содержания пушкинских «Повестей»; не способствует
восприятию тех глубинных основ национальной культуры, столь же ясно в своем
художественном выражении представленных у Пушкина.
В своем приветственном слове к участникам Всероссийского съезда учителей
словесности, прошедшего в ноябре 2018 года, Святейший Патриарх Кирилл особо
подчеркивал: «Наша цивилизация в значительной степени выросла из православного
понимания сущности бытия. Наша культура – в том виде, в каком мы ее знаем и любим, в
том виде, в каком она известна во всем мире, – буквально пропитана христианскими
духовно-нравственными ценностями и идеалами. Именно православная вера воспитала в
народе ту красоту и благородство души, которые запечатлены в русской литературе и в
русском искусстве. Без понимания этой простой истины невозможно изучать творчество
русских писателей, невозможно постичь богатства отечественной культуры, ощутить
глубокую духовную связь времен, потому что духовно-нравственный код, заложенный в
природу нашего человека и сформированный через традицию, обусловлен в первую
очередь воспитанием, основанным на христианских ценностях <…> Если из образования
выпадает воспитательная составляющая, если мы воспитываем ребенка вне системы
ценностей, на которых основана наша культура, откуда же у него возьмется способность
отличать добро от зла, а истину от лжи?» [12].
Развивая эту мысль, мы, думается, вправе утверждать, что русская классика, как
никогда сейчас, нуждается в православном прочтении. Сегодня следует не только
признать, но и утвердить в методике преподавания литературы то, что художественное
наследие русской классики находится «целиком под знаком православного христианства
<…> Русская словесность по сути своей евангельская. Из Евангелия берутся не только
образы и эпиграфы, косвенно, тем не менее ―веско‖ освещающие все произведение, но и
отрывки» [9, с. 27]. По убеждению авторитетного историка и теоретика отечественной
словесности В. Н. Захарова, «православие обусловило христианский хронотоп русской
литературы» [6, с. 160]. Отнюдь не надуманным выглядит мнение современного философа
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и литературоведа Вл. Ильина о том, что русскую литературу «можно назвать в
расширенном смысле нравственным богословием» [7, с. 25].
В системе российского образования академическая филологическая наука уже
давно потеряла статус концептуальной первоосновы и вузовской, и школьной методик
преподавания литературы. В принципе, можно говорить об отсутствии какой бы то ни
было в настоящее время единой концепции истории русской литературы. И в свете этой
проблемы мы полностью солидарны с профессором И. А. Есауловым, категорично
заявляющим о том, что «требуется новая концепция русской литературы» [5, с. 3]. Автор
весьма своевременной и глубокой работы «Категория соборности в русской литературе»
определяет основное положение новой концепции как «осознание христианского (а
именно – православного) подтекста русской литературы как особого предмета изучения
<…> пока в изучении русской литературы преобладает совершенно иная аксиология,
абсолютно внешняя по отношению к православной (и вообще христианской) духовности»
[5, с. 5-7].
В этой перспективе, как мы полагаем, и следует «открывать» у Пушкина (равно как
и у всех русских классиков) «нечто соответствующее для каждого возраста».
Православный контекст пушкинского творчества отнюдь не является упрощенческим
взглядом на всеобъемлющий гений Поэта, поскольку ни в коей мере не сводится только к
обнаружению мифологического контекста, или мифологического архетипа, в том или
ином произведении. Но постижение «православного образа мира» (И. Есаулов) в
«Евгении Онегине», «Дубровском», «Капитанской дочке», «Повестях Белкина», по
нашему мнению, должно начинаться именно с продуктивного усвоения подросткомчитателем мифопоэтической модели, лежащей в основании каждого из этих
произведений, подобно как духовное становление личности начинается с осознания
библейских заповедей как неизменного и вечного «стандарта истины».
По убеждению Н. Н. Страхова, «высшая точка зрения, на которую поднимается
автор, есть религиозный взгляд на мир» [13, с. 131]. Мы полагаем, что подобная «точка
зрения» в художественном сознании А. С. Пушкина в полной мере утверждается осенью
1830-ого, знаменитой Болдинской осенью. Подводя итог многим попыткам
литературоведов определить сущность феномена небывалого взлета пушкинской мысли в
Болдине, суммируя многочисленные и совершенно различные по своим
методологическим подходам концепции в осмыслении болдинского творчества поэта,
можно заключить, что именно в три осенних месяца 1830-го года резко завершился
перелом в мироощущении поэта: «от разочарованного безверия – к вере и молитве; от
революционного бунтарства – к свободной лояльности и мудрой государственности; от
мечтательного поклонения свободе – к органическому консерватизму; от юношеского
многолюбия – к культу семейного очага» [8, с. 287].
Именно здесь, в Болдине «новый идеал смирения, затишья, простоты» сменяет
«прошлые увлечения всем грандиозным, бунтующим, необычайным» [4, с. 9]. Новый
этический ориентир Пушкина получил свое художественное воплощение прежде всего в
«Повестях Белкина». В пушкиноведении уже неоднократно отмечалось, что
«развивающаяся идея» (В. Г. Одиноков) болдинского эпического цикла обретает свою
«жизнь» в поступательном движении от «Выстрела» к «Барышне-крестьянке», определяя
нравственно-философское звучание повестей, поскольку здесь нам явлен тернистый путь
русского человека к залогу собственного величия, процесс нравственного становления
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личности, ее духовный рост. В каждой из «Повестей Белкина» характер
сюжетообразования напрямую зависит от действенного начала русской души,
преодолевающей апостазию. Финалы болдинских новелл зримое тому подтверждение, где
герои, не знающие ранее «разногласий между ―подумать‖ и ―сделать‖» [14, с. 9], приходят
к мысли о необходимости поверки и самой поверке любого жизненного решения
христианскими (православными) установлениями. Это и является единственным и
непреложным условием нравственного благополучия личности – «будьте совершенны,
как совершенен Отец ваш Небесный» (Мф. V, 48).
Но ни одна из повестей при этом не является компендиумом назидательных
историй в связи с той или иной поведенческой рефлексией героев. Жизненные ситуации,
являющиеся сюжетным ядром в каждой из новелл цикла, чрезвычайно сложны и
исключают существование идеальной бинарной оппозиции: «положительный персонаж» –
«отрицательный персонаж», подобно тому, как это мы встречаем в традиционной сказке.
Категории добра и зла не явлены в «Повестях» в «чистом» виде, и поэтому лишь
православное восприятие образа мира сможет помочь юному читателю предельно четко
определиться с поляризацией конфликтных сил в эпическом цикле, разрешить проблему
нравственного идеала в каждой из повестей, иначе говоря, – «отделить зерна от плевел».
Так, в «Выстреле», на первый взгляд, основу сюжета составляет драматичная
история о «поруганной чести» Сильвио, обрамленная двумя дуэлями. Но обе эти дуэли
довольно условно соотносятся с понятием «честь». Оскорбление – пощечина, полученная
на бале у польского помещика, – ответ графа Б*** на «плоскую грубость» Сильвио,
который сознательно провоцирует и первый и второй поединки. Зависть, перерастаемая в
злобную месть, – вот, что заставляет Сильвио дважды целить в графа Б***, желая его
смерти.
Но вряд ли стоит считать Сильвио жертвой своей страсти. Как он сам
свидетельствует: «Характер мой был известен; я привык первенствовать, но смолоду это
было во мне страстию» [10, с. 69]. Скорее всего, «он самое страсть подчиняет куда более
фундаментальному началу – гордыне. Он дает ей волю, вскармливает ее… именно
потому, что она обслуживает его гипертрофированную личность (чем же еще объяснить,
по сути, отказ Сильвио от дуэли с действительно оскорбившим его «пьяным сумасбродом
Р***»? – С. П.). он сознательно выпадает из космоса, формирует в хаосе свой
персональный мир и противопоставляет его космосу» [1, с. 94-95].
Нравственное воскресение Сильвио – в отказе от как будто бы «законного»
ответного выстрела. Если он перед отъездом к графу ничуть не сомневается, что волен
вершить свой закон и от него – только от него – зависит жизнь обидчика, то во время
второй дуэли, отказываясь от выстрела, он говорит графу: «Предаю тебя твоей совести»
[10, с. 74]. Отказ в данном случае символизирует собой переход от ненависти к признанию
греховной природы этой ненависти, т.е. к прощению. «Страшный и эксцентричный
Сильвио выходит из новеллы Пушкина существом обыкновенно прекрасным, плечом к
плечу с остальными людьми <…> Сильвио с нами – большинством людей» [2, с. 345], так
в одной из своих работ, посвященных пушкинской прозе, заключает видный
литературовед Н. О. Берковский. Собственно, эта мысль может быть выражена и
евангельским словом: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить
плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне» (Иоанн. XV,
4).
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Вторая повесть господина Белкина «Метель» являет нам людские души,
охваченные иной роковой страстью; уже не гордыней, а страстью любовной. Отношение
между Марьей Гавриловной и Владимиром – это именно страсть, а не любовь, что
иронично подчеркивается уже в самом начале повести автором: «Марья Гавриловна была
воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена» [10, с. 77].
Собираясь венчаться без благословения «жестоких родителей», следуя за первым
порывом души, воспитанной на иностранных романах, Владимир и Маша тем самым
умаляют священное таинство брака – основу русской семейственности. И метель у
Пушкина, что безжалостно рушит все планы беглецов, становится тем знаком
благоустроительной судьбы, разгадав который можно обрести подлинное счастье. Оно-то
и находит в повести Машу и Бурмина. «Непреодолимая преграда», которой каждый из
этих героев живет, страдая, все больнее и больнее затягивает разрешение любовной
коллизии. Обвенчанные по воле случая друг с другом, и не узнавая друг друга, герои
Белкина мучаются и готовы пожертвовать своей любовью ради Слова, данного перед
Богом. Четыре года верности как будто никому, но на самом деле Богу и, конечно, самим
себе неизмеримо выше их личного счастья. Эта верность испытана и вознаграждена.
Невероятная, почти фантастическая история завершилась на удивление просто. Сложные,
надуманные коллизии, рожденные «романтической страстью» и подпитанные
«романическими клятвами», воистину разрешились в «простоте Божией». Маша и Бурмин
– «это те, которые, услышавши Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят
плод в терпении» (Лк. VIII, 15).
События, изображенные в «Гробовщике», имеют апокалиптический подтекст, где
жизнь подменяется сном, а мир живых – миром мертвых.
На первый взгляд, характер героя этой повести – Адриана Прохорова –
«совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был
угрюм и задумчив» [10, с. 89]. Как известно, «угрюмость» и «задумчивость» гробовщика
обусловлены отнюдь не «печальными размышлениями» о тщете земной: убыток, расход,
доход – вот, что занимает его сознание. Но выместить свой недавний убыток на старой
купчихе Трюхиной означает для Адриана – желать ей скорейшей смерти, хотя этого
гробовщику, погрязшему в «деловой суете», понять не дано. Не видит он и святотатства в
своем приглашении «мертвецов православных» к себе на новоселье.
Сон гробовщика – это его подсознательное бытие, мир его греховной совести;
неожиданный ретроспективный просмотр собственного прошлого, где подсознание
уравнено в своих правах с сознанием. Исходная точка ретроспективы отнюдь не кончина
купчихи Трюхиной, а первый опыт профессии гробовщика, совпавший с преступным
опытом его совести, когда он продал свой первый гроб – «сосновый за дубовый». Вот
начало нравственного омертвения Адриана Прохорова, разрушение тонкой,
целомудренной связи профессии гробовщика с миром мертвых, равно как и с миром
живых.
И если утром Адриан «с ужасом вспомнил все вчерашнее происшествие» [10, с.
94], то этот ужас более всего обусловлен страхом осознанного совершенного греха и уж
потом самой картиной происшедшего. Адриан ждет радости от смерти купчихи Трюхиной
в начале повести, а получает эту радость от известия, что она жива! Гробовщик обрадован
тем, что страшные события оказались только сном, ставшим, между тем, грозным
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напоминанием о том, что ничто не забыто на весах высшего правосудия: «... нет ничего
сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы» (Лк. XII, 2).
Художественным сосредоточием четвертой повести болдинского цикла –
«Станционный смотритель» – являются два взаимоопределяющих друг друга
христианских мотива: покаяние и прощение. Причем, они как бы предзаданы всему
«печальному» повествованию через описание картинок, иллюстрирующих историю о
Блудном сыне, в начале новеллы.
В «Станционном смотрителе» Пушкин не берется исследовать причины
случившейся истории с Дуней, он не задается вопросом о возможности избежать таких
трагедий, ибо их избежать невозможно («От беды не отбожишься, что суждено, того не
миновать» [10, с. 100]), но автора на протяжении всей повести беспокоит обратное –
смогут ли герои повторить до конца ту библейскую историю, смогут ли так же одержать
победу над собой. И на первый взгляд, композиционно эта повесть несколько отличается
от остальных: первая ее часть кажется «светлой», а вторая – «черной». Если посмотреть на
событийный ряд, то так оно и есть, но если проследить духовное состояние ее героя
Самсона Вырина (а именно он центральное действующее лицо), то все возвращается на
свои места. До бегства Дуни из родительского дома Самсон Вырин явлен автором не
только как заботливый отец. Дуня для отца стала бессознательно отождествляться с
магическим средством личностного самоутверждения в пику проклятий и угроз
проезжающих высоких чиновников («Бывало барин, какой бы сердитый ни был, при ней
утихает и милостиво со мною разговаривает» [10, с. 100]).
С потерей Дуни разрушается греховное самолюбие Самсона Вырина. Он начинает
понимать, что его дочь, вопреки самым мрачным прогнозам, счастлива. Все свои
последние дни герой проводит с детьми, отдавая им без остатка свою нерастраченную
отцовскую любовь. И в этом косвенно выражается смысл прощения станционным
смотрителем дочери, подобно тому, как одна из последних сцен повести – Дуня на могиле
Самсона Вырина («Она легла здесь и лежала долго») – служит выражением покаяния
дочери перед отцом
Пушкин делает новый акцент в прочтении библейской истории. Притча о блудном
сыне не есть назидание, не есть рассказ о том, как сын ослушался отца, и какие беды из
этого вышли, или, как воспринимает эту притчу, например, Бориска Гориков в «Школе»
А. П. Гайдара: «…сын… ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему
пришлось туго, и он пошел на попятный» [3, с. 13]. Это история должна быть воспринята
как нравственное руководство для человека (отца или сына), попавшего в подобную
ситуацию, как нравственный идеал поведения (прощение отца и покаяние сына).
«Итак, будьте милосердны, как и Отец Ваш милосерден. Не судите, и не будете
судимы; не осуждайте и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. VI,
36-37).
Четыре повести под знаком «исцеления духа» органично порождают пятую –
«исцеленного духа». Художественная система «Барышни-крестьянки» исключительна в
своей реальной бесконфликтности, а все представленные в произведении очаги той или
иной конфликтной поляризации воспринимаются как пародирующие интенции на сюжеты
предыдущих повестей. Внешняя и внутренняя дихотомия первых четырех новелл
эпического цикла, где части к тому же антитетичны по отношению друг к другу по своему
идейно-художественному воплощению, не характерна для композиции «Барышни318

крестьянки». Структурная однозначность, одноплановость последней повести Белкина,
свидетельствующая о гармоничном равновесии мира в «Барышне-крестьянке»,
подготовлена общим движением «Повестей». У автора для читателей больше нет ни тайн,
ни загадок. Повествование полностью развернуто в единый линейный сюжет: нет ни
ретроспективных возвратов, ни «двойного» рассказывания.
Преодоление дихотомии во многом зависит от того, что художественная структура
«Барышни-крестьянки» не содержит в себе грешного прошлого героев – Алексея
Берестова и Лизы Муромской. Впервые в «Повестях» личный выбор молодых людей
соответствует родительской воле. И лишь затеянный Лизой–Акулиной–Бетси карнавал
создает в повествовании мотивированную буколическую интригу. В прошлом Берестова –
младшего, равно как и Лизы Муромской, нет черных отметин духовного бездорожья, нет
символической тени Сильвио, которая может внезапно омрачить будущее Счастье.
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясѐнною, нагнетенною и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же
отмерится и вам» (Лк. VI, 38).
Безусловно, подобное прочтение «Повестей Белкина» не затрагивает потаенных
глубин художественного сознания А. С. Пушкина, не фокусирует внимания на
отточенности и изящности стиля повествования. Но как мы полагаем, двенадцатилетние
школьники должны, прежде всего, проникнуться нравственно-философским содержанием
«Повестей», прочувствовать как живую данность «православный образ мира», осознать
роль традиции и евангельского предания в современной жизни, укрепить вкус к чтению
классики, отсутствие которого является, по мысли В. А. Сухомлинского, одной из причин
духовной пустоты. И, прежде всего, – к чтению Пушкина.
И в заключение обратимся к публицистической миниатюре В. Розанова «Возврат к
Пушкину» (1912): «Его еще нет, но его так хочется, этого возвращения <…> Пушкин
поставлен на свое место, – и место это, первого русского поэта утверждено за ним. Но это
всероссийское признание, торжественное и национальное, почти государственное, –
наконец, признание и литературное и ученое, – не то, о чем мечтается и что нужно; нужно
не ему, а нам. Хочется, чтоб он вошел другом в каждую русскую семью…» [11, с. 371372].
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк. III, 20).
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Abstract
Articolul dezvăluie transformările subiectelor operelor literare ale lui Lermontov în ficțiunea
modernă. Se arată că autorii își concentrează atenția asupra serviciului militar al lui Lermontov, istoriilor
sale de dragoste, dar momentele de creativitate se regăsesc cel mai adesea la periferia narațiunii. Se
remarcă ignoranța contextului istoric, ca urmare, Lermontov este înzestrat cu un comportament care nu
este caracteristic unui reprezentant al secolului al XIX-lea. O serie de publicații au dezvăluit tendința spre
reabilitarea ucigașului poetului. Pentru analiză este implicată și literatura de știință populară, în care se
regăsesc aceleași tendințe.
Cuvinte cheie: M.Yu. Lermontov, ficțiune, literatură de știință populară, fapt și ficțiune.

Судьба Лермонтова – одна из излюбленных тем беллетристики, научнопопулярной литературы. Считается, что начало процессу беллетризации биографии
Лермонтова было положено В.А. Соллогубом – прототипом главного героя повести
«Большой свет», по мнению читателя той эпохи, стал Лермонтов, а сама повесть была
воспринята как пасквиль на поэта. Известно, между тем, что Лермонтов себя в образе
Леонина не опознал, а его взаимоотношения с В.А. Соллогубом почти не претерпели
изменений. Так или иначе, в русской прозе сформировался «лермонтовский сюжет»,
имеющий свои устойчивые элементы и варианты. И если мотивная структура и образный
строй в художественной литературе о Лермонтове воспроизводится почти без изменений
(всегда присутствует мотив сиротства, одиночества, противостояния с обществом,
изгнания, ранней смерти), то варианты сюжета многообразны и обусловлены
историческим моментом – существуют героическая, демоническая, психологическая,
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мистическая и др. разновидности лермонтовского сюжета, и каждый раз именно эпоха,
запросы времени влияли на интерпретацию биографии поэта. Эволюция лермонтовского
сюжета, его типы описаны нами в ряде статей [8; 9; 10]. Однако проблема эта далеко не
исчерпана. Обозначим некоторые тревожные тенденции, наметившиеся в современных
повествованиях о судьбе поэта, которые отчетливо демонстрируют разрушение
сформировавшегося на протяжении почти двух веков канона и попытку развенчания того
трагического ореола, который присутствовал едва ли не во всех вариантах
лермонтовского сюжета.
Во-первых, современные авторы, декларируя, что им интересен Лермонтов как
человек, что их цель – показать поэта «без глянца», в результате обытовляют и опошляют
его как личность. На первый план они выдвигают любовные увлечения и офицерские
кутежи и проказы. В их изображении Лермонтов оказывается не поэтом, ставшим не
только голосом своего поколения, но и сформулировавшим важнейшие для русского
национального сознания идеи, а нарушителем общественных норм и правил, сердцеедомискусителем. Так строится образ Лермонтова в романе Михаила Казовского «Лермонтов и
его женщины: украинка, черкешенка, шведка…». Поэт влюбляется, пьет с дамами «на
брудершафт», произносит штампованные мелодраматические фразы; выражая радость,
подпрыгивает и выделывает ногами антраша, как опереточный актер; отфыркивается,
когда в гостиничном номере моется «в тазике» и т.д. Этот персонаж совершенно далек от
той личности, о которой мы читаем в воспоминаниях современников, которая проступает
в письмах и произведениях поэта. Это другой психологический тип, другое сознание – не
имеющее глубины, не задающее себе мучительных вопросов, не ощущающее внутренней
раздвоенности. Что же остается от поэта? Имя на обложке книги, что и привлекает
внимание, ведь на подобную книгу с вымышленным персонажем читатель просто не
обратил бы внимания. Таким образом, Лермонтов в качестве главного героя – это своего
рода маркетинговый ход, позволяющий обеспечить раскупаемость книги как продукта.
Во-вторых, игнорируется исторический контекст: поэт как бы изымается из своей
эпохи, его поступки и действия объясняются с точки зрения современных ритуалов, норм
общения и этикета. Понятно, что от человека XXI века, если он не погружен в
лермонтовскую эпоху, ускользает смысл многих обязательных и естественных для
человека XIX века правил и обычаев, а потому в произведениях появляются неточности,
некорректные трактовки жизненных обстоятельств и событий, взаимоотношений между
людьми и сословиями.
Ярким примером такого изложения биографии Лермонтова являются книги
Е. Хаецкой. Ей принадлежат два повествования о поэте: роман «Мишель» (2006) и
научно-популярная биография «Лермонтов» (2011). Википедия, ставшая основным
источником знаний для современного человека, сообщает об этом романе следующее:
писательница создает «...собственную версию биографии и истории гибели
М. Ю. Лермонтова, в которой психологический и исторический реализм тесно связан с
литературной игрой» [1]. Закономерно возникает вопрос – на основе чего создается эта
новая версия? Найдены новые документы в архивах? Вскрылись новые обстоятельства?
Отнюдь нет. Основания для новой версии – полет фантазии автора. Собственно это –
роман-фантазию, в котором соединились фэнтези, детектив, альтернативная история, и
создает Е. Хаецкая. Причем написан он увлекательно, интригующе и талантливо. Что и
пугает. Наш читатель привык верить написанному, воспринимать его как ―правду‖, а не
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вымысел, особенно если анонсируется «психологический и исторический реализм» как
творческая установка. И не исключено, что художественная версия Е. Хаецкой о
существовании двух Лермонтовых – Михаила и Юрия, ангела и демона, светлого и
темного юношей – западет в сердце и душу какого-нибудь простодушного читателя, будет
воспринята как факт.
Но если роман по своей природе основывается на вымысле, то научно-популярная
биография по определению должна излагать факты одновременно доступно, научно и
объективно-отстраненно. Так, вероятно, и должно было быть организовано повествование
в книге «Лермонтов». Именно этот подход и декларируется в аннотации, где сообщается,
что автор «с максимальной объективностью показывает личность великого русского поэта
с совершенно неожиданной стороны». Но по факту перед нами не биография Лермонтова,
а рефлексия человека эпохи постмодерна по поводу всего, что он прочитал у Лермонтова
и о Лермонтове; прочитал, а затем подверг прочитанное иронической переоценке. Главное
в этой биографии – не Лермонтов, а его просвещенный, скептично настроенный потомок,
который как бы с высоты своего интеллекта, опыта и системы ценностей взирает на то,
что создал Лермонтов как творец и как жизнестроитель, а также на то, что написали о нем
лермонтоведы. Часто такой подход позволяет увидеть нелепости, смысловые парадоксы и
алогизмы в известных научных трудах о творчестве Лермонтова. Так, например,
мотивированно развенчивается мысль о том, что в романе «Вадим» происходит
героизация пугачевцев. Разбирая сцену с веселящимися пугачевцами, Е. Хаецкая
комментирует ее следующим образом: «Картина очень «романтическая»: пирующие
разбойники похваляются, кто кого подстрелил и при каких обстоятельствах. Старик и его
храбрая меньшая дочь, которая заряжала ружья для мужчин, – тут же, захваченные в плен.
<…> Непонятно, однако, как советская критика могла видеть в этом эпизоде восхищение
пугачевцами и какие-то революционные мотивы. Пьяные казаки хватают старика и, грубо
его браня, тащат вешать. <…> «Пьяные безумцы», хохочущие при виде смерти, и
«мученик», до последней минуты сохранявший достоинство, – кажется, акценты
расставлены с предельной ясностью» [7].
В книге есть много интересных и продуктивных для научного анализа наблюдений и
идей. Такова, например, мысль, что драма «―Маскарад‖ – своего рода диалог со столицей
Российской империи. Все, что Лермонтов не мог высказать «в лицо» этому городу и его
высшему свету, он высказал в драме» [7]. И этот диалог с городом интересно может быть
раскрыт, в том числе и в научно-популярном повествовании.
Уже из процитированных фрагментов видно, что рассказ о Лермонтове усыпан
ироническими вопросами и комментариями, многие из которых возникают именно
потому, что исключен исторический контекст, не учитываются правила поведения и
нормы общения в обществе XIX века, а также особенности бытового поведения людей
того времени, которое само по себе становилось поступком. Подробно об этом писали, в
частности, Ю.М. Лотман [4], М.А. Гордин [3]. В научно-популярной книге Е. Хаецкой
такие поведенческие жесты получают не разъяснение через историко-культурный
комментарий, а ироническую оценку. Вот как рассказывается о докторе Майере:
«Известен такой эпизод из жизни Майера. Он был дружен с А. Бестужевым (Марлинским)
и с С. Палицыным – декабристами, которых отправили на Кавказ рядовыми. Полевой
(московский журналист) прислал Бестужеву белую пуховую шляпу, которая тогда
«служила признаком карбонара». Донос о таком «важном событии» обратил на себя
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особенное внимание губернского жандармского штабс-офицера. При обыске квартиры,
которую занимали Майер, Бестужев и Палицын, карбонарская шляпа была обнаружена, и
Майер объявил, что она принадлежит ему. За эту дружескую услугу Майера выдержали
полгода под арестом. Однако генерал Вельяминов отнесся к этому случаю совершенно
равнодушно и сохранил к Майеру прежнее свое расположение.
Вообще история идиотская. Зачем Полевому потребовалось присылать
карбонарскую шляпу? К чему вообще все эти обыски, следствие по делу о шляпе,
заключение под арест за шляпу? В любом случае история говорит о характере доктора
Майера» [7].
Как видим, автор не утруждает себя объяснением, почему намек на шляпу
карбонариев спровоцировал целую историю, а реагирует на нее так, как человек
цивилизации реагирует на ритуалы и обычаи дикарей: они ему кажутся нелепыми и
смешными, так как человеку цивилизации недоступен их сакральный смысл. Так и здесь.
Между тем, прокомментированная история со шляпой, политические подтексты которой
давно и детально раскрыты [2], актуализировала бы интересный литературный ряд:
боливар Онегина – колпак юродивого (в котором все видели намек на колпак якобинца) –
шляпа карбонария и т.д.
И подобных иронических замечаний, обесценивающих значимые поступки и жесты
людей XIX века, по книге рассыпано множество.
О «кружке 16-ти»: «Что это был за кружок, кто конкретно туда входил и чем,
собственно, все эти молодые люди занимались, осталось неразгаданным. Вероятнее всего,
ничем серьезным не занимались и состав участников никогда не был постоянным» [7].
О ревности мужа Варвары Лопухиной: «Что ж, у Бахметева были основания сильно
нервничать по поводу лермонтовского творчества. Если Лермонтов и не изобразил его в
виде какого-нибудь особо черного злодея, то поступил гораздо хуже: он не сказал о нем
ни единого доброго слова. Посредственность. Только и всего. Сцена с серьгами: князь
Лиговской показывает гостям красивые серьги, купленные им для жены, и предлагает…
угадать цену. А потом хвастается, что сторговал чуть дешевле. Ужас, в общем» [7]. И дела
нет автору, что роман «Княгиня Лиговская» известен ей, но не был известен самому
Бахметеву, так как был не закончен.
По поводу стихотворения «Смерть поэта»: «Вообще «Смерть Поэта» – произведение
с технической точки зрения очень неровное, а местами и просто ужасное» [7], и главный
ужас состоит в том, что оно совершенно недостоверно, не воссоздает реальных событий:
«Где же «отравленные последние мгновенья», где «насмешливые невежды»? Народ
толпился у дома на Мойке, ожидая известий; «государь, наследник, великая княгиня
Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина; от государя приезжал
Арендт несколько раз в день. У подъезда была давка. В передней какой-то старичок сказал
с удивлением: Господи Боже мой! я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было!»
(К. Данзас, секундант Пушкина). Где «жажда мщенья», которую Лермонтов упоминает
дважды? Неужто поэт, отходя в вечность, досадовал, что не может отомстить (а кругом
коварный шепот клеветников и завистников)? Нет, вовсе не такой была смерть Пушкина.
Так умирали персонажи драм Лермонтова – Фернандо, Юрий Волин, Владимир
Арбенин… Но не Пушкин» [7]. После такого пассажа остается только недоумевать,
почему это стихотворение потрясло современников, разошлось в списках, стало причиной
ссылки Лермонтова и С.А. Раевского, стало классическим.
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Ну и, конечно, особенно цинично звучит авторское рассуждение по поводу гибели
родственника Лермонтова Павла Григорьевича Столыпина, когда трагедия описывается
как фарс: «Эта история настолько УЖАСНА, что вызывает какие-то митьковские
ассоциации («кто спасет женыцину?!»). Падающие в обморок княгини, перепутавшие
молодого Столыпина с молодым Лобановым (брык! брык!), какой-то англичанин (откуда
взялся? почему непременно англичанин?) фуражка над волнами (о!) – ну и главный
шедевр, что это за «10 тыс. рублей золота» в карманах, которые утянули беднягу ко дну?
Откуда сведения о такой сумме золотом? Какие-то клондайкские страсти с золотыми
самородками…» [7].
Так научно-популярный дискурс приобрел нетипичные для него черты. Автор не
ограничивается рассказом о событиях и фактах, а дополняет его своего рода
«лирическими отступлениями». Комментарий становится не разъяснением, а формой
самопрезентации автора. В итоге перед нами не объективное повествование, как обещает
аннотация, а, скорее, тенденциозные рассуждения.
Надо заметить, что сама Е. Хаецкая очень строга по отношению к своим
предшественникам – советским лермонтоведам. Основная полемика у нее разворачивается
с А. Марченко (книги которой каждый раз вызывают вполне справедливую критику) и с
И.Л. Андрониковым, которого она упрекает в том, чем перенасыщено ее собственное
повествование, – в отсутствии исторической достоверности. Она пишет: «Если вчитаться
в эти страницы андрониковского исследования, то становится вдруг очевидным: друзьям
Пушкина, дворянам, аристократам первой половины XIX века, приписаны мотивы и
способ поведения диссидентов середины века XX. Но это же совершенно разный склад
людей!» [7]. Собственно эти самые слова стоит переадресовать автору.
Однако самой тревожной тенденцией в литературе о Лермонтове становятся
попытки обеления убийцы поэта Н.С. Мартынова. В последнее время появляются
публикации о его личности и творчестве, в которых пытаются «взглянуть по-новому на
дуэль» [5, с.2], которую Б. Ахмадулина очень точно назвала «вечно печальной».
Мотивируется это необходимостью разрушения версии о заговоре против гения русской
поэзии, бытовавшей в советском литературоведении. Такой попыткой реабилитации
Мартынова стала книга А.В. Очмана «В чужом пиру… Михаил Лермонтов и Николай
Мартынов» (2005). Вот основные тезисы, которые внедряет в массовое сознание автор:
1. Лермонтов настойчиво «ищет» дружбы Мартынова, так как хочет войти в его
семейный круг. В Мартынове его привлекают воспитанность, внутренний мир,
незаурядность, творческий склад личности.
2. А.В. Очман подвергает сомнению мемуарные свидетельства, которые
привлекаются литературоведами для освещения взаимоотношений Лермонтова и
Мартынова. В частности, воспоминания князя Мещерского. Мотивация такая: не мог 15летний юноша быть приближенным к маститому поэту. А так как князь пишет свои
мемуары уже старым человеком, то, по мнению исследователя, в них больше вымысла,
чем правды.
Также он обрушивается на П. Висковатова, который в биографии Лермонтова
приводит воспоминания современников о «разглагольствованиях Мартынова о блестящей
будущности» за обедом в доме Граббе в Ставрополе. Вот комментарий А.В. Очмана:
«Есть сомнение в действительности происшедшего по причине отсутствия П.Х. Граббе в
данный момент в Ставрополе. Да и можно ли представить Мартынова вхожим в дом такой
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значительной персоны, как Граббе, в период чрезвычайно краткого – двух-трехдневного
пребывания в Ставрополе, при оформлении нужных документов. Впрочем, и
амбициозность молодого офицера, если она имела место, – вещь вполне объяснимая:
опыта еще нет, проявить же себя очень хочется, мечты еще не столкнулись с суровой
действительностью» [5, с. 37]. Как видим, аргументация не очень убедительная, большей
частью лежащая в сфере эмоций и предположений.
3. Главная стратегия «обеления» Мартынова заключается в том, что А.В. Очман
находит оправдание его поступкам, поведению, а нередко, как мы видели выше,
опровергает воспоминания мемуаристов, если они не вписываются в его концепцию, а
потому пытается доказать, что рассказанного просто не было.
Подобным образом «переосмысливаются» нарциссизм Мартынова, его «глупость»
(слово мемуаристов), самолюбование, «зацикленность» на себе. Параллельно с этим
исподволь ведутся нападки на Лермонтова, даются этические оценки его поступкам – в
частности, резко негативно описывается его образ жизни в школе гвардейских
подпрапорщиков. Высокая этическая норма исследователем закрепляется за Мартыновым.
Мартынов-человек, с его точки зрения, выше Лермонтова-человека.
Но А.В. Очман на этом не останавливается. В его понимании Лермонтов ниже
Мартынова не только как человек, но и как писатель. В книге приведены произведения
Н.С. Мартынова, которые предлагается прочесть непредубежденно, не как графоманские
тексты, а как произведения, идеи, сюжетные повороты и образы которых были
восприняты Лермонтовым. Логичным в этом контексте становится вывод о том, что
Лермонтов завидует Мартынову в том числе и как небесталанному писателю.
Надо заметить, что А.В. Очман в понимании Мартынова как светлого и чистого
человека не оригинален. Достаточно вспомнить роман Б. Садовского «Пшеница и
плевелы», который подробно рассмотрен С.Н. Пяткиным [6, с. 18-29]. В нем многое
придумано. Лермонтов не бывал в Нижнем Новгороде, а в романе действие происходит в
этом городе. К моменту описываемых событий отец Лермонтова уже умер, а в романе он
приехал на Нижегородскую ярмарку, проигрался в карты, загулял в трактире. Придуман
эпизод с посещением старца в монастыре. Монах прозревает темную сущность
Лермонтова, а потому изгоняет его из кельи и предвидит будущее Мартынова как
освободителя мира от «плевел» и сострадает ему. Роман тенденциозный, но Б. Садовской
и создает не научную, а «мифологическую» биографию, в то время как современный
исследователь адресует свою именно научную книгу прежде всего специалистамфилологам и претендует на непредвзятость и объективность.
В заключение отметим, что в настоящее время лермонтовский сюжет все больше
вбирает в себя мистических элементов. На первый план выходят те эпизоды биографии
Лермонтова, которые связаны с его шотландскими корнями, Томасом Лермонтом как
предком поэта. Как и раньше, трансформация сюжета обусловлена духом времени.
Конечно, на него повлияли магия цифр (лермонтовские юбилеи в XX веке совпали с
двумя страшными войнами, что породило разговоры о «проклятии Лермонтова),
пророческий дар поэта (его предвидение ранней смерти, стихотворение «Предсказание»),
а также популярность жанра фэнтези.
Таким образом, очевидно, что лермонтовский сюжет обладает большой
жизнеспособностью и демонстрирует тенденцию к развитию. Новое время находит
актуальные для него коллизии в биографии Лермонтова. Нередко имя поэта на обложке
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используется как маркетинговый ход. На рубеже веков кардинально переосмыслен канон,
который сформировался в художественных интерпретациях судьбы Лермонтова в XX
веке.
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК СПОСОБ
ОПТИМИЗАЦИИ ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ
Галушко Елена, доцент,
кафедра русского языка, литературы и журналистики
Ульяновский Государственный Педагогический Университет им. И.Н. Ульянова
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кафедра английского языка
Ульяновский Государственный Педагогический Университет им. И.Н. Ульянова
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Abstract
Cunoașterea socioculturală este un factor care influențează studierea limbii ca limbă nonmaternă.
Cercetarea lingvistică permite metodologilor să identifice modele de exprimare, compilând vocabularul
activ al studenților. Articolul prezintă un studiu al „jucătorilor‖ tineri și seniori din regiunea Ulyanovsk.
Materialul lingvistic (fraze fixe, cuvinte noi, creații ad-hoc, conform modelului derivațional productiv)
corespunde limbii ruse autentice și extinde idea de limbă-țintă. Un asemenea sondaj poate deveni baza
unei tehnici metodologice de actualitate în studierea unei limbi străine.
Cuvinte-cheie: joc, sociolingvistică, motivație, comunicare, conturarea comunicării, metodologie.

Обучение неродному языку всегда связано с поиском оптимальных методических
приемов. Методисты очень внимательны к открытиям, сделанным исследователями в
сопряженных науках. Это обусловлено тем, что процесс обучения связан с процессом
активного присвоения новых знаний. Дейв Уиллис отмечает: ―A lot of learning takes place
by exploration… language learners find out for themselves without even being aware that they
are doing so.‖ (Многое в учении происходит с помощью исследования … изучающие
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(иностранные языки) приходят к этому сами, даже не осознавая, что они это делают в
конкретный момент) [4, c. 165].
Однако для такого исследования необходимо достаточное количество
занимательных лексических, грамматических и упражнений других видов по различным
предметным областям. Упражнения должны быть обязательны на занятиях, целью
которых является изучение неродного языка. Предметное содержание речи на неродном
языке разнообразно. Одна из тем традиционного речевого репертуара − «Занятия в
свободное время (хобби)».
Каждый исторический период привносит своеобразие в перечень занятий человека,
находящегося вне работы, учебы. Существенны национальные предпочтения в выборе
таких занятий. И это обусловливает важность знакомства учащихся с актуальной
социокультурной информацией. Как отмечают исследователи: «Социокультурные знания
помогают встроиться в конкретную структуру, познать ее особенности [6, с. 253].
Такое полное усвоение структуры неродного языка базируется на лингвистических
исследованиях,
которые
позволяют
методистам
вычленить
современные
коммуникативные модели, составить вокабуляр активного словарного запаса.
Например, в 2019 году Еленой Галушко было проведено комплексное
социолингвистическое исследование по изучению вербальных практик жителей
Ульяновской области; (Среднее Поволжье, Россия). В опросе приняли участие 167
человек. Материал собирался путем анкетирования и непосредственного наблюдения.
На три включенных в анкету вопроса отвечали только взрослые респонденты (148
человек: студенты вузов города (преимущественно – педагогического), молодые рабочие,
их взрослые родственники, соседи, друзья):
1. Играете ли в игры в свободное от учебы (работы) время?
2. Назовите игры, которыми вы любите занимать свободное от учебы (работы)
время.
3. Назовите причину, по которой вы играете в свободное от учебы (работы) время.
Таким образом, предполагалось собрать информацию о частотности игровых
практик, мотивациях игроков, излюбленном игровом репертуаре. И главное –
проанализировать варианты вербального оформления своих мыслей.
Были получены следующие результаты.
Оказалось, что людей, играющих в свободное от учебы (работы) время
большинство: 137 человек (что составляет 92,56%). Некоторые участники анкетирования,
люди не играющие, пояснили, что «не играют в игры в свободное от учебы (работы)
время, так как не имеют свободного времени».
Играющих можно условно разделить на несколько групп.
Это любители:
а) одного типа игр (суммарно − 38%) – компьютерных (преимущественно молодежь
от 19 до 22 лет); настольных (традиционных (в лото, шашки, шахматы, карты) и новых);
подвижных; игр без предметов и приспособлений (например, в игру «крокодил»);
б) игр разных типов (суммарно − 58%).
Некоторые студенты воспринимали свое хобби (например, рисование, сочинение
музыки) как игру. Таких − 4%.
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Следует отметить, что были респонденты, которые писали о временных и
ситуативных ограничениях, например, они играли только с младшими братьями и
сестрами.
Интересен характер игр, любимых жителями региона. Большинство отдали
предпочтение играм, которые тренируют логику. К ним относятся разгадывание слов,
решение головоломок, складывание пазлов, прохождение разного типа компьютерных
тестов и квестов, предугадывание действий персонажей детективного расследования, как
например, в игре «Нэнси Дрю».
Некоторые студенты использовали при вербальной характеристике таких игр
разговорно-шутливое
слово
развивалки.
Это
слово
относится
по
своей
словообразовательной модели к существительным, мотивированным глаголами (см.:
развивать) и образованным с помощью суффикса – лк. Подобные слова по своему
словообразовательному значению «выражают длительное, неоднократное действие или
многосубъектное действие (названия обрядов, сборищ, игр)» [1, с. 53]. Такие
существительные ученые называют универбатами, отмечая их частотность в современной
русской речи (например, слово развлекалка) [3, с. 27]. О справедливости этого
утверждения говорят и последующие примеры.
Настольные игры в лото, шашки, шахматы, карты воспринимаются как сама собой
разумеющаяся форма заполнения свободного времени и характеризуются как настолки.
Многих увлекают ролевые игры, когда необходимо примерить на себя роль какого либо персонажа. Приоритет отдается играм в мафию, монополию и приключениям,
особенно в фантастическом мире. Если играют с младшими братьями и сестрами, игры
приближены к реальному миру: это игры в магазин, ресторан и т.д.
Среди компьютерных игр респонденты выделяют те, которые тренируют скорость
принятия решения. Это различные стрелялки, а некоторые так и называются Need for
Speed (Необходимость в скорости).
Многих респондентов увлекают игры, конструктивным центром которых является
выбор, например, игра «правда или желание» (суть игры: играющий делает выбор и
говорит слово «правда», следовательно, он априори соглашается с фразой ведущего,
которая прозвучит позднее, − в такой ситуации часты курьезы и смешки; или выбирается
слово «действие» и выполняется заданная ведущим манипуляция).
Взрослые респонденты нередко называют обыденные действия игрой. Например,
человек выгуливает собаку, играет с ней и называет такое времяпрепровождение игрой в
догонялки.
Известно, что мотивы игры заключаются
«в многообразных переживаниях,
значимых для конкретного ребенка, вообще для играющего, сторон действительности» [5,
с. 487], поэтому самыми частыми ответами на третий вопрос анкеты были те, в которых
игра в свободное от учебы (работы) время воспринималась как способ социализации. На
втором месте по частотности − ответы, в которых игра рассматривалась как способ
познания мира и развитие каких-то качеств, которые представляются человеку
необходимыми. По этой причине многие респонденты определяли игру как способ
тренировки. Реже игра характеризовалась жителями региона как способ отвлечься и
отдохнуть.

328

Однако рейтинг мотивирующих формулировок, составленный по результатам
анкетирования, не идентичен. На него влияют возрастные психологические установки
игроков.
Предлагаем сравнить ответы на третий вопрос студентов (молодых рабочих), их
взрослых родственников.
Ответы в таблице представлены от частотных к единичным.
Причины обращения к играм в свободное от учебы (работы) время
Ответы молодых участников
Ответы их старших родственников
анкетирования
Игры развивают воображение.
Игры помогают отдохнуть и расслабиться.
Игры развивают мышление.
Игры являются формой развлечения.
Игры сопровождает веселье.
Игры позволяют вспомнить детство.
Игры позволяют примерить на себя
Игры дают возможность сбежать от
незнакомую роль.
реальности.
Игры занимают свободное время.
Игры укрепляют общение в разных
Игры дают возможность заранее понять,
коллективах.
как действовать в жизни.
Игры способствуют налаживанию
Играм сопутствует удовольствие.
дружеских отношений с детьми.
Игры занимают время.
Игры позволяют найти друзей.
Игры позволяют убить время.
Игры сопровождает веселье.
Игры вовлекают в общение с другими.
Игры позволяют убить время.
Игры могут скоротать время.
Игры дают возможность примерить роли.
Игры способствуют применению
жизненного опыта.
Игры развивают мышление.
Игры вызывают положительные эмоции.
Речевой материал, представленный в таблице, отражает менталитет носителей языка,
фразы в определенной степени могут рассматриваться как речевые клише. Их
целесообразно использовать в упражнениях по развитию диалогической и
монологической иноязычной речи.
Создается возможность расширить словарный запас обучаемых, например, через
знакомство со значениями устойчивых выражений занять время, убить время, скоротать
время; поработать с грамматическими структурами.
Шутливые разговорные слова (развивалки, настолки, стрелялки) характерны для
аудентичной речи на русском языке. Упражнения с такими словами учат «студентов не
бояться живого русского разговорного языка, снижают риск коммуникативной неудачи и
облегчают учащимся задачу межличностного общения в чуждой для них культурной
среде» [2, с. 40].
В целом, использование результатов исследования будет способствовать усвоению
предметного содержания речи по теме «Занятия в свободное время (хобби)».
Фразы о мотивах в сфере игровой деятельности, новые слова, созданные по
продуктивным словообразовательным моделям, дают определенное представление о
стране изучаемого языка. Сведения об игровых предпочтениях русскоязычной молодежи
и людей старшего возраста могут стать стимулом для устных рассказов по теме «Занятия
в свободное время (хобби)», создания письменных эссе сравнительного характера.

329

Возможна подготовка исследовательских проектов социокультурного характера,
организация диспутов, викторин.
Таким образом, социолингвистические исследования могут стать базой актуальных
методических приемов и технологий в обучении неродному языку.
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Abstract
Articolul este dedicat fondului frazeologic al dialectelor rusești din regiunea Odessa, Ucraina.
Unitățile frazeologice incluse în „Dicționarul frazeologic al dialectelor rusești din Odessa‖, care este
pregătit pentru publicare, sunt analizate din perspectiva informațiilor etnoculturale. Este demonstrat că
unitățile frazeologice ale dialectelor rusești din regiunea Odessa, culese și descrise în „Dicționarul
frazeologic‖, reflectă implicit și explicit simboluri arhetipice, termeni culturali, tradiții culturale stabile,
obiceiuri și ritualuri – tot ceea ce constituie cultura populară, și are rădăcini în trecutul îndepărtat.
Cuvinte-cheie: dialecte rusești din regiunea Odessa, din Ucraina, „Dicționar frazeologic al
dialectelor rusești din regiunea Odessa‖, unitate frazeologică, informație etnoculturală.

Русские говоры Одесской области Украины – переселенческие, островные,
южнорусские по своему происхождению, преимущественно курско-орловские,
находящиеся на протяжении 200 и более (у старообрядцев) лет в полилингвальном и
поликультурном окружении. Их изучение началось в конце 40-ых – начале 50-х гг. ХХ
столетия и велось параллельно учѐными Одесского государственного (позже –
национального) университета имени И.И. Мечникова и Одесского педагогического
института им. К.Д. Ушинского (ныне – Южноукраинский национальный педагогический
университет имени К.Д. Ушинского).
330

Полевой сбор материала с целью создания «Словаря русских говоров Одесщины»
был начат кафедрой русского языка в 1950-ом году и проводился ежегодно. Всего было
обследовано 36 русских или преимущественно русских селений – русский этнос особенно
активно участвовал (наряду с украинцами и молдаванами) в заселении данной территории
в конце XVIII-го – первой половине XIX-го века [7, с. 7-8; 18, с. 3]. Результатом
многолетней плодотворной работы преподавателей и студентов Одесского национального
университета им. И.И. Мечникова стал изданный в 2000-2001 гг. двухтомный «Словарь
русских говоров Одесщины» (далее СРГО) – словарь дифференциального типа,
вместивший около 9000 диалектных слов и 300 устойчивых сочетаний. Как отмечает
руководитель авторского коллектива и ответственный редактор СРГО, член-корр. НАНУ,
проф. Ю.А. Карпенко, «..ценность лексических материалов, собранных в русских говорах
Одесщины, заключается не только и, вероятно, даже не столько в тех новых элементах
(заимствованиях и новообразованиях), которые появились в данных говорах после их
отделения от основного языкового массива. Весьма высока их значимость как показателя
устойчивости диалектной лексики. Русские говоры Одесской области прочно удерживают
свой старый лексический запас. Более того, они в какой-то мере его законсервировали,
сохраняя нередко то, что уже утрачено (или ещѐ не засвидетельствовано диалектной
лексикографией) в материковых говорах» [18, с. 4].
Настало время целенаправленного изучения фразеологического фонда русских
островных говоров Одесщины – богатейшего малоисследованного языкового яруса,
представляющего собой ценное культурное наследие, и создания «Фразеологического
словаря русских говоров Одесщины». О проекте «Словаря» и проблемах его создания мы
уже писали в некоторых наших публикациях, см., например: [1; 5]. В настоящее время
«Словарь», вместивший более 1600 фразеологизмов, устойчивых сравнений, пословиц и
поговорок, готовится к изданию. Отметим, что начало изучению фраземики русских
говоров Одесщины положил проф. В.М. Мокиенко, работавший с Картотекой к «Словарю
русских говоров Одесщины» еще до выхода его в свет. Около 200 фразеологизмов с
пометой «одесское», в том числе пословиц и поговорок, нашли отражение в изданной под
его руководством фундаментальной трилогии – «Большом словаре русских поговорок»
(2007) [10], «Большом словаре русских народных сравнений» (2008) [9] и «Большом
словаре русских пословиц» (2010) [11].
Фраземика русских говоров Одесщины, собранная и описанная во
«Фразеологическом словаре», имплицитно и эксплицитно отражает стереотипы, эталоны,
символы, устойчивые культурные традиции, обычаи и обряды – всѐ то, что составляет
народную культуру и уходит своими корнями в глубокое прошлое. Так, внутренняя форма
фразеологизмов чѐрный вал ста̀нет (стал) на но̀гу ‗горе, несчастье, обычно связанные с
незадавшейся семейной жизнью‘, показывать горобцам дули ‗бездельничать‘, фраземаппозитивов Ванька-встанька и Ваня-рутютю ‗божья коровка‘ при глубоком
этнолингвистическом исследовании обнаруживает сопряжѐнность с мифологическим
мировоззрением древних славян, закодированном в самих компонентах фразем –
древнейших символах, содержательную основу которых – образ – можно увидеть и
понять, по мысли М. Л. Ковшовой, «лишь отвлекшись от языкового значения, выйдя в
культурный контекст» [14, с. 199]. Этнолингвистический анализ фразеологизма
показывать горобцам дули, например, позволил прийти к выводу о том, что в основе
мотивации фраземы лежит архетипическое восприятие воробья как носителя нечистой
331

силы и стремление обезопасить себя с помощью древнего ритуального жеста – дули; в
основе внутренней формы фраземы чѐрный вал ста̀нет (стал) на но̀гу также лежит
этнокультурное содержание составляющих еѐ компонентов – вола (русск. диал. вал) –
сакрального и жертвенного животного у славян, символика которого основана на очень
древних архетипических представлениях, когда крупный рогатый скот был связан с
небесными силами, грозовыми тучами и громом, и ног, отождествляющих материальнотелесный низ человека и сопряжѐнных в древних славянских обрядах с эротической и
брачной символикой. В основе фразем Ванька-встанька и Ваня-рутютю –
мифологическая интерпретация божьей коровки – жениха-спасителя в обрядовом
пространстве Иванова дня и архаические ритуалы, связанные с солярным культом.
Подробно об этнокультурном содержании фразеологизмов показывать горобцам дули ,
чѐрный вал ста̀нет (стал) на но̀гу , Ванька-встанька и Ваня-рутютю мы писали в
наших следующих публикациях: [4; 3; 6]. Как видим, диалектный фразеологизм здесь –
свѐрнутый текст, транслирующий из глубины веков древнейшие слои культурной
информации. В этом ракурсе особое значение приобретают слова проф. В.М. Мокиенко:
«Работа текстолога поэтому сродни археологическим раскопкам: необходимо терпеливо
снимать слой за слоем, чтобы докопаться до изначальной древнейшей культуры. При
таких ―раскопках в слове‖ лингвист-археолог должен быть уверен, что за каждым
очередным культурным слоем кроется ещѐ один – самый-самый… При этом языковые
слои не просто накладываются друг на друга, – они проникают друг в друга, становятся
смешанными» [16, c. 128-129].
Внутренняя форма многих фразем становится понятной при расшифровке
культурного термина (по терминологии Н.И. Толстого), являющегося семантическим
центром фразеологизма и транслирующего мощный импульс этнокультурной
информации. Современными учѐными-диалектологами уже давно замечено, что
внутренняя форма диалектных номинаций отличается большей «прозрачностью» в
сравнении с соответствующими единицами, функционирующими в литературном языке,
см., напр. [8, с. 184; 2, с. 74]. Так, внутренняя форма диалектных фразем чума̀к за со̀лью
ѐдет – 1) ‗Млечный путь‘; 2) ‗Созвездие Большой Медведицы‘ [10, с. 743; 15], чумацкий
шлях в том же значении [10, с. 755; 13], чумацкий дождь ‗дождь, идущий несколько
суток; затяжной дождь‘ [15; 13], чума̀к в во̀ду (у во̀ду ) попа̀л и чума̀к в бульбака̀ попа̀л
‗дерево с высушенной сердцевиной‘ [15], заимствованных из близкородственного
украинского языка, мотивирована концептуальным наполнением культурного термина
чумак и связана с чумачеством – по словам украинского учѐного В.В. Жайворонка,
«самобытным и неповторимым явлением в истории украинского народа» (укр. чумацтво,
чумакування), относящимся к XVI-XIX вв. Чумаки, занимавшиеся торгово-возническим
промыслом, перевозили на волах для продажи хлеб, соль, рыбу и др. [12, с. 645-646], что и
отразилось в функционирующей в русских говорах Одесщины поговорке що чума̀̀к в эзэ̀,
то и грызэ̀ ‗каждый пользуется результатами своего труда‘ [18, с. 287; 11, с. 998; 15]. Как
известно, уникальное явление чумачества получило широкое освещение в украинской
художественной литературе и фольклоре.
Фраземы, соотносящиеся с обычаями, обрядами и культурными традициями, как
правило, сопровождаются в «Словаре» развѐрнутым этнокультурным комментарием.
Приведѐм в качестве примера некоторые фразеостатьи: 1. Дотрепа̀ть шѐлковый ко̀сник
(шѐлковый ко̀сник дотрепа̀ть ). Фольк. О девушке, которая готова к замужеству: С
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дѐфками та̀нцы паважу̀ / Шо̀лковый ко̀сник датриплю̀ / Шо̀лковый ко̀сник датриплю̀ /
Салфѐт-башма̀к данашу̀ (Из свадебной песни «Красная девка»). Троиц., 2018 [13]. <
Ко̀сник – шѐлковая лента, вплетаемая в косу. Связано со старинным обычаем, согласно
которому девушкам, достигшим 12 лет, вплетали в косу голубой ко̀сник, достигшим 14 лет
– зелѐный ко̀сник , достигшим 16 лет – красный. Син.: Доносить салфѐт -башма̀к. 2.
Доносѝть салфѐт -башма̀к (салфѐт-башма̀к доносѝть ). Фольк. О девушке, которая
готова к замужеству: С дѐфками та̀нцы паважу̀ / Шо̀лковый ко̀сник датриплю̀ / Шо̀лковый
ко̀сник датриплю̀ / Салфѐт-башма̀к данашу̀ (Из свадебной песни «Красная девка»).
Троиц., 2018. < Салфѐт-башмакѝ – кожаные полусапожки, которые девушки носили до
замужества [13]. < Салфет – от лат. salvete – будьте здоровы! [17]. Син.: Дотрепать
шѐлковый ко̀сник . 3. Собира̀ться на зелѐную тра̀вку
. Этнограф. Об обычае
празднования Троицы в селе Троицком Беляевского района, представляющем собой
массовое народное гулянье. В этот день жители села вставали очень рано, рвали полынь,
бросали через порог и через форточку; к забору и форточке прикрепляли ореховые ветки,
чтобы, по поверьям, «враг не пробрался», «чѐрт не зашѐл у хату». Полынь бросали и на
порог, «чтобы никто войти не мог» (нечистая сила – Н. А.). Затем шли в специально
отведѐнное для празднования место – «на зелѐную травку», садились на дерюжки, ставили
миски с варениками, пирожками и т. п., графины с вином и пели песни. Праздновали всем
селом. Троиц., 2019 [13].9
В заключение отметим, что из более 1600 фразеологизмов, вошедших в «Словарь»,
67 сопровождаются пометой «обрядовое», 34 – «этнографическое», 12 – «фольклорное».
Как было сказано выше, и многие другие диалектные фраземы, не отмеченные подобными
пометами, транслируют мощный «культурный» импульс, что является ярким
подтверждением самоценности материала, его высокого «удельного веса» в образном
означивании мира.
Полагаем, что ценная культурно значимая информация, закодированная в
диалектных фраземах, включѐнных во «Фразеологический словарь русских говоров
Одесщины», и представленная в виде специального – этнокультурного – комментария к
фраземам, может послужить объектом дальнейших плодотворных изысканий не только
лингвистов-диалектологов, но и культурологов, этнографов, специалистов по истории
языка.
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Abstract
În articol sunt prezentate diferite tipuri de comunicare ce pot spori activitatea cognitivă,
intelectuală, valorică, emoțională a studenților străini în procesul studierii limbii ruse. Este demonstrat că
lucrul asupra textului servește la însușirea resurselor lingvistice necesare pentru o comunicare eficientă,
pentru formarea competențelor de vorbire, lingvistice, culturale și pragmatice. Autoarea propune un set de
exerciții care facilitează studierea textului de către studenții străini și elaborarea propriilor texte.
Cuvinte-cheie: vorbire, comunicare, scriere, audiere, text, lectură.
Изучение языка, важнейшего хранилища многовекового опыта и знаний человека об

окружающей действительности, способствует гармоничному становлению креативно и
критически мыслящей личности, активно и целенаправленно познающей мир. «Язык
народа находит воплощение в образе мыслей народа, и образ мыслей народа воплощается
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в языке – и трудно представить себе что-либо более тождественное» [1, с. 68]. Слушание,
говорение, чтение, письмо как разные виды коммуникации способны активизировать
когнитивную, интеллектуальную, оценочную, эмоциональную деятельность иностранных
студентов в процессе овладения нормами русского языка. Работа с текстом, который
является источником информации, средством и основой обучения русскому языку,
объектом комплексного анализа, эталонной коммуникативной единицей, эффективно
служит развитию навыков и умений, овладению необходимыми языковыми средствами
для полноценного общения [3, с. 213–218].
Предлагаемый комплекс заданий поможет иностранным студентам исследовать
текст и приблизиться к созданию собственного монологического высказывания,
отражающего действительность в тех или иных языковых категориях.
Первый этап работы с текстом нацелен на общее его понимание и начинается с
ознакомительного чтения текста целиком и по фрагментам; с изучающего чтения для
определения коммуникативного задания текста; с поиска новых, неизвестных слушателям
слов, способности воспринимать и раскрывать их дефиниции с помощью разных
словарей – энциклопедических, толковых и аспектных. Понять номинацию чего-либо –
это значит не только разобраться в смысловой сущности вещи, но и научиться применять
нужное слово, понимать контекст и интерпретировать описанную ситуацию. Лексическая
работа в данном случае оказывается необходимой: обращаясь к словарям, иностранные
слушатели не только узнают семантику слова – однозначного или многозначного, они
знакомятся с системой помет, данных в словарях; квалифицируют лексему как
нейтральную, специальную, разговорную, архаичную и пр., обладающую теми или иными
грамматическими признаками, способную или неспособную к изменению в речи.
Когнитивное содержание текста находит воплощение в его речевых реализациях.
Наблюдение над словом в тексте, анализ его употребления способствуют
воспроизведению услышанного или прочитанного текста. Поэтому второй этап работы с
текстом нацелен на выделение его структурно-смысловых компонентов и языковых
средств их реализации, на понимание того, как создаются такие текстовые категории, как
связность и целостность, информативность и завершѐнность. На этом этапе важно научить
иностранных слушателей различать план и модель текста; составлять план – в разной
форме: вопросной, тезисной или назывной, создавать подробный и краткий, простой и
реферативный пересказ текста, закреплѐнный также в письменной форме [2, с. 21-27].
Иностранные слушатели приходят к пониманию того, что модель представляет собой
отвлечѐнную форму содержания текста, в которой отсутствует конкретная информация,
что модель даѐт правила, рекомендации, по которым строится текст. На этом этапе работы
с текстом становится важным повышение качества собственных навыков студентов: они
учатся аналитически работать с полученной из текста информацией, самостоятельно
ставить вопросы и находить на них ответы, применять свои знания при обсуждении темы,
идеи, проблемы, поднятой в тексте.
Третий этап работы с текстом фиксирует связь языковой личности иностранного
слушателя с его индивидуальным мироощущением через призму воспринимаемых и
порождаемых ею текстов. Меняется качество речи иностранных студентов и их
отношение к развитию речи, поскольку они получают в своѐ распоряжение систему
языковых значений вместе с заключѐнными в них способами представления смысла. В
результате появляются нужные качества и стратегии развития навыков собственной
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чѐткой, понятной, уверенной речи: выделяются такие фрагменты текста, как введение,
основная
часть,
заключение;
предложения
располагаются
в
логической
последовательности, выстраиваются в цепочку. Текст переносится из устной речи в
письменную и наоборот, когда иностранный студент получает способность выступить
публично с подготовленным самостоятельно высказыванием и принять участие в
обсуждении изложенного материала, сформулировав собственную точку зрения.
Составление своего письменного монологического высказывания, основанного на
предложенном примере, по составленному плану, последующее выступление с
сообщением позволяет обучающемуся создавать индивидуальную систему отражения
мира и приводит к формированию культуры публичной речи.
Предложенный алгоритм работы с текстом обеспечивает:
во-первых, формирование навыков и умений анализа полученной из текста
информации;
во-вторых, воспроизведения его содержания в разных видах и формах;
в-третьих, продуцирование на его базе собственного текста, формированию
речевой, лингвокультурологической и лингвопрагматической компетенций.
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Abstract
În articol sunt prezentați termenii „tehnologiile pedagogice‖ și „tehnologiile învățării‖, istoria
apariției lor și interpretarea contemporană a acestor termeni. Sunt descrise cele mai eficiente forme de
organizare a procesului instructiv-educativ, care necesită un sistem determinat de activități și interacțiuni
cu includerea tuturor elementelor ale acestui proces. În mod special sunt descrise tehnologiile de
colaborare și tehnologia învățării limbii ruse prin metoda proiectului.
Cuvinte-cheie: limba rusă, tehnologii, învățare, colaborare, socializare, metode.

Понятия «технологии обучения» и «педагогические технологии» имеют свою
историю возникновения и формирования в методике преподавания языков. Рассмотрим
некоторые из них, имевших место в XIX – XXI вв.
ВЧЕРА было заложено понимание…
Ученые Англии конца XIX в. Ф. Персивал и Г. Эллингтон термин «технологии
обучения» рассматривали как инструмент, позволяющий представить все аспекты
построения ситуаций во время обучения на уроках (teaching-learningsituations) и
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допускающий использование всех возможных методов и способов обучения,
направленных на реальное достижение поставленных перед учителем и обучающимися
целей и задач.
Роль технологий обучения ученые видели только в оказании помощи,
направленной на всемерное повышение эффективности процесса обучения и мотивации
к обучению школьников. Они обращали особое внимание на сам термин, который, по их
мнению, включал в себя любые возможные формы и средства представления
информации и потому выступал в качестве оборудования к образовательному процессу.
Учебными технологиями ученые считали только аудиовизуальные средства (Percival F.,
Ellington H., 1984).
В российской науке первым ученым, привнесшим в научную и методическую
литературу свое понимание терминов «технология обучения» и «педагогическая
технология» стал В.П. Беспалько. В конце ХХ в. (1989 год) им сформулировано значение
педагогической технологии как системного и последовательного процесса воплощении
на практике запланированного и спроектированного учебно-воспитательного процесса,
рассматривая его как «проект определенной педагогической системы, реализуемой на
практике» [1].
Исследователи организации процесса обучения в высшей школе Чернилевский
Д.В. и Филатов О.Н. сформулировали свое понимание следующим образом: «наличие в
процессе организации обучения обязательного системного комплекса психологопедагогических шагов», включающих необходимый перечень и комплект дидактических
материалов, методов, приемов и необходимых условий. Ученые утверждали, что
«технология обучения» требует продуманного управления самим процессом обучения и
наличие взаимодополняющих действий, направленных на организацию и контроль
деятельности обучаемых.
СЕГОДНЯ наука интерпретирует…
В научной и методической литературе начала ХХI века понятия «педагогические
технологии» или «технологии обучения» все чаще подменяются одно другим, но многие
ученые делают все же попытки не ставить знака равенства между ними.
В данной статье нами представлены возможности некоторых дидактических
решений по реализации технологий обучения, дающих во время преподавания русского
языка как иностранного и русского языка как неродного, так и русского языка как
родного (далее: РКИ, РКН, РКР) достаточно высокую результативность и качество
владения русским языком.
Надо отметить, что методика преподавания РКИ или РКН, будучи идентичными
по специфике обучения, ведет обязательный учет владения русским языком учащимися
до начала изучения (в наличии уровень А1), а также вопросов типологии русского и
родного языков (учѐт интерференции и транспозиции, грамматических структур,
лексических, фонетических и других условий).
Считаем возможным сделать вывод: технология обучения русскому языку и
литературе должна включать все элементы активного учебного процесса и
организовывать процесс обучения, для которого обязательна СИСТЕМА действий и
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (учитель – ученики; учащиеся – учитель; учащиеся – учащиеся, в
отдельных случаях, и родители).
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Нами будут рассмотрены те варианты урочных технологий для школ Армении,
основным требованием к которым является формирование мотивации к обучению, поиск
и развитие творческого потенциала учащихся и учителя.
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА будем искать решения …
Технологии сотрудничества.
В современной общеобразовательной школе всех типов и направлений обучения
русскому языку (РКИ, РКН и РКП) сотрудничество строится на основе активного
взаимодействия учащихся и учителя на всех уроках и при обязательном использовании
технологии обучения.
В процессе подготовленного учителем взаимодействия ученики должны нести
ответственность не только за свое участие в уроке, но и за успехи каждого ученика в
классе.
Необходимо отметить, что во время общепринятых фронтального и
индивидуального опроса учащиеся выступают субъектом учебной деятельности и
отвечают только за себя, во время же сотрудничества с учителем и учениками класса
осуществляется «субъект – субъектное» взаимодействие. Учителю важно создать все
условия для работы в цепочке «учащийся – учитель – группа» и проследить за
формированием субъекта, готового осуществлять коллективную учебную деятельность
(КСО) [4].
Рассмотрим следующие проекты по сотрудничеству.
1.
«Обучение в команде» (Student Team Learning) – метод, предполагающий
«групповую цель» (teamgoals) и запланированный успех для всех в группе (teamsuccess).
Успех должен быть достигнут в результате самостоятельной работы с
темой/проблемой/вопросом каждый участник группы должен обязательно сотрудничать
с другими членами группы (или команды). Ученики должны понимать, что их задача
состоит не столько в том, чтобы сделать что-то самому, сколько в том, чтобы усвоить
что-то вместе. Каждый из них должен овладеть запланированными учителем умениями
и навыками и знаниями, доступными для всей команды и каждого его члена.
Особенностью этого метода является то, что ученики делятся на группы
(обязательно разные по уровню владения), а учитель объясняет новый материал и
предлагает ученикам разобраться в нем и закрепить в группе.
2.
«Индивидуально-групповая работа» (Student – Teams – Achievement
Divisions –STAD) и «Командно-игровая работа» (Teams – Games – Tournament – TGT).
Надо отметить, что при организации этого метода группе дается задание и
необходимые материалы-опоры, а задание выполняется либо по частям (каждый
выполняет свою часть), либо по «вертушке» (каждое последующее задание выполняется
следующим учеником – сильным или слабым учеником).
Данный метод позволяет организовать своеобразное соревнование, но не сильных
со слабыми, а с самим с собой, т.е. со своим предыдущим результатом.
3.
«Пила» (Cooperative Learning) – технология обучения, разработанная в 1978
году проф. Э. Аронсоном (Elliot Aronson) и названная Jigsaw (пила), дословный перевод с
английского – ажурная пила.
Он заключается в том, что каждый член команды готовит материал к своей теме,
затем объединяется со всеми учениками, изучающими этот же вопрос из других групп, и
обменивается информацией, становясь экспертом по этой теме. Описанный этап можно
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назвать – «встречей экспертов», после которого участники возвращаются в свои группы
и обучают членов уже своей команды всему тому, что узнали от «экспертов» и о
выполненной ими части задания (что составит как бы «зубцы одной пилы»). Отметим,
что дополнительных усилий со стороны учителя при этом не предполагается. На
заключительном этапе учитель может опросить каждого из команды, задав любой из
вопросов по теме.
4.
«Учимся вместе» (Learning Together) был разработан в 1987 году в
университете штата Миннесота (David Johnson, Roger Johnson).
Во время организации этого метода учитель должен уделить особое внимание
комплектации команд, учету индивидуальных и психологических особенностей каждого
участнику, и четкому определению его задач.
Ученики каждой группы должны самостоятельно распределить:

роли членов группы (у каждого своя часть задания);

формы отслеживания и мониторинга активности членов группы;

материалы по культуре общения и поведения для группы.
С самого начала группа решает две задачи: академическую по достижению какойто познавательной или творческой цели и социальную (или социально-психологическую)
по обучению культуре общения. Обе задачи равно значимы и должны быть в центре
внимания как учителя, так и лидера группы.
После выполнения заданий всеми членами команды учитель должен провести
тестирование по проверке усвоения нового материала (тест должен выполняться
индивидуально, без поддержки группы).
Технологии проектного обучения русскому языку.
Одной из самых важных и интересных технологией при обучении русскому
языку и литературе является метод проектов, возникший в 20-е годы ХХ века в США и
получивший известность ранее как «метод проблем».
В основу этого метода легли идеи Дж. Дьюи, А. Лая, Э. Торндайка и других
американских ученых. Суть метода заключается в том, что он обеспечивает
социализацию процесса обучения и ему характерны:
1)
опора на сиюминутные увлечения учащихся;
2)
деятельность строится не только в русле учебного предмета;
3)
с увлечением выполняется деятельность, которая была выбрана им самим;
4)
обучение не одностороннее, важны и дополнительные сведения [2].
Надо отметить, что со временем этот метод пережил своеобразную эволюцию:
родившись из идеи свободного воспитания, сегодня он стал интегрированным
компонентом для системы образования.
Главной целью рассматриваемого метода является подготовка обучающегося к
будущей активной деятельности в различных сферах деятельности (экономической,
культурной, политической) и формирование человека воспитанного, умеющего
принимать самостоятельные решения, решать проблемы и обладающего критическим и
творческим мышлением.
В процессе разработки задач учебного проекта, решаемых методом проектов,
требуется создание условий для развития у обучающихся умения учиться, учитывать
собственный или опыт других, а также позволяющих обучающемуся самостоятельно
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разобраться в сущности и путях дальнейшего развития изучаемой темы, при этом
развиваясь самому.
На уроках РКИ, по ходу работы над тем или иным проектом, учащиеся
приобретают собственную заинтересованность и необходимые умения, навыки и знания
(УНЗ, а вовсе не ЗУН), самостоятельно решают урочные проблемы, используя на
практике приобретенные УНЗ. Эта технология при обучении РКР, РКИ и РКН – одно из
самых действенных направлений для обучения в сотрудничестве, предусматривающее
решение учащимися той или иной проблемы, оформленной в виде проекта [3].
Полат Евгения Семеновна, будучи одним из современных разработчиков этой
технологии обучения, отметила: «метод проектов суть развивающего, личностноориентированного обучения. Он может использоваться на любой ступени обучения, в
том числе и в начальной школе» [5]. Мы же добавим, что начальная школа должна стать
важной ступенью по внедрения метода проекта в практику, потому что она развивает,
удивляет и обогащает опыт малышей.
Исходя из определения разработчиков современной системы проектного
обучения: «Все из жизни, все для жизни», мы убеждены, что этот метод, использующий
«материалы» окружающей жизни в школьной «лаборатории», обеспечивающей усвоение
и приобщение, обеспечит познание и социализацию учеников, обеспечит достойные
результаты современному образованию.
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Abstract
În acest articol autorii analizează utilizarea noilor tehnologii didactice în studierea limbii ruse în
instituțiile naționale, în special în grupele de studenți kirghizi.
Cu toate că există o multitudine de tehnologii didactice în predarea limbii ruse, dar și în procesul
de organizare a lucrului individual pentru studenți, care permit eficientizarea procesului instructiveducativ, autorii prezintă diverse forme și modalități de realizare a lucrului individual în cadrul orelor de
limba rusă.
Cuvinte-cheie: tehnologii didactice, lucrul individual, limba rusă, grupe de studenți kirghizi,
specialități nefilologice.

На современном этапе развития нашей страны во всех сферах жизни Киргизской
Республики важную ключевую роль продолжает играть русский язык. Несмотря на
неоднозначную языковую ситуацию, сложившуюся в последнее время в Кыргызстане,
русский язык широко используется во многих сферах общественно-политической, научнообразовательной и культурной жизни. Потенциал русского языка в указанных сферах
является мощной мотивацией для его изучения в современном обществе. Анализ
многочисленных бесед, опросов и результаты анкетирований, а также наши наблюдения
свидетельствуют о том, что каждый школьник, студент, каждый молодой человек
начинает остро осознавать необходимость владения русским языком, который становится
одним из условий получения качественного образования, престижной работы, успешного
профессионального и карьерного роста. В этой связи справедливо замечание Президента
Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Вербицкой
Л.А., что в последнее время наблюдается возрождение интереса к русскому языку,
проявляется прагматизм и сегодня востребованы и конкурентноспособны те люди,
которые хорошо знают русский язык.
В Кыргызской Республике русский язык имеет статус официального. Это
закреплено Конституцией. Глава Кыргызского государства С. Жээнбеков отметил, что для
него русский язык «стал окном в большой мир науки, знаний, литературы и искусства».
«Знание языков, в том числе русского, – самый короткий путь к развитию личности.
Кыргызстанцы в идеале должны знать три, а в лучшем случае еще больше языков. Мир
становится для них не таким глобальным и сложным для путешествий, получения
образования. И к нам приезжает много иностранцев, туристов. Поэтому знание языков
только обогащает жизнь человека», – сказал С. Жээнбеков.
В высших учебных заведениях Кыргызстана дисциплина «русский язык» является
обязательным для изучения на первых курсах кыргызских групп всех специальностей.
Предназначенный для студентов, окончивших национальную школу на родном языке,
дисциплина русский язык отражает отмеченное в Законе «Об официальном языке
Кыргызской Республики» стремление кыргызского народа и других наций, и народностей
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к овладению наряду со своим родным языком и русским языком в качестве языка
межнационального общения.
Свободное владение русским языком как средством межнационального общения и
приобщения к духовным ценностям отечественной и мировой культуры становится в
настоящее время непременным условием подготовки квалифицированного и
компетентного специалиста и объективной необходимостью, и потребностью всех
граждан нашей республики. Владение русским языком нашим студентам поможет не
только приобрести знания, которые позволят интегрироваться в мировое пространство, но
и получить ключ к профессиональному успеху, уменьшить языковую зависимость,
повысить чувство самодостаточности и уверенности в завтрашнем дне. Несмотря на тягу к
изучению русского языка, его позиции в различных регионах ослабевают из-за нехватки
учителей русского языка и литературы, недостаточно современных и качественных
учебников и учебно-методических пособий, устарели методики преподавания русского
языка, они не соответствуют требованиям современного общества и не формируют
ключевых компетенций учащихся. На наш взгляд, созрела острая необходимость в
разработке и внедрении таких технологий и методик обучения русскому языку студентов
кыргызских групп, которые учитывали бы изменившийся статус русского языка, мотивы
его изучения, реальную ситуацию в системе образования и запросы общества для
подготовки активной, ответственной, творческой личности будущего специалиста,
способного самостоятельно находить выход из различных жизненных ситуаций, строить
и корректировать свою учебно-познавательную деятельность.
Целью изучения курса русского языка в кыргызской аудитории является
совершенствование русской речи студентов в различных сферах коммуникации:
разговорно-бытовой, общественно-политической, учебно-профессиональной, научной.
Курс русского языка и методика его подачи позволят сформировать
социокультурные, коммуникативные, языковые компетенции, научат работать в команде,
помогут аргументированно отстаивать свои позиции, правильно формулировать вопросы
различного уровня сложности.
Для достижения указанных целей на занятиях русского языка в кыргызской
аудитории широко и успешно применяются современные образовательные технологии.
Широкое использование современных образовательных технологий на занятиях русского
языка в кыргызской аудитории способствует не только усвоению материала, но и
повышению интереса к изучаемой дисциплине, позволяет изменить характер «характер
деятельности и взаимодействия субъектов образовательного процесса, происходит смена
приоритетов – от трансляции знания к созданию условий для более полной реализации
личностного потенциала» [3, с. 5]. Как справедливо замечает Н.В. Бордовская,
«…овладение современными технологиями – это не просто дань моде, а потребность
найти способы повышения результативности и эффективности профессиональной
деятельности…» [3, с. 10].
В процессе обучения русскому языку в национальной кыргызской аудитории
успешно используются современные образовательные технологии такие как активные и
интерактивные
технологии и методы обучения: технологии программы РКМЧП
(мозговой штурм, ИНСЕРТ, ЗИГЗАГ, РАФТ, ЗХУ и т. д.); беседы, дискуссии; игровые
технологии; информационно-коммуникативные технологии; технология портфолио;
технология проблемного обучения; технология модульного обучения; работа в малых
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группах; творческая мастерская; интерактивная лекция с презентацией; технология
организации самостоятельной работы и др.
Позволим себе кратко остановиться на технологии организации самостоятельной
работы студентов.
Вхождение отечественного образования в мировое образовательное пространство,
реализация принципов Болонской декларации стимулируют активную самостоятельную
работу студентов. Обучение студентов способам сознательного, самостоятельного
приобретения и совершенствований знаний, навыков и умений, самостоятельное,
активное и целенаправленное изучение учебного материала по русскому языку
студентами кыргызских групп и дальнейшее применение полученных знаний в
повседневной жизни является важнейшей составной частью учебной деятельности
студентов. Технология организации самостоятельной работы студентов по русскому
языку уже сама по себе обеспечивает большую степень самостоятельности студентов и
является важным условием повышения эффективности процесса обучения русскому
языку, так как предполагает не передачу знания от преподавателя к студенту, а развитие
умений и способностей ориентироваться в информационном пространстве. Задача
преподавателя русского языка – так организовать самостоятельную деятельность, чтобы
студенты ощущали удовлетворение от своей потребности познания, развивали и
формировали новые интересы и потребности, удовлетворению которых способствовало
бы знание русского языка. Интерес – мотив – успех – интерес – вот круг стимулов,
побуждающий тех, кто изучает язык, к интенсивной самостоятельной работе по его
совершенствованию. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью,
не могут стать подлинным достоянием человека.Здесь уместно будет привести
высказывание великого Конфуция, который сказал: «Я услышал и я забыл, я увидел - и я
запомнил, я сделал - и это стало моим».
Формы самостоятельной работы по русскому языку и формы контроля определ
яются тем целями и задачами, какие мы ставим перед нею. Но в каких бы формах ни
осуществлялась бы самостоятельная работа студентов, мы видим ее цель не только в
развитии навыков владения языком, но и в том, чтобы способствовать работе ума и души.
Технология организации самостоятельной работы по русскому языку в кыргызской
аудитории может быть представлена в следующих видах:
– работа с научной, научно-популярной информацией, с различными текстами,
художественной литературой, написание отзывов и рецензий на просмотренные научнопознавательные телепередачи;
– размышление и осмысление прочитанных текстов, извлечение и резюмирование
различной информаций в форме синквейнов, даймондов, двучастного дневника, сравнение
через диаграмму Венна. Это и написание творческих эссе, подготовка рефератов,
докладов, оформление тематических альбомов, составление слайдовых презентаций,
видеороликов, буклетов, путеводителей, написание аргументирующих эссе, выводов
состоявшихся дискуссий, конспектов, аннотаций, составление кластеров, формулирование
тематических вопросов различных уровней по таксономии Блума, составление
репортажей, интервью. Наш многолетний опыт показал, что студенты с наибольшим
интересом выполняют задания, затрагивающие и волнующие молодежь – нравственные,
остроактуальные проблемы, где обучающийся оказывается в ситуации реальной
коммуникации.
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Наиболее органично и адекватно поставленным целям в учебный процесс по
русскому языку для студентов кыргызских групп вписались проектная технология и
обучение в сотрудничестве, поскольку они обеспечивают не только наиболее успешное
усвоение учебного материала, но и способствуют формированию и развитию ключевых
компетенций, интеллектуальному развитию студентов, их самостоятельности и
доброжелательности друг к другу и к преподавателю. Одновременно вырабатывается
ответственность, умение работать в команде, четкая ориентация на сознательное развитие
самостоятельного критического мышления.
Опыт нашей работы показывает, что студенты с большим увлечением и
ответственностью работают в малых группах. Работа в малых группах – это одна из самых
популярных технологий, когда для совместного выполнения заданий студенты
организовываются в малые группы по 4-6 человек. Студенты работают в малых группах
до тех пор, пока все вместе не освоят какой-либо предложенный материал, не придут к
общему мнению по решению проблемы или не создадут какой-то творческий продукт,
который затем презентуют в группе. Такое объединение дает всем студентам (в том числе
и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать,
вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает
невозможно в большом коллективе. Работа в малой группе – неотъемлемая часть многих
интерактивных методов, например, таких, как мозаика, дебаты, общественные слушания,
почти все виды имитаций и др. Так, к примеру, студенты в малых группах готовили
презентацию по теме «Искусство в жизни студентов». Одной малой группе пришлось
подбирать материалы по микротеме «Волшебная сила музыки», другая группа занялась
подбором информации к микротеме «Живопись», третья группа презентовала тему
«Киноискусство», четвертая группа представила свой проект «Искусство художников в
коллекциях Эрмитажа». Данная технология позволяет реализовать принципы
самообучения и взаимообучения, самооценивания и взаимооценивания. Преподаватель
всего лишь указывает траекторию движения студентов, направляет их, а студенты,
проявляя инициативу, творчество, ответственность выдают замечательные результаты.
Здесь имеет место широкое использование Интернет-технологий, компьютерной
технологии, обладающие огромным потенциалом в подготовке студентов всех
специальностей.
Информационно-коммуникационные
технологии
активизируют
познавательную деятельность наших студентов, способствуют развитию положительной
мотивации, помогают более полной реализации основного принципа работы – «обучение
через исследование» способствуют. Внутри каждой малой группы студенты
самостоятельно определяют роли каждого члена группы для выполнения общего задания:
отслеживания, мониторинга активности каждого в решении задачи, культуры общения
внутри группы.
Перечисленные технологии в процессе преподавания русского языка студентам
кыргызских групп способствуют творческому усвоению курса «русский язык»,
формируют и развивают ключевые компетенции – коммуникативную, языковую,
социокультурную, развивают критическое мышление студентов, способствуют
формированию профессиональных качеств, необходимых специалисту ХХI века.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА КОММУНИКАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ
УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО
Волковская Мария, док., конференциар
Институт Педагогических Наук
CZU: 811.161.1:37
Abstract
Articolul reflectă principiul comunicării, care este implimentat în manualele moderne de limbă rusă
ca limbă nematernă (în R. Moldova). Sunt prezntate și discutate exemple de sarcini din aceste manuale.
Cuvinte-cheie: comunicare, competență, curriculum, manual, competențe de comunucare.

Когда мы говорим о качественном преподавании, то имеем в виду качественную
концепцию образования, в соответствии с ней – качественные куррикулумы. В свою
очередь, для реализации этих целей необходимы качественные учебники, без которых не
будет работать ни одна концепция образования. В последние годы много было сказано о
проблеме создания учебников нового типа – новых по содержанию, по функции и по
принципу подачи материала.
Большинство учебников по русскому языку как неродному построены с учетом
личностно-ориентированного обучения. В основу их концепции положены основные
методические принципы, согласно которым строятся, анализируются и оцениваются
методические категории в рамках базисной стратегии обучения: коммуникативность,
функциональность,
учет
родного
языка,
интенсивность,
многоаспектность,
страноведческая направленность, индивидуализация и др.
В них находят отражение такие процедуры обучения, как выяснение смысла
изучаемого учебного предмета и каждой отдельной темы, постановка задач, организация
образовательной ситуации, предъявление необходимой информации, раскрытие путей
решения проблем, обобщение и систематизация, закрепление и контроль,
самостоятельные
исследования,
домашняя
работа,
рефлексивное
осознание
образовательной деятельности и ее результатов.
На первом месте, безусловно, находится принцип коммуникативности, который
подразумевает у учащихся формирование и развитие коммуникативных компетенций [2].
Принцип коммуникативности возник уже достаточно давно, но не потерял
актуальности и в наши дни. Основной целью изучения русского языка как неродного
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является не только знакомство с ним как с лингвистическим феноменом, но и утилитарное
его усвоение как орудие общения и выражения мысли. Коммуникативность как
основополагающая категория методики предполагает использование изучаемого языка с
самых начальных стадий обучения в естественных для общения целях и функциях или
максимально приближенных к ним, имитирующих их. Коммуникативность подчиняет
себе все стороны обучения: соотношение знаний с умениями и навыками (расширение
последних); выбор приемов обучения; способ преподнесения; содержание
общеобразовательных и воспитательных задач; мера и характер использования других
наук.
В методике преподавания русского языка неродного уже описаны основные типы
коммуникативных целевых установок. Приведем примеры некоторых из них:
- установки, требующие от учащихся умений выражать согласие, подтверждать сказанное,
присоединяться к сказанному, дополнять собеседника: согласитесь, подтвердите,
продолжите сказанное и т.д.;
- установки, формирующие у учеников умения выражать свое отношение к явлениям,
событиям, фактам, согласие/несогласие с чем-либо: докажите, согласитесь, возразите,
откажите, не соглашайтесь, выразите радость, огорчение, сомнение, удивление и т.д.;
- установки, побуждающие к совершению действия или его запрещению: попросите,
пригласите, предложите, запретите и т.д.;
- установки, требующие уточнения, выяснения предмета разговора: уточните, выясните и
т.д. [3].
Коммуникативные установки вовлекают учащихся в общение, но сами по себе они еще не
могут это общение обеспечить.
Главным средством создания возможностей общения на уроке в настоящее время
признается специальная система упражнений, которые получили название условноречевых, коммуникативных, ситуативных. Каковы основные характеристики этих
упражнений? Это, прежде всего, названные выше целевые установки. Далее,
коммуникативные упражнения моделируют ситуации речевого общения, стимулирующие
речевую деятельность учащихся, вызывающие желание вступить в общение. При этом
предпочтение отдается ситуациям, близким учащимся, связанным с их личным опытом.
Следует отметить, что мы неслучайно говорим о системе коммуникативных упражнений.
Дело в том, что учителя уже довольно широко используют их, однако часто вводят их
эпизодически. Коммуникативные упражнения в этом случае не являются органической
частью учебного процесса, а поэтому не всегда дают ожидаемые результаты.
Система упражнений, реализующих принцип коммуникативности, предусматривает
последовательное формирование речевых умений и навыков, постепенный переход от
воспроизведения (репродукции), имитации образцов к самостоятельной продуктивной и
далее к неподготовленной речи в различных ситуациях и сферах общения. Например, от
вопросно-ответных диалогических единств, содержащих вопросы, ответы на которые
определены самими вопросами, к диалогическим единствам, в которых учащиеся
отвечают на вопросы, исходя из своего жизненного опыта и знаний, или от кратких
высказываний на основе текста к монологу-описанию, к монологу-сообщению и, наконец,
к монологу-рассуждению.
Приведем примеры, как этот принцип действует в современных учебниках русского языка
как неродного.
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В 9 классе национальной школы изучается в основном синтаксис русского языка.
Куррикулум предлагает такие грамматические темы, направленные на формирование
языковой и речевой компетенции учащихся, как «Способы связи слов в словосочетании»,
«Главные и второстепенные члены предложения», различные виды сложных
предложений. Безусловно, без теоретической базы трудно будет использовать этот
материал в собственной речи. Однако большинство этих понятий ученикам знакомо по
курсу родного языка, следовательно, опираясь на это, при изучении русского языка
следует обращать особое внимание не столько на то, какие есть виды придаточных
предложений, а использовать их правильно в собственной речи. Сначала это следует
делать на репродуктивном уровне, постепенно переходя на более высокий уровень.
Так, в учебнике для 9 класса [1] предлагаются коммуникативные ситуации, при
решении которых учащиеся будут вынуждены использовать те или иные виды
придаточных. Например: Представьте себе, что вы пишете в Википедию статью о какихнибудь понятиях. Дайте определения этим понятиям по образцу. История – это наука,
которая изучает развитие человеческого общества.
Дойна – это … . Масленица – это … .
Естественно, что при выполнении этого задания ученики будут использовать
сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Однако наряду с
языковой компетенцией у них будет развиваться и речевая, и социокультурная
компетенции, будет реализовываться принцип коммуникативности.
Например: Девятиклассникам предложили ответить на вопрос: «Что значит быть
оригинальным?» Прочитайте некоторые ответы учеников. (Далее даются варианты
ответов.) Как бы вы ответили на этот вопрос?
При изучении русского языка необходимо учитывать мотивацию учащихся. Для того
чтобы ее повысить, необходимо, чтобы ученик чувствовал, что вся система работы на
уроке ориентирована на него как на личность, что он не «проходит» ту или иную
«речевую тему» только для формирования коммуникативной компетенции, но работа на
уроке связана с актуальными жизненными проблемами. Учителю с уважением
необходимо относиться к точке зрения учащихся, даже если она не совпадет с точкой
зрения взрослого.
В некоторых случаях можно предложить различные типы заданий, которые могут
быть положены в основу проекта, выполненного во внеурочное время. Например: 7 апреля
во всем мире отмечают День здоровья. Как бы вы отметили этот праздник в своем селе
(городе)?
Подобного рода задания вызовут интерес у учащихся, будут способствовать
развитию не только специфических компетенций, но и межпредметных и ключевых.
На наш взгляд, чем больше будет подобных заданий в учебниках, тем лучше будет
реализовываться принцип коммуникативности и тем выше будет уровень
сформированности всех видов компетенций у наших учеников.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. ВОЛКОВСКАЯ, М., ГОРБАЧЕВА, Н. Русский язык и литературное чтение. Manual pentru
clasa a IX-a. Chișinău: Prut Internațional, 2013.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования
http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758.
3. ЛАРИОНОВА, Л.Г. Методика преподавания русского языка. М.: Просвещение, 2010.

347
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Abstract
Acest articol pune în atenție problema formării competențelor de comunicare dialogată, care
poate fi soluționată prin determinarea conținutului dialogului instructiv, realizând conexiunea acestui
conținut cu un minimum tematic și selectând situații de comunicare tipice. Minimul tematic trebuie să
reflecte principalele subiecte ale comunicării, iar conținutul tematic ar trebui să includă acele subiecte de
vorbire care să faciliteze formarea unei înțelegeri cât mai complete și extinse a diverselor domenii de
activitate umană.
Cuvinte-cheie: dialog, situație de comunicare, lecție aspectuală, temă de comunicare, statut al
interlocutorului.

Диалог – основополагающее звено в обучении неродному языку, результат
речевого взаимодействия двух обучаемых по определѐнной стратегической цели
(побудить собеседника к действию, получить информацию, поддержать дружеские
взаимоотношения и т.д.) в определѐнной речевой ситуации. По мнению Д.И. Изаренкова,
речевая ситуация – «совокупность условий (обстоятельств) в акте деятельности какоголибо лица, одна часть которой, заключающая в себе противоречие, ставит перед ним
проблему – задачу действия, другая часть обусловливает необходимость (или
целесообразность) и обеспечивает возможность решения задачи с помощью собеседника,
обращением к которому с этой целью и служит речевое действие, формируемое всей
совокупностью обстоятельств в целом [2, с. 15-16].
В обучении русскому языку в школах с нерусским языком обучения недостаточное
внимание уделяется диалогу: нет целенаправленного отбора учебного материала, не
определена оптимальная единица обучения диалогу, нет системы упражнений, не
определены критерии оценки уровня владения диалогической речью.
Работа по выявлению уровня владения диалогической речью показала, что диалог
учащихся беден по содержанию, краток по количеству реплик, однообразен по тематике
(разговор ведѐтся в рамках повседневного бытового общения), недостаточно выражен в
нѐм речевой этикет. В рамках функционально-коммуникативного подхода к обучению
следует организовать систему работы по формированию и совершенствованию умений
диалогического общения.
Системность будет реализована в нескольких направлениях. Во-первых, нужно
выделить в особый тип урок обучения диалогической форме общения (в каждом цикле
уроков по определѐнной речевой теме). Во-вторых, следует определить содержание
обучения диалогической речи на основе научно обоснованного отбора речевых тем. Втретьих, при обучении диалогической форме общения нужно учитывать модель
обстановки, которая формируется у коммуниканта. В-четвѐртых, следует продумать
систему упражнений для последовательного формирования умений и навыков. В-пятых,
необходимо определить критерии оценки уровня владения диалогической речью.
В традиционной методике специальный урок по развитию диалогической речи не
планируется. Аспектно-цикловая организация уроков даѐт возможность сделать работу
по диалогу более целенаправленной как в плане достижения его содержательности, так и в
плане его построения. Аспектный урок раскрывает учащимся особенности
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функционирования того или иного языкового средства в процессе речевой деятельности и
общения. Под аспектным преподаванием следует понимать обучение, где отдельно
отрабатываются языковые явления разных системных уровней (фонетика, грамматика,
лексика, стилистика), с непременным выходом в речевую практику (А.А. Леонтьев). На
уроках данного типа возможна блочная подача языкового материала целого раздела. На
каждом уроке определены основная и сопутствующая цели, соотношение видов работы
над языковым материалом и развитием рече-коммуникативных умений.
Особенностью организации тематического цикла уроков является выбор
потенциальных тем общения, являющихся стержневым элементом, на который
«нанизывается» языковой материал. В каждом тематическом цикле уроков третий урок
является специализированным уроком для формирования умений диалогической формы
общения в пределах одной речевой темы. Непременным условием порождения диалога
является ситуация.
Для данного типа урока характерен нетрадиционный подход к отбору единиц
обучения. Последними являются не только диалогические единства четырѐх типов
(сообщение – реакция на сообщение; запрос информации – реакция на него; побуждение –
реакция на побуждение; эмоционально-экспрессивное диалогическое единство), но и
структурно-содержательные типы диалога, или схемы развѐртывания диалога с
начальным речевым действием. Лишь включение потенциальных (по определѐнной теме)
схем развѐртывания диалога даст определѐнные результаты по формированию и
совершенствованию прочных умений ведения содержательного диалога.
Тактика общения отрабатывается с помощью функциональных опор,
предложенных Т.У. Тучковой [3, с. 235]. Содержание и структура диалога определяется
результатами лингводидактических исследований профессора Д.И. Изаренкова [2].
Основными критериями проверки уровня владения диалогической речью по
определѐнным темам являются: количество реплик в целом, количество инициативных и
свободных реплик, наличие необходимых этикетных средств, содержательность
информации в репликах.
«Повторяемость такого типа урока в каждом цикле обеспечивает: высокий
психологический контакт в аспекте «учитель» – «ученик», «ученик – ученик», что
является непременным условием раскрытия коммуникативных способностей учащихся;
овладение правилами русского речевого этикета, а именно умения свободно оперировать
формулами русского речевого этикета; использование приѐма «искусственного
погружения в естественные ситуации», позволяющего охватить официальные и
неофициальные сферы общения, различные статусы собеседников (старший/младший;
начальник/подчинѐнный; знакомый/незнакомый)», – отмечает К.Н. Булатбаева [1, с. 201202].
На уроке учащиеся составляют диалог с учѐтом диалогических единств
(сообщение, запрос информации, побуждение и т.п.); на основе функциональных опор.
Необходимо развивать умения школьников оценивать мнения собеседников, говорить
связно, поддерживать общение, высказываться целостно, использовать в речи средства
художественной выразительности.
Актуально использование разнообразных упражнений, представляющих собой ряд
ситуаций, составленных таким образом, чтобы учащийся сознательно выбирал языковое
средство в зависимости от коммуникативной задачи. На уроке по теме: «Природные
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ресурсы планеты Земля» в 9 классе предлагаем учащимся упражнения, имеющие форму
кратких диалогов: «Расскажите собеседнику из другой страны о природе своего края»;
«Расспросите друга об особенностях растительного мира Казахстана»; «Ответьте как
можно большим количеством реплик на сообщение о красоте природы в разное время
года»; «Составьте диалог о природе Казахстана между собеседниками разного статуса»;
«Согласитесь с тем, что сказал учитель по указанной речевой теме, и выскажите
собственные мысли в связи со сказанным».
Нужно ввести в обучение тематическую беседу и дискуссию. Суть дискуссии в
том, что собеседники придерживаются различных точек зрения по определѐнному
вопросу. Речевой стимул учащихся определяется стремлением доказать, аргументировать
свою точку зрения, убедить в ней кого-то. В зависимости от характера общения дискуссия
может принимать различные формы: диспут, спор.
На уроке итогового контроля одним из проверяемых аспектов является уровень
умений учащихся вести диалог на русском языке в официальной и неофициальной
обстановках общения.
При обучении диалогическому общению на неродном языке необходимо
определить, какие умения должны быть сформированы у учащихся. Основными
направлениями работы в этом аспекте следует считать: формирование умения
использовать прошлый опыт общения в подобных ситуациях; формирование умения
прогнозировать результат общения, т.е. его стратегическую цель; формирование умения
определять тактические шаги реализации стратегической цели общения; формирование
умения контролировать свою роль и определять роль собеседника в начале и по ходу
процесса общения; формирование умения оформлять речевые намерения в соответствии с
ситуацией общения: использовать разноуровневые средства неродного языка с учѐтом
статуса собеседника, официальности-неофициальности обстановки общения, характера
отношений с собеседником; формирование умения оценивать достигнутый результат,
сличать с ожидаемым результатом («модель будущего»), в случае недостижения
ожидаемого результата повторить скорректированное речевое действие; формирование
умения речевого этикета.
Мы согласны с точкой зрения Д.И. Изаренкова о том, что не речевой образец
должен быть единицей обучения [2]. Учѐный предлагает осуществлять отбор в
следующем порядке:
1) отбор сфер общения;
2) отбор речевых ситуаций (классов ситуаций и классов диалогов);
3) отбор внутри каждого класса ситуации (на основе частотности их применения)
типов диалогов определѐнной структуры;
4) отбор конкретных ситуаций (и соотносительных с ними конкретных диалогов).
Блочно-аспектная и рече-цикловая организация уроков в условиях функциональнокоммуникативного подхода к обучению русскому языку делает возможной следующую
последовательность подачи «диалогического» учебного материала: тема – типовые
речевые намерения – схема развѐртывания диалога (структурно-содержательный тип
диалога) по тому или иному типу ситуации – речевая ситуация, вбирающая в своѐ
содержание ту или иную сферу общения (игровую, учебную, бытовую, семейную,
общественную).
Проиллюстрируем сказанное на примере темы «Здоровый образ жизни» в 7 классе.
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Таблица 1 – Пример реализации взаимосвязи темы, речевых намерений, схемы
диалога, речевой ситуации
Диалоги с начальным речевым
Разговор в семейном кругу
действием, содержащим совет
 Совет;
 Совет принять опыт знакомого
человека, победившего недуг;
 отказ принять совет;
 сожаление по поводу
отказа  отказ принять совет;
собеседника.
 выражение сожаления.
На примере одной речевой темы мы показали механизм реализации предлагаемой
нами цепи методических действий (отбора и организации) по обучению диалогической
форме общения на неродном языке.
Типовыми заданиями по обучению диалогической форме общения могут быть
следующие:
1) выявить потенциальную реакцию на данную начальную реплику;
2) составить разные варианты развѐртывания диалога по начальной реплике;
3) составить диалог на определѐнную тему по заданной ситуации общения и схеме
диалога;
4) трансформировать диалог в неофициальной обстановке общения в диалог
официального характера;
5) изменить статус одного собеседника в заданном диалоге;
6) усилить вежливость в заданном диалоге;
7) трансформировать диалог в полилог;
8) дополнить диалог недостающими репликами.
При выполнении заданий, направленных на закрепление умений диалогического
общения, необходимым условием является корректировка проигрываемых диалогов с
точки зрения естественного выражения эмоций, соблюдения правил речевого этикета.
Какой бы диалог мы ни взяли, он ведѐтся на определѐнную речевую тему. Особое
внимание при этом обращается на содержательность диалога в аспекте обнаружения
«предметной» компетенции – осведомлѐнности по теме общения. Обычно урок обучения
диалогической форме общения является третьим по счѐту в тематическом цикле уроков,
следовательно, на двух предыдущих уроках этого цикла, а также в ходе выполнения
домашнего задания учащиеся могут найти достаточное количество информации по
изучаемой теме.
Таким образом, при стратегии формирования активной языковой личности должна
ставиться проблема совершенствования умений диалогического общения. Принятие в
качестве единиц обучения структурно-содержательных типов диалогов делает учебный
процесс содержательным, прививает учащимся умения и навыки диалогического общения
соответственно его стратегической цели. Учѐт статуса собеседника, официальности/
неофициальности общения, характера взаимоотношений между собеседниками развивают
у учащихся умения отбирать адекватные ситуации языковые средства. На таких уроках
формируются умения оценивать мнения собеседника, поддерживать общение, говорить
связно, высказываться целостно.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА НА УРОКЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА В АРМЯНСКОЙ ШКОЛЕ
Кадомцева Э.Р., учитель русского языка I категории
средней школы села Шинуайр, Сюникской области Армении
CZU: 821.161.1.09-1(479.25)
Abstract
În acest articol se propun metode eficiente de lucru cu textul poetic, întrebări la texte, modalități
de motivare a elevilor la orele de literatură rusă. Se discută despre legătura dintre limbajul artistic și cel
lingvistic: fonetic, lexical, gramatical, sintactic, iar acest lucru îi permite profesorului să le combine în
procesul de analiză a textelor literare.
Cuvinte-cheie: literatură, analiză, text poetic, modalități de exprimare, sinceritate, emotivitate,
erou liric.

Многие годы преподавания русского языка в армянской сельской школе высветили
одну из сложных методических задач обучения учеников – анализ как литературнохудожественного, так и поэтического текста.
При анализе поэтического текста учителя всегда волновал вопрос: удастся ли не
разрушить красоты русской поэзии, потому что школьников смущает, создавая
определенный дискомфорт то обстоятельство, что надо участвовать в размышлениях по
содержанию стихотворения.
Традиционно нами используются три основных метода усвоения: интуитивный,
посредством откровения (метод, «которым пользовались библейские пророки») и
аналитический, но не всегда мы помним о том, что поэзия, в отличие от других форм
литературы, можем пользоваться сразу тремя этими методами. Через использование
аналитического метода познания слово, мысль, эмоция, рифма поэта – приближают нас
к пониманию поэтического произведения. Именно поэтому стало необходимостью
предлагать вниманию учеников запись прочтения стихотворения автором или известными
актерами. Ребята с готовностью и легко находят в Интернете (если таковые имеются)
записи и приносят на урок.
Затем учитель, работая с поэтическим текстом, организовывает размышления по
теме стихотворения, дабы помочь ученикам открыть в нем что-то новое для понимания.
Какие же формы и приемы при работе с текстом необходимо использовать на
уроках русского языка и литературы в армянской школе?
В разговоре с учениками полезно обсудить, что такое «лирика» как род
литературы, «сюжет» лирического стихотворения и кто является «лирическим героем».
Затем необходимо подчеркнуть, что все стихотворения отражают мысли, чувства,
настроения, эмоции и душевный склад как самого автора или героя, от лица которого
написано это стихотворение, так и воображаемого лица, которое и является лирическим
героем [1].
Далее учителю необходимо привнести в структуру урока необычные для урока
литературы элементы: после прочтения предложить ребятам сделать зарисовку к
стихотворению, найти иллюстрации к ним или сделать коллективный рисунок,
выражающий то настроение, которым пропитан анализируемый текст. Учитель особое
внимание должен уделить самой важной части во время этой работы – обсуждению того,
что получилось в результате выставки рисунков и ответы на вопрос «а почему?» Надо
понимать, что именно в это время анализ текста уже начинается, так как учитель ведет
разговор о настроении, которое заложено в содержание текста стихотворения и вопросы,
закодированные автором для анализа его.
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До того, как ребята определят настроение стихотворения, им необходимо
предложить найти в тексте те слова, которые создают это настроение. Как правило,
ученики, в первую очередь, выявляют эмоционально окрашенную лексику, а затем только
определяют логические ударения, которые усиливают их. Ученики при анализе текста
стихотворения самостоятельно определяют то или иное слово в строфе, которое важнее
для них (а это надо еще и обосновать) и может быть выделено голосом и интонацией. Во
время этой работы у учеников автоматизируется умение, которое необходимо выработать
у них – умение чувствовать логические ударения. Учитель может и сам предложить
выбрать из 2-3 вариантов понравившееся прочтение.
1-ый вариант:
«Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.»

2-ой вариант:
«Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.»

Если в данном контексте рассматривать стихотворение «Зимний вечер» А.С.
Пушкина, учитель армянской школы обязательно должен организовать его прочтение в
прекрасном переводе на армянский язык О.Т. Туманяна, показав тем самым
экспрессивное и эмоционально насыщенное звучание [2, с. 57]. Это прочтение явится
своеобразной установкой на то настроение, которое уже сформировалось на уроке
армянского языка. И можно смело отметить, что на уроке анализа этого стихотворения в
школе только с русским языком обучения подобное эмоциональное настроение не всегда
наблюдается.
Далее, при изучении поэтического текста, необходимо выяснить, все ли слова
понятны ученикам. Учитель может спроецировать на экран оба текста (армянский и
русский) и построчно объяснить значение следующих слов, словосочетаний: буря мглою
кроет, вихри крутя, зверь завоет, по кровле обветшалой, юности, синица, поутру,
запоздалый, приумолкла, ветхая лачужка, завываньем, утомлена, дремлешь под
жужжаньем веретена и др.
Затем учитель задает вопросы к тексту стихотворения:
1. Какое настроение возникает при чтении этого стихотворения?
2. Меняется ли это настроение?
3. При прочтении последней строфы какие слова передают настроение?
4. Что изменится, если мы уберем вторую строфу в стихотворении?
5. Какие цвета вы видите при прочтении этого стихотворения?
6. Какое настроение создает желтый цвет и его оттенки?
После ответов на вопросы учитель выделяет из стихотворения слова «горе» и
«печальна» и просит учеников назвать другие, выражающие ощущения героев
стихотворения. После нахождения этих слов, необходимо обратить внимание учеников на
порядок слов в первых четырех строчках, которые помогает понять, что речь идет о вихре
в обоих текстах – на армянском и русском языках. Так начинается построчный анализ
содержания текста стихотворения, и надо отметить, что эта работа с текстом подводит
учеников к интересным открытиям:
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 в 1 и 2 строфах – буря воспринимается как живое существо («как зверь… завоет»,
«заплачет, как дитя», «как путник запоздалый… в окошко постучит»);
 2 строфа – ученики отвечают на вопрос: «Почему, при чтении этой строфы,
звучание бури усиливается?»
При работе с этими строфами, учителю необходимо предложить ученикам выделить:
 в 1 строфе глаголы и деепричастие «крутя» усиливают «звучание» текста;
 во 2-й строфе – глаголы «приумолкла», «дремлешь» и слова, настраивающие на
понимание спокойного, монотонного жужжания веретена, что стало для лирического
героя причиной просить: «спой мне песню».
В тексте стихотворения «Зимний вечер» на русском и армянском языках
просматривается противостояние друг другу двух пространств: огромного мира
бушующей, меняющейся вьюги и маленькой лачужки, в которой уже перестала звучать
песня. На границе этих описанных пространств – окно, «слушающее» и разделяющее
звуки с двух сторон.
По ходу анализа текста ученикам предлагается записывать в свои тетради те
наблюдения над текстом, которые впоследствии станут основой для запланированной
письменной работы.
Полезно эту работу организовывать в группах, с последующей записью на доске и
в тетрадях наиболее удачных фраз, предложений и размышлений. Такая коллективная
работа не только оттачивает письменную речь учеников, но развивает их творческие
способности и вкус.
Полезным видом деятельности во время работы с поэтическим текстом может стать
и совместное с учащимися составление словаря литературных терминов. Надо отметить,
что системность такой работы помогает проведению как самого анализа текста, так и
лучшему его усвоению.
При этом необходимо учесть: запланированный процесс анализа литературного
материала и сама теория литературы никоим образом не должны превращаться в процесс
интересный для учителя, но нудный для учеников. Ознакомив учащихся со
стихотворными размерами, полезно не только дать определение, но и обратить внимание
учеников на особенности того или иного размера, которого может достичь автор,
использовав тот или иной размер.
Надо отметить, что литературный материал поэтического произведения, изучаемый
на уроках армянской литературы в средних классах общеобразовательных школ, поможет
учителю-русисту соотнести его с материалом уроков по анализу поэтического текста на
уроке русского языка и литературы. При анализе двух художественных текстов
учащимися могут быть рассмотрены самые разные средства языка: стилистические,
фонетические, лексические, грамматические, синтаксические [3].
Полезно на уроках русского языка при изучении темы «Местоимение» особое
внимание уделять изучению: разрядов, правописания неопределенных и отрицательных
местоимений, исправления речевых ошибок, связанных с употреблением притяжательных
местоимений и др.
При работе с местоимениями учителю необходимо помнить, что учениики часто
воспринимают местоимение как часть речи, употребляющуюся «вместо имени».
Периодически полезно предлагать им внимательное прочтение поэтического
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произведения, где местоимения занимают особое место и могут быть значительнее многих
существительных и прилагательных.
Учитель также должен учитывать то обстоятельство, что в основу любого
алгоритма по анализу поэтического текста могут быть включены особенности
художественного и поэтического текста, которые, как правило, тесно связаны с
психологией их восприятия нашими учениками. Необходимо помнить, что алгоритм
складывается из нескольких этапов, каждый из которых может включать в себя
обращение к художественным, изобразительным средствам, а в процессе анализа может
возникнуть цепочка неожиданных для всех ассоциаций, раскрывающих их глубину и
смысл.
На наш взгляд, задача учителя заключается в том, чтобы организовать анализ
главного в лирическом тексте – чувства автора и его неповторимый поэтический
талант, способный наполнить сознание учеников, не оставив их равнодушными к
красоте поэтического текста, наполняющего их сердца. Только учитель способен
использовать необходимые формы и средства обучения, которые помогут ученику лучше
понять и надолго запомнить поэтический текст, а учителю – обогатить свою
профессиональную копилку методических приемов.
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