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DUMITRU PRUNARIU:CUVINTE DESPRE O ALTFEL DE 

DINAMICĂ A ZBORULUI SPAŢIAL

 

 
Acum 30 de ani, mai exact pe 14 mai 1981, la ora 21:17, odată cu 

Dumitru Prunariu intră în istorie şi România, socialistă pe atunci, 

devenind cel de-al 11-lea stat care a trimis un om în cosmos. Pentru 

Prunariu, acele momente au fost rezultatul unor ani lungi de muncă şi 

eforturi duse, de foarte multe ori, dincolo de limitele condiţiei umane. 

Eforturi cărora li s-a supus necondiţionat, fără să ştie cu certitudine că el 

va fi ―alesul‖. Nici nu ar fi avut cum să ştie: abia pe 12 mai 1981, cu doar 

două zile înaintea lansării, Dumitru Prunariu a fost nominalizat, în mod 

oficial, ca membru al echipei principale care avea să plece în spaţiu.  

Între 14-22 mai 1981, timp de şapte zile, 20 de ore şi 42 de 

minute, în cadrul programului Intercosmos, şi-a desfăşurat activitatea în 

Cosmos şi un român, celebrul de acum Dumitru-Dorin Prunariu. Conform 

Dosarului privind zborul cosmic al echipajului comun româno-sovietic la 

bordul complexului orbital experimental ştiinţific Saliut 6-Soiuz T-4–

Soiuz 40 (1), între 14-22 mai 1981, patru au fost artizanii acestei misiuni 

ştiinţifice, începând cu pilotul-cosmonaut al URSS Vladimir Vasilievici 

Kovalionok (comandantul navei cosmice Soiuz T-4 şi al laboratorului 

spaţial Saliut-6), secondat de pilotul-cosmonaut al URSS Victor Petrovici 

Savinîh (inginerul de bord al navei cosmice Soiuz T-4 şi al laboratorului 

spaţial Saliut-6) şi continuând cu pilotul-cosmonaut al URSS Leonid 

Ivanovici Popov (comandantul navei cosmice Soiuz 40), respectiv cu 

cosmonautul-cercetător al navei cosmice Soiuz 40, Dumitru Prunariu, 

locotenent-major inginer, cetăţean, la acea dată, al Republicii Socialiste 

România.  

În timpul misiunii în spaţiu, cei 2 cosmonauţi de la bord au 

realizat 22 de experimente ştiinţifice, printre care cele denumite „Capilar‖, 

                                                 

 Remus Petre Cirstea, Pitesti University  Journalism Lecturer Video Journalist 

and Planetarium Scientific Mediator APLF (Association des Planetariums de 

Langue Francaise / French Speaking Planetarium Association) Member RSA 

COSMOS France - Representative Dealer and Consultant for Romania - 

Transcriere Interviu, 2011-09-27 Selectie- Interview with Dumitru Prunariu, 

2011-09-27, selection 
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„Biodoza‖, „Astro‖ sau „Nanobalanţa‖. Biodoza, de exemplu, a fost legat 

de studiul câmpului magnetic al Pământului şi influenţa lui asupra 

organismelor vii. Marea majoritate a experimentelor efectuate au fost de 

concepţie românească, iar aparatura realizată în România pentru acest 

scop s-a remarcat printr-un grad înalt de miniaturizare, fiabilitate şi 

consum redus de energie, funcţionând ireproşabil.   

Cum s-a ajuns la acest moment istoric şi cum putem beneficia 

acum şi pe viitor de această performanţă, am încercat să aflăm chiar de la 

Dumitru Prunariu, noul preşedinte al Asociaţiei Exploratorilor Spaţiului 

Cosmic (ASE), unica asociaţie independentă, internaţională, nonprofit, 

profesională şi educaţională a cosmonauţilor şi astronauţilor din lumea 

întreagă.  

Sperăm că cele câteva rânduri selectate din interviul amplu 

acordat cu multă plăcere de astromanutul român vor fi un semnal de 

corectare a traiectoriei utilizării ştiinţei în învăţământul românesc şi un 

aide-memoire în relaţie cu expoziţia fotodocumentară dedicată relaţiei 

dintre om şi cosmos din perspectiva experienţei româneşti.  

 

Thirty years ago, more exactly on 14
th

 of May 1981, at 

21:27, Dumitru Prunariu enters history and, in the same time, 

Romania,  a socialist country then, became the eleventh state that 

sent a man in Cosmos. For Prunariu, those moments have been the 

result of long labor years and efforts led, many times, beyond the 

limits of the human condition.  He submitted himself 

unconditionally to these efforts, without knowing surely that he 

would be “the chosen one”.  He would not even have had the 

possibility to know: only on the 12
th

 of May, two days before launch, 

Dumitru Prunariu was nominated officially as a member of the 

principal team that would have to enter space. 

Between 14
th

 and 22
nd

 of May, seven days long, 20 hours 

and 42 minutes, in the program “Intercosmos”, a Romanian, the 

nowadays   famous  Dumitru-Dorin Prunariu, carried his activity in 

Cosmos. According to the Dossier of the Cosmic Flight of the 

Soviet-Romanian joint team aboard the Scientific and Experimental  

Orbital Complex Saliut 6-Soiuz T-4–Soiuz 40 (1), between 14
th

 and 

22
nd

 of May 1981,  four were the artisans of this scientific mission, 

starting with the cosmonaut-pilot of the Union of Soviet and 
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Socialist Republics Vladimir Vasilievici Kovalionok (commander of 

the spaceship Soiuz and of spatial laboratory Saliut-6), seconded by 

cosmonaut-pilot  of the Union of Soviet and Socialist Republics, 

Victor Petrovici Savinîh (the board engineer of the cosmic ship 

Soiuz T-4 and of the spatial laboratory Saliut-6), continuing with 

the cosmonaut-pilot of the Union of Soviet and Socialist Republics 

Leonid Ivanovici Popov, respectively the cosmonaut researcher of 

cosmic ship Soiuz 40, Dumitru Prunariu, lieutenant major, 

engineer, citizen, at that date, of the Socialist Republic of Romania. 

During the mission, the two cosmonauts aboard performed 

22 scientific experiments, among other things those named 

“Capillary”, “Biodose”, “Astro” or “Nanobalance”. For example, 

“Biodose” was related to the study of Earth magnetic field and its 

influence over the living beings. The great majority of the 

conducted experiments were of Romanian conception and the 

apparatus realized in Romania remarked itself by a high degree of 

miniaturization, reliability and by a low consumption of energy , 

functioning irreproachably.  

How we came to such a historical event and how we could 

benefit in the future of such a performance, we have tried to find out 

directly from Dumitru Prunariu, the new chairman of The 

Association of the Cosmic Space Explorers (ASE, Asociația 

Exploratorilor Spațiului Cosmic), the unique international non-

profit professional and educational association of cosmonauts and 

astronauts from all over the world. 

We hope that these few selected lines of this ample interview 

given with a great pleasure by the Romanian astronaut will be a 

correction signal of science use trajectory in the Romanian 

education and an aide-mémoire in relation with a photo-

documentary exhibition dedicated to the relation between human 

being and Cosmos from the point of view of the Romanian 

experience. 
 

Remus Cirstea (RC): Care sunt primele dvs amintiri şi contacte cu 

aeronautica? 

What are your first memories and contacts with aviation? 
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Dumitru Prunariu (DP): Aici trebuie să merg în copilărie, poate chiar în 

fragedă copilărie, eu fiind născut la Braşov, crescut la Braşov, vedeam 

des, intersectându-se deasupra Braşovului liniile aeriene, vedeam multe 

avioane zburând, micuţe, la înălţime mare şi mă întrebam cum de pot să 

zboare şi ce transportă.  

You have to go as a child, perhaps in early childhood, I was born in 

Brasov, up in Brasov, there I saw often airlines intersecting over Brasov, I 

saw more planes flying, tiny, at great height and I was wondering how 

can those planes fly and what are they carrying. 

 

Încet, încet, am început să aflu, să îmi construiesc singur jucării, între 

ghilimele zburătoare, pentru că la început nu erau deloc zburătoare, doar 

semănau cu avioane.  

Slowly, I began to learn to build my own toys, flying in quotation marks 

because at first were not flying, just resembled as airplanes. 

 

Am avut primele experienţe de antrenament vestibular, învârtindu-mă în 

curtea bunicilor cu câteva scânduri sub formă de avion până am ameţit.  

I had the first experience of vestibular training, spinning in my 

grandparents yard few planks as a plane until I feel dizzy. 

 

Am încercat să comand un avion. Apoi am început să construiesc 

aeromodele la Casa Pionierilor din Braşov. A fost o pepinieră foarte bună 

pentru viitorii aviatori, pentru că de acolo au ajuns unii piloţi şi în 

perioada actuală proprietari de firme de aviaţie. 

I tried to fly a plane. Then I started to build model airplanes at Pioneer 

House in Brasov. It was a very good breeding ground for future pilots, 

because there came some pilots and even business owners in aviation. 

        

RC: Comparativ cu ceea ce se întâmplă astăzi în pregătirea 

cosmonauţilor, puteţi face o scurtă retrospectivă şi o comparaţie între ce 

aţi făcut dvs la Moscova şi ce e astăzi?  

Compared with what is happening today in astronaut preparation, can you 

do a short  

review and a comparison between what you have done in Moscow and 

what is today? 
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DP: Da, cunoscând ceea ce fac acum cosmonauţii din alte ţări care sunt 

acum în pregătire la ruşi sau la americani, chiar la Houston, aş putea să 

fac o comparaţie.  

Yes, knowing what I do now cosmonauts from other countries who are 

now in the praparation at the Russians or at the Americans, even in 

Houston, I could do a comparison. 

 

În perioada în care am zburat noi în Cosmos, în perioada în care am 

început pregătirea, zburaseră mai puţin de o sută de oameni în spaţiu 

cosmic. În 1981, eu am fost al 103-lea pământean care am ajuns în 

spaţiul extra-atmosferic. 

While they flew us in Cosmos, from where I started training, flew less than 

a hundred people in outer space. In 1981, I was the 103 th man from the 

Earth that arrived in extra-atmospheric space. 

 

Acum sunt peste 500. Statisticile în determinări medicale, biologice, 

psihologice asupra comportării corpului uman în spaţiul cosmic erau 

foarte subţiri. Nu că sunt foarte bogate acum, dar, oricum, baza de 

investigaţii e mai largă, 500 de oameni faţă de mai puţin de o sută câţi 

erau atunci, reprezintă ceva.   

Now there are over 500. Statistics in medical determinations, biological, 

psychological behavior of human body in space were very thin. Not that 

are very rich now, but anyway, the base of the study is wider for 

investigation, 500 people from more than one hundred were many then, is 

something.  

 

RC:Care sunt repercusiunile asupra organismului uman? What are the 

repercussions on the human body? 

DP:Da, fiecare are anumite caracteristici comune tuturor, dar şi 

particularităţi în funcţie de organismul fiecăruia. Medicina cosmică era 

în plină dezvoltare.  

Yes, each has certain characteristics common to all, but depending on the 

particularities of each body. Cosmic medicine was growing. 

 

Se cunoşteau destule lucruri despre comportamentul organismului uman 

în spaţiul cosmic, dar se luau totdeauna măsuri suplimentare de 

prevedere, de antrenament. Unele dintre ele au fost eliminate pentru că s-

a dovedit inutile, în cazul altora s-a accentuat aplicarea lor pentru că s-

au dovedit utile.  
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They knew enough about the behavior of the human body in space, but 

always took additional measures provide for training. Some of them were 

eliminated because they proved useless, for others their application was 

widened because they have proved useful. 

 

În momentul în care am zburat eu în spaţiul cosmic, exista un record 

stabilit, tocmai de Popov, cel care a fost comandantul echipajului din 

care au făcut eu parte, cu un an înainte de a pleca noi în cosmos el 

petrecuse o jumătate de an, mai exact, 186 de zile, la bordul staţiei 

orbitale Saliut 6.  

When I flew in space, there is a record set just by Popov, who was 

commander of the crew I was part with, so, a year before leaving us in the 

cosmo,s he spent half a year, more precisely, 186 days aboard space 

station Saliut 6. 

 

Era un record. Oricum, spuneam că există lucruri comune, dar şi 

particularităţi în adaptarea organismului la condiţiile de 

imponderabilitate. În primul rând, se modifică circulaţia sangvină în 

spaţiul cosmic. 

It was a record. However, saying that there are common things, but also 

features in the body to adapt to conditions of weightlessness. First, blood 

flow changes in space.  

 

Nu mai există presiunea hidrostatică, atracţia sângelui spre partea de jos 

a corpului, iar prin natura funcţionării lui el să fie uniform distribuit în 

organism aţa cum se întâmplă în condiţii normale, pentru orice om.  

There is no hydrostatic pressure, pull blood to the lower body and the 

nature of its operation it is evenly distributed in the body floss as it 

happens in normal circumstances, for any man. 

 

Acolo, în cosmos, dispărând presiunea hidrostatică, organismul are o 

reacţie de pompare a sângelui în partea superioară a corpului, practic, de 

la mijloc în sus simţeai o suprapresiune, chiar dureri de cap, mucoasele 

erau inflamate, iar în partea de jos ajungeai să îţi fie frig la picioare 

pentru că alimentarea cu sânge era deficitară.  

There, in the cosmos, the hydrostatic pressure disappeared, the body 

reacts by pumping blood to the upper body, virtually from the waist up I 

felt a pressure, even headaches, mucous membranes were inflamed, to the 

bottom of your feet you are cold because the blood supply was poor. 
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În momentul în care ajungi în această situaţie, organismul are o reacţie 

inversă la noi stimuli, caută să se adapteze la noile condiţii. Numai că, 

adaptarea nu se face imediat, se face în câteva zile, astfel încât abia în a 

treia, a patra zi de zbor cosmic am început să ne resimţim normal şi să 

avem senzaţia că totul este bine ca echilibru interior în corpul nostru.  

When you get in this situation, the body has a feedback to new stimuli, 

tries to adapt to new conditions. But adaptation is not immediate, is made 

in a few days, so only in the third, fourth space flight day we started to 

feel normal again and we feel that everything is good for balance inside 

our body. 

 

Dacă la început sângele îţi venea în cap, aveai automat senzaţia că stai cu 

capul în jos. Deci orice poziţie aveai în interiorul navei cosmice, 

organismul nostru, creierul nostru ne transmitea informaţia că noi stăm 

cu capul în jos şi că toate celelalte obiecte sunt  altfel distribuite în jurul 

nostru.  

If your blood started coming in the head, automatically you have the 

feeling that you sit upside down. So you had any position inside the 

spacecraft, our bodies, our brains we conveyed the information that we 

stand upside down and that all other objects are distributed differently 

around us. 

 

Din ziua a treia de zbor cosmic aveam impresia că stăm orizontal, ca şi 

când am sta într-un pat, iar abia prin a patra, a cincicea zi, am avut 

senzaţia că stăm în sfârşit vertical, în picioare, deci, sângele avea din nou 

o distribuţiei uniformă în organism, în condiţii de imponderabilitate.  

Of cosmic flight day three I felt that I sit horizontally, as if I stay in bed 

and only in the fourth or fifth day, I had the feeling that finally sit down, 

stand, so the blood was from again a uniform distribution in the body in 

weightlessness conditions. 

 

Apar perturbaţii vestibulare, nu trebuie să te mişti foarte rapid că 

organismul, nemaiavând reacţia gravitaţiei, nu ştie exact spre ce te 

orientezi, care ar putea fi josul şi susul, care sus nu mai există, de fapt, în 

spaţiul cosmic.  

Vestibular disturbances occur, you should not move very quickly that the 

body, no longer reacting to gravity, is not knowing exactly where to orient 
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you, that could be upside down and that, but above no longer exists, in 

fact, in space. 

 

Apar o serie de senzaţii false, tocmai provocate de această lipsă a 

gravitaţiei. Apar modificări în structura osoasă, pentru că articulaţiile 

sunt dislocate, organismul nu îţi mai poartă propria greutate, coloana 

vertebrală se alungeşte puţin, ai dureri în coloana vertebrală. Toate 

aceste efecte se petrec invers atunci când revii pe Pâmânt.  

There is a series of false sensations, just due to the lack of gravity. There 

are changes in bone structure, because the joints are dislocated, you do 

not wear your body weight, the spine lengthens grows, the pain in the 

spine apear. All these effects occur when reverse back to Earth.   

 

RC:În ce măsură poate fi de folos astronomia educaţională şi astronomia 

în şcoli astronauţilor? 

To what extent can help astronauts the astronomy and astronomy 

education in schools? 

 

DP: Astronomia este un domeniu foarte necesar pentru că, pentru a avea 

buni specialişti, trebuie ca aceştia să prindă gust de acest domeniu de 

activitate încă din tinereţe, poate chiar din copilărie. Există o lipsă foarte 

mare de orientare a tinerilor către anumite domenii de activitate care 

sunt într-adevăr necesare unei societăţi. 

The astronomy is a very necessary domein because, to have good 

specialists, it must take a liking to this field since his youth, even 

childhood. There is a huge lack of guidance for young people to certain 

areas of activity that are really needed to a society. 

 

Desigur, dacă ne uităm la televizor sau la programele artistice pe care le 

prezintă nu putem să ne orientăm decât spre modă, muzică, dans, 

bogătaşi care îţi etalează bogăţiile şi care îi intrigă pe unii tineri şi unii 

doresc să devină, n-aş spune nume, bogatul cutare sau cutare, aceste 

lucruri nu salvează o societate.  

Of course, if we look at television or artistic programs that TV have, only 

we can get are directions to the fashion, music, dance, show off ones 

wealth and the wealthy that intrigue some young and some want to 

become as the wealthy, I would not say name of this or that richman, these 

things does not save a society. 
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Aceste lucruri pot eventual să o ducă spre o anumită direcţie de involuţie, 

nu de evoluţie. Adevărata evoluţie se face prin cunoştinţe, prin ştiinţă, 

prin participare la programe internaţionale, prin integrare în 

comunitatea internaţională, iar aici trebuie să se lucreze mult şi spre 

atragerea tinerilor şi spre aceste domenii, nu numai spre ceea ce iau 

ochii, într-o primă fază, iar astronomia este, într-adevăr, un domeniu, o 

materie pentru început în şcoală foarte intrigantă, intrigantă în sensul 

bun, dezvoltă imaginaţia, dezvoltă dorinţa tinerilor de a cunoaşte, de a 

zbura undeva sus în afara Pământului, de a investiga planete, de a 

investiga sisteme stelare, iar acest lucru, încet, încet, îi orientează către 

ştiinţă, îi orientează către ştiinţa de care este mare nevoie în orice 

societate. 

This can eventually lead to the involution to a certain direction, not 

evolution. True development is through knowledge, through science, 

through participation in international programs, through integration into 

the international community and we must work hard here and to attract 

young people to these areas, not only to what the eyes can take in the first 

phase, and astronomy is indeed one area, a matter for the school, began 

very intriguing, intriguing in a good way, because it develops 

imagination, developing young people desire to know, to fly off 

somewhere above Earth to investigate planets, to investigate star systems, 

and so, slowly, slowly, guided them to science, the science that guides 

them is needed in any society. 

 

RC: De ce ar avea nevoie mediul cultural românesc, mediul care se ocupă 

de învăţământ în România ca informaţiile legate de cosmos să ajungă la 

tineri? 

What would need the Romanian cultural environment, dealing with 

educational environment in Romania as information about the cosmos  in 

order to sent this data to young people? 

 

DP: În primul rând, să nu uităm că noi facem parte acum din UE şi că 

trebuie să urmăm atât directivele, cât şi recomandările, inclusiv, pe linie 

de educaţie, ale UE. În cadrul UE se promovează foarte intens educaţia la 

nivelul tinerilor pentru ştiinţă, pentru tehnologie, mergem spre o societate 

bazată pe cunoaştere.  

First, let us not forget that we are part of the EU and now we have to 

follow the directives and recommendations, including those regarding the 
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education system in EU. The EU is promoting very intense education for 

the youth for science, for technology, to go to a knowledge society. 

 

Cunoaştere înseamnă în primul rând, transmiterea de cunoştinţe, iar o 

bună parte din cunoştinţe sunt ştiinţifice. Ei bine, nu totdeauna aceste 

recomandări au fost aplicate adecvat în toate ţările UE. Noi căutăm de 

douăzeci de ani noi forme de învăţământ pentru a fi eficienţi şi de fiecare 

dată găsim ceva care nu este corespunzător.  

Knowledge is primarily the transmission of knowledge and a great deal of 

knowledge is scientific. Well, these recommendations were not always 

properly applied in all EU countries. We are looking for in thelast twenty 

years for new forms of education to be effective and each time we find 

ourselfs something that is not appropriate. 

 

Ceea ce trebuie făcut e să introducem mai multă ştiinţă în învăţământul 

mediu, pentru că în cel superior oricum se face pentru că e axat direct pe 

nişte specialităţi. În învăţământul mediu, astfel încât să îi atragem pe 

tineri spre domenii exacte, spre domenii tehnice, spre domenii ştiinţifice.  

What you should do is to introduce more science in secondary education, 

not inside higher education because here, anyway, the higher education is 

focused directly on some specialties. In secondary education, so that to 

attract young people to accurate areas, for technical fields, to scientific 

fields. 

 

Atrăgându-i spre aceste domenii, indiscutabil, vor ajunge şi la 

astronomie, cosmonautică şi vor deveni buni specialişti care vor lucra 

într-un institut care colaborează cu Agenţia Spaţială Română, se vor 

integra unor programe europene, iar aceste domenii, printre altele, pot să 

vă spun că sunt bine plătite, mai bine decât multe alte domenii în care îşi 

găsesc acum domeniul de activitate tinerii la noi. 

Drawing them into these areas undoubtedly, they will come to astronomy, 

to astronautics and they will become good specialists who will work in an 

institute that works with Romanian Space Agency, lets say, they will join 

the European programs, and these areas, among others, may you say they 

are better paid, better than many other areas where their young are now 

finding their field of activity. 

 

RC: Cum aţi caracteriza, în câteva cuvinte, experienţa unică pe care aţi 

avut-o în cosmos, ca român?  
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How would you characterize, in a word, the unique experience that you 

had in the cosmos, as Romanian? 

DP: Indiscutabil, este o experienţă extraordinară, este unică, nu numai 

prin faptul că sunt primul român care am ajuns în cosmos, deocamdată 

unicul, din păcate, că mi-aş fi dorit să fie şi alţi cosmonauţi cu care să 

împărtăşim experienţa şi cu care să umblăm să promovăm acest domeniu 

de activitate.  

Undoubtedly, it's an extraordinary experience, is unique, not only by 

being the first Romanian to have reached the cosmos, only so far, 

unfortunately, that I would have liked to be acompanied with other 

cosmonauts to share experience and to walk around to promote this field. 

 

Nu numai pentru faptul ca sunt al 103-lea din lume, când, după 50 de ani 

de cosmonautică există puţin peste 500 de oameni care au zburat în 

cosmos, dar prin trăirile pe care le-am avut, prin noua înţelegere a lumii 

în care trăim, pentru că din spaţiul cosmic vezi, ca un tot unitar ce se 

întâmplă pe planetă şi înţelegi că foarte multe procese sunt corelate între 

ele.  

Not only because I am the 103 th in the world, when, after 50 years of 

Cosmonautics is just over 500 people have flown in space, but the feelings 

that I had, the new understanding of the world where we live because of 

seen from space, as a whole, what is happening on the planet, can be 

understand that many processes are interrelated. 

 

Dacă, undeva pe Pământ, până atunci, le vedeai separat, fiecare cu 

domeniul lui de activitate, influenţa omului asupra planetei, anumite 

lucruri care se petrec într-o zonă sau care sunt provocate într-o zonă, 

fără consecinţe în altă zonă, aşa aveai impresia, acolo, de sus, vezi că 

totul este legat, iar anumite efecte negative au relaţii în alte părţi ale 

globului. Lucrurile bune pe care le faci pe Pământ se pot ulterior 

transmite ca bune şi în alte zone. Oricum, această experienţă a fost unică!  

If somewhere on earth, until then, we see things as separately, each with 

its field of activity, meaning the human influence on the planet, things that 

happen in an area or that are caused in an area without consequences in 

another area, so I have the impression, up there, and I see that everything 

is connected, and some negative effects reflects in other parts of world. 

Good things you do on Earth can then be transmited the best in other 

areas. However, this experience was unique! 

 



 23 

FILOSOFIA ŞI CONDIŢIA UMANĂ 

 

                                                                      Ion TUDOSESCU

 

 
Abstract 

 

 Philosophy helps man in meditation on the joints and it mediates the 

location of groups in a specific condition and helps in the process it self. The 

study examines some of the directions in which philosophy influences the human 

condition. 

  Condiţia umană constă în capacitatea omului de a se deschide spre 

transcendent, de a-şi plăsmui un model al său în absolut, care să-i 

servească de temei (axiologic) al vieţuirii lui specifice în relativ. Prin 

condiţia lui aparte (de a celorlalte vieţuitoare), omul este o fiinţă ontic-

ontologică – ontologizează pentru a se aşeza particularizat în ontic. 

Respectiv, ca fiinţă curgetătoare, apreciatoare, creatoare, liberă şi 

responsabilă. 

Prin urmare, este singura fiinţă care se aşează în existent printr-o 

prealabilă situare (ca tendinţă şi aspiraţie) în transcendent, îşi guvernează 

trăirea individuală în concretul existenţei de aici, prin mijlocirea apelului 

la medierea esenţei sale, de dincolo, din universal. 

Filosofia, demersurile sale căutătoare de sensuri ale existenţei 

într-o lume a fiinţei în sine, din transcedent, îl pune pe om în situaţia de a 

medita asupra rostului lucrurilor înainte de a se raporta cognitiv sau 

practic la ele. Cu alte cuvinte, cunoaşterea filosofică (dezvăluitoare de 

sensuri) îi mediază omului situaţia într-o condiţie specifică şi îl 

disponibilizează în direcţia realizării de sine. 

Remarcarea acestei disponibilizări spre realizare de sine, pe care 

i-o provoacă omului filosofarea şi cunoaşterea filosofică, ne îngăduie 

posibilitatea de a desprinde câteva din direcţiile în care funcţionează 

înrâurirea de către filosofie a condiţiei umane. Dintre acestea vom supune 

atenţiei: pregătirea pentru viaţă şi trăirea demnă; pregătirea pentru 

comunicare şi dialog intersubiectiv; pregătirea pentru universalizare şi 

nemurire; pregătirea pentru moarte; pregătirea pentru asumarea 

sentimentului solidarităţii şi deschiderii; pregătirea pentru deprinderea 

sentimentului fericirii şi înţelegerii rostului său existenţial.  

                                                 

 Profesor univ.dr. Universitatea Spiru Haret Bucureşti 
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Toate aceste direcţii de manifestare a rostului filosofiei în raport 

cu situarea omului în condiţia sa specifică pot fi exprimate unitar prin 

afirmarea vocaţiei filosofiei de a provoca instituirea omului ca om, 

intrarea lui în autenticitate, apropierea omului real de esenţa sa. 

 

a. Pregătirea omului pentru viaţă şi trăire demnă 

 

Trăirea umană este cu totul alta decât cea animală – este treptat 

(proporţional cu personalizarea individului) o trăire conştientizată şi, 

limita înţelegerii, exercitată în conştiinţă de cauză. Ea se produce într-un 

context axiologic şi printr-o prealabilă întemeiere teleologică. Sub acest 

aspect, spre deosebire de vieţuitoarele inferioare lui, omul speră, aspiră şi 

se călăuzeşte după anumite idealuri de realizare. Iar pentru a-şi desfăşura 

particularizat trăirea lui individuală, omul se integrează social, în timp ce 

societatea, în schimbul integrării lui, îl personalizează oferindu-i condiţia 

suveranităţii şi demnităţii de sine. 

Urmărindu-se treptat, adică dobândind calităţile şi atribuţiile de 

om autentic, cu o trăire distinctă de cea animală primară (deoarece el face 

parte ca gen sau regn din lumea animală), individul uman trece de la 

raportarea instinctuală la una conştientă, cu mediul său de existenţă – 

manifestându-se ca demiurg în raport cu acesta. În măsura eliberării în 

conştiinţă de cauză de cadrele naturale ce-l determină primar, ulterior sau 

concomitent şi de cel sociale, devine fiinţă liberă, asimilând treptat, în 

diferite grade, şi sentimentul răspunderii şi al responsabilităţii. Din eu, 

omul devine treptat noi şi se înscrie în aria de manifestare a subiectului 

istoric. Din acest punct de vedere, omul este deopotivă agent şi pacient, 

creator şi creatură de sine. Multă vreme, el nu înţelege această dublă 

proprietate – ce-i este specifică -, dar în ultimă instanţă deprinde faptul că 

este determinator şi determinat nu numai în raporturile sale cu natura ci şi 

cu societatea şi cu el însuşi. O dată cu asimilarea conştiinţei de creator, 

devine tot mai independent şi încearcă elaborarea unor strategii ale 

realizării de sine, individuale şi colective. Devine homo sapiens şi zoon 

politikon. Conştientizează că societatea, comunitatea din care face parte, 

stă pe umerii săi. Aceasta îl pune în stare de răspundere şi chiar de 

responsabilitate faţă de comunitate şi îi disponibilizează puterea sa de 

dăruire şi de risc pentru comunitate: trece de la sentimentul de gregaritate 

la cel de solidaritate comunitară, de la acţiunea de conservare individuală 

la una de conservare colectivă. Ceea ce îl dispune pe individul uman spre 

asimilarea unor sentimente comunitare superioare – de patriotism. Abia 
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acum individul uman devine cetăţean şi deprinde integral capacitatea 

trăirii comunitare de tip uman.  

O dată cu această trăire comunitară, care presupune un proces 

prealabil de educaţie şi de asimilare a valorilor comunitare, se 

consolidează conştiinţa de sine colectivă (de nivel grupal şi comunitar), 

care – în ultimă instanţă - evoluează spre o conştiinţă pentru sine (de nivel 

grupal sau comunitar). Pe temeiul acestor niveluri superioare de 

conştientizare se instituie demnitatea umană şi înţelegerea nevoii de aport 

individual la realizarea de tip comunitar, implicit şi convingerea datoriei 

faţă de comunitate. În prelungirea acestei înţelegeri şi convingeri se 

instituie şi faptuirea în spaţiul eroismului şi sacrificiului de sine a 

individului pentru comunitate. La astfel de cote înalte de manifestare a 

dăruirii pentru comunitate, omul se ridică pe de-a întregul la nivelul 

esenţei sale de fiinţă socială, se înscrie în condiţia sa autentică de om cu O 

mare. 

La manifestarea acestui evantai de modalităţi de integrare socială 

a individului, prin mijlocirea cărora omul se aproprie de esenţialitatea sa, 

contribuie hotărâtor deprinderea de către el a modului filosofic de 

conştientizare a lumii şi a raportului său cu lumea în care trăieşte şi 

acţionează – conştiinţa filosofică fiind un domeniu dintre cele mai active 

în procesul conştientizării de sine colective a omului. Întrucât 

conştientizarea şi cunoaşterea de factură filosofică îi prilejuieşte omului 

capacitatea dezvăluirii sensurilor condiţiei lui specifice – a faptului că în 

esenţa sa este o fiinţă socială trăitoare spiritual şi, din acestă nevoie de 

trăire spirituală, deschisă spre transcendent, spre modul fiinţei sale 

generice care-i călăuzeşte gândul şi făptuirea în coordonatele umanismului 

şi umanizării de sine rezultă specificitatea condiţiei sale. 

Diminuarea trăirii filosofice, respectiv a privirii filosofice asupra 

umanului şi a făptuirii în concordanţă cu nevoia omului de realizare de 

sine, colectivă şi nu numai individuală, neînţelegerea rolului individului în 

realizarea comunitară îl privează pe om de simţul responsabilităţii şi, prin 

consecinţă, îi îngustează spaţiul trăirii în libertate (autentică) şi chiar îl 

predispune spre lipsă de solidaritate. Ceea ce se traduce, în ultimă 

instanţă, prin pierderea gustului pentru o trăire uamnă autentică – 

deschizându-i calea spre o trăire axiologică deviantă şi dezumanizantă. 

Pericol care pândeşte o comunitate umană în perioadele de criză 

(spirituală îndeosebi) şi de disipare social-economică şi valorică.  

De aceea, este de înţeles că pentru evitarea unor asemenea 

dereglări în viaţa socială sunt necesare deopotrivă reaşezări în ordinea 



 26 

strategiilor economico-sociale şi, deopotrivă, în ordinea strategiilor 

educaţionale şi formativ-axiologice – din care asimilarea valorilor 

filosofice nu trebuie să lipseasă, deoarece aceste valori consolidează 

conştiinţa colectivă a oamenilor, din aceasta decurgând constituiri  sau 

reaşezări valorice de factură morală, juridică, civică, uneori şi consolidări 

de ordin paradigmatic în ordinea valorică şi normativă. 

Finalitatea acestor reaşezări valorice şi normative este aceea de a 

stimula o trăire spirituală şi morală superioară, de a deschide căi noi 

pentru o trăire demnă a oamenilor, în deplină conştientizare a faptului că 

pe ei îi defineşte vieţuirea socială şi împlinirea valorică (fără de care 

împlinirea material-economică nu le asigură o trăire demnă şi nu le oferă 

satisfacţia realizării condiţiei lor specifice). Într-un cuvânt, grija pentru 

nivelul de viaţă nu e o potenţatoare umanist şi nu umanizează decâ dacă 

este dublată de grija pentru modul  de viaţă. Iar modul de viaţă se înscrie 

şi stilul  de vieţuire umană, izvorât dintr-o servire spirituală şi morală, la 

rândul ei dictată de o anume deschidere spre transcedent, ce este încifrată 

în configuraţia matricii stilistice-pe care filosofarea asupra rosturilor trăirii 

umane o determină hotărîtor. 

Aşadar, felul de a fi şi de a se manifesta demiurgic al românului, 

oglindit într-o anume conştientizare filosofică de sine cu rezonanţă 

existenţială, reprezintă contextul obiectiv fundamental al trăirii umane, al 

stiuării lui în demnitate şi responsabilitate de sine şi de comunitate. De 

aceea, punerea în relaţie  a pregătirii pentru viaţă şi trăire demnă cu 

asimilarea valorilor filosofice reprezintă o cerinţă de prim ordin în efortul 

de înţelegere a mecanismului vieţuirii umane în liniamentele autenticităţii. 

În această perspectivă poate fi înţeleasă semnificaţia lui Andre Marlaux 

potrivit căruia „secolul al XXI-lea va (putea) fi religios sau nu va fi 

(poate) deloc‖. Ceea ce s-ar traduce prin cerinţa unei trări în spirit (în 

deschidere spre transcedent – singura soluţie care antrenează omul într-o 

trăire spirituală şi morală) şi  nu numai în materie, cerinţă faţă de care 

omul îşi alterează existenţialitatea specifică şi îşi periclitează fiinţarea ca 

om. Se argumentează suficient, credem, adevărul ideii că omul 

metafizează (proiectează ontologic - deci filosofează) pentru a trăi 

autentic – în demnitate şi responsabilitate de sine. 

 

b. Pregătirea omului pentru comunicare şi dialog intersubiectiv 

 

Structurarea unor raporturi de diviziune a muncii presupune 

cooperare acţională şi comunicare intersubiectivă, în lipsa căreia 
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socializarea individului este cu neputinţă de realizat. Din acest motiv, 

geneza omului se produce în condiţiile trecerii de la graiul nearticulat la 

limbajul articulat – la rândul său dependent de trecerea de la reflectarea 

naturală nemijlocită la reflectarea socială mijlocită, posibilă de exercitat 

prin gândire. Asfel încât, gândirea şi limbajul (ca înveliş material al 

gândirii) sunt modalităţi reflectorii determinate în geneza socialului. 

Comunicarea, mediată de limbaj, vehiculează gânduri şi indicaţii 

acţionale, înţelegeri şi comportamente organizaţionale, opţiuni valorice şi 

intenţii – pe temeiul cărora indivizii umani se socializează, asumându-şi 

sau disponibilizându-li-se de către colectivitate anumite status-uri şi 

roluri. Comunicarea prin limbaj dobândeşte astfel funcţii determinatoare 

în procesul integrării omului într-o ordine socială structurată 

organizaţional.  

În procesul comunicării se vehiculează nu numai idei şi opţiuni 

valorice ci şi mesaje purtătoare de sensuri, cu efect apreciativ şi 

educaţional. Care conferă limbajului funcţii persuasive cu caracter 

acţional. Interlocutorii dobândesc reciproc, pe această cale, deschideri 

intersubiective ce conduc la transformarea subiectului comunicării în 

subiect colectiv – eu devine noi. În aceste condiţii de socializare, 

conştiinţa de sine individuală evoluează spre constituirea şi manifestarea 

conşiinţei colective. 

La acest nivel (social) al conştientizării de sine se diferenţiază, în 

structura de ansamblu al conştiinţei sociale, conştiinţa filosofică – 

modalitate a conştientizării de sine care-l situează pe individ în ipostază 

de fiinţă metafizatoare, - îi provoacă deschiderea spre o arhitecturare a 

sistemului său de valori într-unul în care trascedentul îi este valoare 

centrică. Tocmai această deschidere îl situează pe om în propria condiţie 

existenţială – diferenţiindu-se de celelalte vieţuitoare, care, dacă nu ec-

sistă (nu se deschide spre transcedent), nu există . 

Rezultă că procesul comunicaţional intersubiectiv specializează 

individul, socializarea îl pune în condiţia de subiect axiologic, iar trăirea 

axiologică îl împinge spre deschidere ontologică pentru a-şi centra 

opţiunile valorice, luându-şi ca temei în această privinţă propria sa măsură 

(fiinţa umană generică sau instanţa divină supremă – imaginată după 

măsura sa). 

Aşadar, în condiţiile în care homo sapiens  (conştient de sine şi în 

cunoştinţă de cauză) dobândeşte şi atributul de homo aestimans, datorită 

exercitării comunicării intersubiective cu sens, se structurează propriu zis 

existenţa (umană) potenţată în prealabil de ec-sistenţă (de deschiderea 
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luminatoare spre transcendent). Ceea ce înseamnă că, pentru a fi homo 

sapiens şi homo aestimans, omul este totodată (dacă nu mai întâi) homo 

metaphisicus. El ec-sistă pentru a exista. Respectiv, filosofează plăsmuind 

transcendentul, această plăsmuire fiind posibilă în condiţiile comunicării 

intersubiective (prin limbaj). Nu întâmplător, în această prinvinţă, Noica 

afirmă că limbajul este purtătorul şi păstrătorul fiinţei (al 

transcendentului), iar Heidegger scotea că esenţa omului (a Dasein –ului) 

este situată în socialitate (putem vorbi în acest sens de Mitdasein (sau, 

prescurtat, Mitsein). Aşadar, filosofarea (metafizarea) este o condiţie a 

situării omului în esenţa sa –în autenticitate –, iar aceasta este posibilă 

numai prin socializarea mijlocită de limbaj. 

Comunicarea, mai ales dacă vehiculează mesaje cu semnificaţie 

metafizică, iar acestea au un conţinut apreciativ, invită la un dialog, la 

schimbul de idei şi mesaje axiologice şi nomologice, cu rost în 

consolidarea şi afirmarea unor convingeri cu efect acţional. Dialogul poate 

duce la consens sau controversă. În ambele cazuri dialogul clarifică 

gândurile şi opţiunile.  

Dintre controversele  cele mai penetrante existenţial sunt cele de 

factură filosofică – mai ales cele care au deschidere ideologică. De aceea, 

în structurarea dialogului cu trimitere filosofică, lupta de idei are 

totdeauna consecinţe asupra fizionomiei sistemelor de valori ale culturii, 

şi implicit, ale civilizaţiei – deosebirea dintre conţinuturile valorice ale 

unor orientări filosofice exprimând adesea deosebiri între civilizaţiile sau 

sistemele organizaţionale ale societăţilor ce le generează sau obiectivează. 

Nu de puţine ori controversele sunt influenţate şi de diferenţierile 

de sens ale termenilor vehiculaţi în desfăşurarea comunicării. De aceea, 

clarificarea semnificaţiilor,  a gândurilor şi a enunţurilor propoziţionale 

are mare importanţă în procesul comunicării. Din care motiv, prin 

despărţământul ei epistemologic, filosofia are ca obiectiv tocmai această 

clarificare a termenilor propoziţionali, realizată prin procedee logice sau 

lingvistice. Are, deci, dreptate Wittgenstein când apreciază că activitatea 

de clarificare a termenilor propoziţionali şi a expresiilor lingvistice 

reprezintă obiect de primă importanţă al demersului filosofic – idee ce a 

devenit lait-motiv al construcţiilor filosofice cu caracter pozitivist-logic 

ale Cercului Vienez.  

S-a afirmat adesea că opţiunile logiciste scot demersul filosofic 

din obiectul şi problematica sa proprie. Se poate reţine aprecierea că o 

astfel de interpretare metafilosofică este potrivită modului tradiţional de a 

filosofa, care ar echivala cu refuzul metafizicii – îndeosebi de către 
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pozitivismul logic. Deşi, dacă analizăm mai atent problema, gândirea 

analitică nu exclude de fapt metafizica. Deoarece şi din perspectivă  

logicistă se oporează transcendent din moment ce se iau ca atomi de 

cercetare universalii (Russell), faptul logic (Wittgenstein), expresiile 

prepoziţionale (Carnap) şi nu constatările empirice, respectiv entităţile 

concrete nemijlocite. 

Toate aceste exprimări (de felul lor, conceptualiste) asupra 

obiectului demersului filosofic, redus la o activitate de clarificare a 

gândurilor, sunt deci de factură logică şi nu empirică. Ceea ce denotă că se 

va lua ca referenţial al demersului filosofic generalul şi nu individualul. 

Avem, evident, de-a face cu o viziune realistă (de tip medieval) de 

veche tradiţie asupra travaliului filosofic şi nu cu una nominalistă – pentru 

care individualul precede generalul. Ceea ce înseamnă că nu se elimină 

metafizica ci se afirmă o nouă metafizică – una de factură raţionalist-

logică sau lingvistică. 

După cum se constată, este întemeiat refuzul de către gânditorii 

analişti a speculaţiei metafizice sterile, ce se înrădăcinează într-un 

empirism lipsit de control logico-analitic, dar acest logicism nu se instituie 

ca un refuz de principiu al ontologiei, respectiv, metafizicii. Cu 

particularitatea că noua metafizică are predilect ca obiect clarificarea 

gândurilor şi comunicarea cu sens – activitate pe care demersul ontologic 

nu-l respinge, cu atât mai mult cu cât demersul logico-analitic este prin 

substanţa sa unul transcendentist (în raport cu subsidiarul său empiric). 

Ceea ce trebuie reţinut în ceea ce priveşte demersul analitic este faptul că 

are în preocupare comunicarea (evident cu sens), căreia i se subordonează 

clarificarea gândurilor prin procedee logic-lingvistice. Prin urmare, ştiinţa 

comunicării (a limbajului ştiinţific sau comun) este necesară din punct de 

vedere epistemologic şi metodologic, putând fi apreciată ca preambul al 

unei construcţii filosofice (hipercuprinzătoare asupra lumii). Deoarece, 

numai în condiţii de rigoare comunicaţională (de limbaj) se operează cu 

termeni propoziţionali valizi (aceştia desemnând concepte şi reglând 

expresii prepoziţionale prin mijlocirea cărora se construiesc teorii şi 

doctrine cu finalitate pragmatică certă). Din acest punct de vedere, 

funcţionând cu termeni şi expresii prepoziţionale valide, orice limbaj 

uman operează la nivel general, respectiv prin prealabile transcenderi (de 

la individual la general - de la empiric la logic) ce situează subiectul 

epistemic în ipostază de fiinţă demiurgică - întrucât relaţia dintre subiect 

şi obiect în procesul cunoaşterii este una constructivă şi nu numai 

reflectorie.  
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Prin urmare, relaţia dintre demersul comunicaţional (exercitat prin 

limbaj) şi demersul filosofic este primară: atât din perspectivă ontologică - 

pentru că fiecare interlocutor operează transcendentist şi, ca atare, are ca 

obiect de referinţă generalul de lucruri (logicul pentru cunoaşterea 

ştiinţifică şi comună) sau universalul (fiinţa pentru cunoaşterea filosofică 

de factură metafizică); cât şi din perspectivă epistemologică şi 

metodologică - clarificarea gândurilor în vederea comunicării cu sens şi 

valoare de adevăr. Ceea ce înseamnă că - sub aspect metafizic -, 

orientările ontologic-antropologice se întâlnesc cu cele epistemologic – 

logiciste.  

Prin acestă conexiune ontologic–logicistă se extrag două precizări 

de importanţă metodologică în abordarea rostului filosofiei:  

- prima: atât orientările existenţialiste, cât şi cele neopozitiviste 

contemporane în ultimă instanţă nu se exclud: fiecare operând 

trasncendentist şi având, ca atare, caracter metafizic;  

- a doua: pregătirea pentru comunicare şi dialog este o condiţie a 

fundării constructorului filosofic, la fel cum şi explicaţia filosofică 

exercitată prin prealabile demersuri transcendentiste este o condiţie de 

eficienţă a fundamentării comunicării cu putere de adevăr şi finalitate 

pragmatică. 

Lipsirea subiectului de putere de filosofare (de pătrundere a minţii 

în sensul lucrurilor) îl indisponibilizează pentru comunicare şi dialog, îl 

privează, astfel, de capacitatea intersubiectivităţii şi, ca urmare, îl 

predispune la înstrăinare de sine, de esenţa sa socială. Această putere de 

filosofare (cu efect în procesul integrării sociale a individului) este cu atât 

mai accentuată cu cât individul este supus de către societate unui proces 

educaţional, cu predilecţie întemeiat pe unul instrucţional-formativ din 

punct de vedere al capacităţii de filosofare conştientă. Cu finalitate sporită 

în direcţia conştientizării de sine colectivă - de nivel comunitar şi, la 

limită, intercomunicar. Reflecţia şi mai ales construcţia filosofică 

integrează social, solidarizează pe oameni şi personalizează comunitar - 

comunicarea şi dialogul fiind mijloace ale acestei integrări intersubiective 

şi personalizări comunitare
1
.                                              

  

 

 

                                                 
1
 Tema este prerzentată mai pe larg în lucrarea Ion Tudosescu,  Filosofia şi 

condiţia umană, ED FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE, Bucureşti, 2006 
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REFLECŢII ASUPRA REALITĂŢII ROMÂNEŞTI 

 
                                                                   Stan I. FLOREA


                          

             

Abstract 

The authors have proposed to present a blueprint as objective processes 

and phenomena of social, cultural and political have occurred in Romania after 

the events of December 1989. Are presented two ways antithetical to report 

theoretical reflection: praise and criticism. Diseases are summarized conduct of 

figures, analysts, journalists participating in social life, to build Romanian 

capitalism. Bring in debate two fundamental problems of the Romanian society: 

liberty and freedom and governance in social perception and its functions in the 

correct or incorrect knowledge of the Romanian reality. 

 

I.  Lauda şi critica, două modalităţi da a te raporta la realitate 

 

          Observatorul fenomenelor şi evenimentelor în desfăşurarea cărora 

ne ducem existenţa cu dorinţa de a înţelege motivele de satisfacţie şi de 

insatisfacţie ale semenilor noştri constată numeroase fenomene 

contrastante. Îi atrage atenţia o adevărată „beţie a bucuriei‖ trăită de unii 

dintre concetăţeni că am trecut din imperiul necesităţii şi al dictaturii în 

cel al libertăţii şi al democraţiei şi îşi trăiesc bucuria în staţiuni de 

tratament şi odihnă pe alte meleaguri, în   evaluări şi valorizări ale 

performanţelor democraţiei româneşti în afara spiritului critic. Alţi 

concetăţeni inhibaţi de entuziasmul dezlănţuit al celor care cred că istoria 

a început cu ei, că numai ei pot da dimensiunea măreţiei spirituale a 

naţiunii noastre nu au nici o reacţie la asalturile de bunăvoie şi mare 

bucurie ale unor concetăţeni, ajunşi acolo unde nici prin gând nu le 

trecea…Spiritul critic al societăţii româneşti doarme de-a binelea prin cine 

ştie ce saloane mondene sau prin întunecate cotloane al cluburilor de 

noapte sau prin spitalele desfiinţate, de nimeni luat în seamă, sau în 

amorfa spiritualitate a satului românesc. Şi ne fuge gândul la cuvintele 

filosofului român Constantin Rădulescu-Motru care afirma: „În viaţa 

politică a unui popor întâlnim lauda practicată în timpurile de decădere, de 

demagogie. Lauda este momeala proştilor. În timpurile de înălţare ale unui 

popor domneşte obiceiul de a critica. Prin critică se stabileşte emulaţia 

între elementele elitei poporului. […]. 

                                                 

 Prof. dr. Piteşti 
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             În viaţa economică, încaltea, continuă filosoful român, progresul 

nu este ajutat decât prin opere de critică. Burghezia şi-a făcut drum 

criticând corporaţiile medievale; socialismul de astăzi criticând burghezia, 

ca sistem de producţie. 

             Critica este totdeauna arma progresului, pe când lauda este: arma 

tradiţionalismului. Bineînţeles, există o măsură peste care nu trebuie să se 

treacă. A critica cu orice preţ, este tot aşa de rău ca şi a lăuda cu orice preţ. 

Totuşi, şi în cazul când se depăşeşte măsura, avem exemple când 

constatăm efecte bune de pe urma criticii. (…) o asemenea critică a adus 

un bine: a sporit emulaţia. Lauda cu orice preţ, n-are acest rezultat. Ea 

moleşeşte spiritul public, când nu-l face să tindă spre fanatism. Condiţia, 

care trebuie însă negreşit păzită, este buna-credinţă. Criticul să fie de bună 

credinţă. Să nu critice, adică, pentru a-şi înălţa sieşi un piedestal de glorie 

. Să nu critice la alţii aceea ce-i lipseşte lui. Fiindcă el nu e orator, să 

critice elocinţa; pentru că el este proletar, să critice burghezia; dacă este 

lipsit de sensibilitate poetică, să considere poezia ca o pierdere de vreme; 

şi aşa cu multe altele. Un critic cinstit este prin vocaţie un adevărat 

educator pentru neamul său. 

            Critica este pentru cultura unui popor aceea ce este altoiul pentru 

viţa de vie. Când altoiul este nobil şi este bine prins, atunci el transformă 

viţa de vie. Aşa şi critica pentru cultură‖
2
. Şi nu numai pentru cultură. 

Pentru întreaga dezvoltare a societăţii. 

            Am redat acest extraordinar text într-o formă extinsă pentru 

perenitatea conţinutului ideatic şi pentru extrema lui actualitate. În text 

descoperim şi exigenţele deontologice ale actului critic: obiectivitatea, 

moralitatea, mijlocirea progresului cultural, spiritual şi material al 

societăţii, atitudinea militantă, respectarea şi promovarea adevărului, 

antrenarea energiilor creatoare individuale şi colective într-o înfrăţită 

armonie şi într-o nedezagreabilă solidaritate cu finalităţi bine întemeiate. . 

            În societatea românească actuală, actul critic a devenit exerciţiul 

cvasipermanent al opoziţiei şi al unor oameni de bună credinţă, iar lauda 

preocuparea exclusivă a puterii şi a interesaţilor săi acoliţi. Lauda 

practicată de putere nu mai serveşte tradiţionalismul ca mai‗nainte, ci 

stagnarea. Numai stimulează creativitatea şi originalitatea, curajul şi 

responsabilitatea, demnitatea şi onoarea, ci imitaţia şi anonimatul, 

subordonarea necondiţionată şi iresponsabilitatea, slugărnicia şi făţărnicia. 

                                                 
2
 C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi adăugiri 1944, Editura Floarea Darurilor, 

Bucureşti, 1996, p. 95 
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Lauda în desfrâu acoperă jenant şi ipocrit vicii fundamentale ale societăţii: 

cinismul unor conducători din instituţiile politice şi de stat, încălcarea 

brutală a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului (dreptul la 

prezumţia de nevinovăţie în justiţie, accesul limitat şi întârziat al 

apărătorilor la dosarul clientului, prelungirea nejustificată a mandatului 

pentru „reţinerea presupusului învinuit‖ pentru cercetări preliminare, dar 

mai ales urmărind obţinerea de dovezi pentru întocmirea acuzării; 

exclusivismul ideologic menţinut încă în sfera aprecierii şi ierarhizării 

valorilor cultural-spirituale şi a personalităţilor, cu precădere a celor de 

dinainte de 1989, elogierea performanţelor societăţii de după 1989 în 

dauna, cu rea-credinţă sau din ignoranţă, a realizărilor obţinute de poporul 

român în perioada numită socialistă; cosmopolitismul exagerat şi 

renunţarea la efortul de originalitate în procesul de edificare a noului 

capitalism românesc; neîncrederea în posibilităţile creatoare ale poporului 

român; exagerarea aportului sincronismului la victoria noii societăţi şi 

subaprecierea specificului naţional; neconsiderarea aportului factorilor 

economici naţionali şi exagerarea aportului ideologiei în procesului 

dezvoltării actuale a ţării etc.). Lauda ia, uneori, aspecte voit 

disproporţionate, halucinant deformatoare, mutilatoare, a adevărului. Să 

închizi şcoli şi spitale în numele reformării statului şi modernizării ţării 

este de domeniul absurdului. 

          De neînţeles este şi orientarea fondurilor statului spre obiective de 

mai mică importanţă în dauna celor pentru dezvoltarea culturii 

(publicaţiilor academice, universitare, cercetărilor istorice, sociologice, 

economice, etnografice, dezvoltării tehnologice, inovării, invenţiei şi 

creativităţii ştiinţifice; activităţilor artistice – teatrelor, operei, operetei, 

filmului, coregrafiei, baletului, artelor plastice, muzicii şi creaţiilor din 

aceste domenii; dezvoltării şi perfecţionării învăţământului de toate 

gradele, nu numai prin măsuri organizatorice, curriculare şi manageriale, 

ci, mai ales, prin activităţi creatoare în domeniile pedagogiei, psihologiei 

(a psihologiei  şcolare şi a vârstelor), didacticii, a metodicilor, a producerii 

mijloacelor de învăţământ şi a materialelor didactice demonstrative şi 

experimentale). 

          Niciodată de la Regulamentele Organice până astăzi nu s-au luat 

măsuri de schimbare radicală a societăţii româneşti fără să participe la 

pregătirea deciziilor fundamentale forţele sociale cu competenţă 

intelectuală şi experienţă practică. Niciodată nu s-a întâmplat în istoria 

noastră naţională să fie subapreciat aportul intelectualităţii, al 

specialiştilor la trasarea liniilor de evoluţie a naţiunii, ca astăzi. Nu s-a 
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cerut aportul Academiei Române la elaborarea programului actual de 

dezvoltare a ţării. Nici institutelor de cercetare, nici universităţilor, nici 

cercetătorilor de prestigiu. Suntem de părere că nu poate fi elaborat un 

program de importanţă istorică, precum cel de regionalizare a ţării fără 

participarea economiştilor de prestigiu, al istoricilor, al sociologilor, 

etnografilor, filosofilor, juriştilor, antropologilor, psihologilor, 

demografilor, energeticienilor, agronomilor, politologilor, capilor cultelor 

religioase etc.  

      Elaborarea unui asemenea program numai de către politicieni conduşi 

de opţiuni ideologie divergente şi, adesea, contradictorii şi cu interese 

partizane alterează justeţea demersului şi artificializează trasarea 

delimitărilor regionale. Dezbaterea unui asemenea proiect nu trebuie să 

conducă la discreditarea discuţiei dintre tradiţionalişti, conservatori, 

liberali, neoliberali şi chiar numiţilor (uneori) pe nedrept extremişti, 

naţionalişti. Este cunoscută polemica fructuoasă dintre conservatori şi 

liberali după Revoluţia de la 1848, dintre tradiţionalişti şi modernişti după 

primul război mondial, polemică cu multe elemente de elevaţie spirituale 

şi de riguroasă argumentaţie.   

                                                                   * 

       Oamenii politici de astăzi nu mai ţin cont de ceea ce, încă Tacitus, în 

antichitate, numise „Saeculum‖, adică spiritul timpului, pe care Eugen 

Lovinescu îl explica aşa de clar în a sa lucrare „Istoria civilizaţiei române 

moderne. „Există – scrie Lovinescu- un spirit al veacului , numit de 

Ttacitus saeculum, adică o totalitate de condiţii materiale şi morale 

configuratoare ale vieţii popoarelor europene într-o epocă dată, …Spiritul  

timpului nu e, de altfel, un concept abstract, ci se desprinde, dimpotrivă, 

din gradul de evoluţie intelectuală ca şi din situaţia economică a 

epocii…Imprimând caracterul general şi organic al instituţiilor din diferite 

epoci, spiritul timpului e, aşadar, firul conducător al istoriei în 

controversele faptelor‖.
3
  Urmând principiul necesităţii precizărilor 

conceptuale într-o discuţie cu caracter ştiinţific, Lovinescu afirmă: 

„Societăţile nu se creează numai din formele trecutului, precum nu se 

determină numai prin procesul de schimb al mărfurilor. Prin legea strictă a  

sincronismului, ele se modelează după concepţiile curente ale epocii‖. Şi 

mai încolo afirmă: „Sincronismul vieţii contemporane ne-a impus formele 

vieţii sociale şi culturale cu o identitate nivelatoare‖.
4
  Să ne oprim şi să 

                                                 
3
 E. Lovinescu, Istoria civilizaţie române moderne, vol. III, p. 38 

4
 E. Lovinescu, op. cit. vol. I, p. 145 
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desluşim spiritul timpului nostru. Vag se afirmă: „spiritul timpului nostru 

este spiritul „Noii ordini mondiale‖, al „Uniunii Europene‖. Decriptarea 

conţinutului acestui concept vag ar duce la următoarele sensuri şi 

semnificaţii:  

               1. viaţă democratică purificată de toate viciile actuale (tendinţa 

executivului de a-şi asuma prerogative legislative şi de a reduce rolul şi 

funcţiile Parlamentului, până la transformarea instituţiei fundamentale a 

sistemului democratic – a Parlamentului -  într-o instituţie decorativă; 

limitarea autonomiei parlamentarului ca exponent al interesului naţional şi 

subordonarea aportului său în decizia parlamentară deciziei interesului de 

partid sau al clientelei politice; limitarea libertăţii lui de conştiinţă şi 

aservirea conştiinţei liderilor care au tendinţa de a rămâne fidel interesele 

electoratului; exagerarea rolului şefului de grup parlamentar şi 

transformarea şefului de grup în „jupânul‖ care ridică degetul într-un 

anumit fel pentru a indica „ce‖, „pentru ce‖şi „cum‖ trebuie să „militeze‖ 

parlamentarul chiar şi când este ales ca „independent‖ şi nu pe listă de 

partid; falsificarea conţinutului discursului parlamentar prin populism, 

demagogie, prin asumarea rolului de exponent al electoratului de către 

parlamentarul care se întâlneşte cu alegătorii numai în campaniile 

electorale (după alegeri se întâlneşte eventual numai cu camarila de partid, 

restul electoratului la care a apelat în campanie pentru a-i obţine 

bunăvoinţa este considerat nu adversar, oponent constructiv, ci duşman 

care trebuie lichidat cu ajutorul instituţiilor şi oamenilor aserviţi puterii;  

deţinătorii puterii clamează apărarea principiului şi dreptului la libertate, 

dar libertatea celor care deţin puterea economică sau politică. Marx avea 

dreptate când spunea: „Libertatea este un dar natural oferit tuturor de 

lumina universală a raţiunii‖. „Libertatea este … esenţa omului…‖. „Nici 

un om nu combate libertatea, cel mult el combate libertatea celorlalţi. De 

aceea au existat totdeauna tot felul de libertăţi, cu deosebirea că au existat 

sub forma de privilegiu deosebit, alteori ca un drept general‖.
5
    

            2. Acelaşi spirit al epocii istorice actuale implică deschidere 

culturală şi spirituală, adică: obiectivitate şi criterii valorice (ştiinţifice, 

estetice, de eficienţă socială şi de progres material şi cultural-spiritual, 

etice constructive), cu efecte pragmatice în domeniul material şi al 

construcţiilor teoretice; disocierea contribuţiei culturale, artistice, 

ştiinţifice, sociale, civice de cele de apartenenţă ideologică din convingere 

                                                 
5
 K. Marx, Articol de fond din nr. 179 al lui Kolonische Zeitung, în vol. K. Marx-

FR. Engels, Opere,vol. I, p. 112  
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sau conjuncturală la o anumită ideologie şi ierarhizarea creatorilor de 

cultură după meritele lor reale şi nu după opinia sau crezul lor politic. 

Evitarea, astfel, a erorilor care s-au făcut de-a lungul timpului cu nume 

celebre ale culturii şi ştiinţei universale şi, mai cu seamă naţionale, pe 

baza unor opţiuni politice sau ideologice din convingere, conformiste, 

carieriste sau din nu ştim care alte motive. Cei mai bine informaţi ştiu că a 

fost o vreme, la noi, de exemplu, când la direcţia de propagandă a CC al 

PCR se aflau slugi ale cominternului (care au lăsat urmaşi „De Seamă‖, ce 

execută şi astăzi cu aceleaşi practici bolşevici anumiţi oameni de cultură şi 

personalităţi cu prestigiu în viaţa socială a comunităţilor locale, cu 

aceleaşi metode cominterniste). Eminescu a figurat, în primii ani ai 

reformei învăţământului din 1948, numai cu câteva creaţii care conveneau 

lui Sorin Toma, criticul de serviciu al noului regim venit pe tancurile 

sovietice. Mihail Sadoveanu cu romanul Mitrea Cocor. Octavian Goga, şi 

nu numai el, lipsea din manualele şcolare pentru că era naţionalist şi 

făcuse parte dintr-un guvern favorabil extremei drepte şi lui Carol al II-

lea. Istoricul Gheorghe Brătianu era deţinut politic, iar opera pusă la 

index. Romancierul oniric, Constantin Fântineru găsise un post de 

profesor pe o „catedră mozaic‖ (formată din ore de diferite specialist) la 

Liceul Topoloveni, graţie a doi oameni deosebiţi ai învăţământului din 

Argeş, Ion T. Radu, Şeful Secţiei de Învăţământ a Regiunii Argeş şi 

Directorul, din acea vreme al liceului, profesorul de filosofie, Gheorghe 

Arsenescu. Mihail Ilovici, autorul unor lucrări (Negativismul tinerei 

generaţii (1934), Consideraţii asupra actului de cultură românesc (1936), 

Claudia Milian (1938), Noua spiritualitate românească (Constructivismul), 

Tinereţea lui Camil Petrescu (1971) a funcţionat ca profesor la Şcoala 

profesională de la Colibaşi. Şi exemplele sunt numeroase. Astăzi, în 

acelaşi spirit al exclusivismului ideologic, de data aceasta al ideologiilor 

de dreapta, dar, mai ales al puseurilor extremei drepte, sunt minimalizaţi şi 

chiar neglijaţi importanţi oameni de cultură. 

           3. Spiritul epocii noastre cere mai multă preocupare pentru 

moralitate în sfera raporturilor interindividuale şi, cu deosebire, a celor 

publice. Un criteriu esenţial al acestui tip de moralitate ar fi acela al 

reacţiilor ferme, consecvente ale instituţiilor publice şi ale societăţii civile 

în combaterea corupţiei, a birocratismului şi înstrăinării funcţionarilor 

publici faţă de cetăţeanul de rând venit la ghişeu pentru a-şi rezolva 

problemele şi interesele proprii.  

           Un aspect important al moralităţii îl reprezintă  relaţiilor familiale 

(dintre soţi, dintre părinţi şi copii, de rudenie). Realitatea ne oferă exemple 
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înspăimântătoare (numeroase acte de paricid, fratricid, incest), conflicte 

generate de relaţiile de proprietate, de felul în care s-a produs distribuirea 

moştenirii şi constituirea dreptului de proprietate, retrocedările etc. 

          4. Nici o forţă politică şi nici o organizaţie nonguvernamentală nu 

şi-a propus să analizeze situaţia economico-financiară şi juridică a 

proprietăţilor naţionalizate sau a motivelor reale care au stat la baza unor 

acte de donaţie a unor bunuri şi proprietăţi. Nimeni nu a despăgubit pe 

ţăranul înscris la CAP pentru inventarul agricol şi zootehnic cu care a 

venit în CAP. Dreptatea făcută unora a creat  mulţime de nedreptăţi pentru 

alţii.             

                                                                    * 

              Numeroaselor laude pe care le aduc oamenii de bună credinţă, 

cetăţenii lucizi ai neamului nostru, le adăugăm şi pe ale noastre. Între 

progresele incontestabile ale societăţii noastre  menţionăm numărul mare 

al publicaţiilor, posturilor naţionale şi locale de televiziune şi de radio, 

apariţia unui număr mare de jurnalişti, analişti ai realităţilor sociale, 

politice, existenţa partidelor politice, a parlamentarismului, a societăţilor 

nonguvernamentale; constituirea societăţii civile şi participarea sa la 

procesul de afirmare a vieţii democratice. Toate fiind o confirmare a 

gradului de libertate de care se bucură poporul nostru, precum şi 

responsabilitatea pe care şi-o asumă diferitele personalităţi, categorii 

socio-profesionale, instituţii şi organizaţii administrative, politice, 

culturale, religioase ş.a.m.d; toate sunt beneficiarele principiului 

libertăţilor individuale şi comunitare.  

           Libertatea presei exprimă în cel mai înalt grad esenţa libertăţii. 

„Esenţa presei libere, afirma un cunoscut filosof, este esenţa raţională, 

morală, plină de caracter a libertăţii‖. Deoarece: „presa liberă reprezintă 

ochiul mereu treaz al spiritului poporului, întruchiparea încrederii unui 

popor în sine însuşi, legăturile grăitoare care leagă individul de stat şi de 

lumea întreagă; ea este întruchiparea culturii care transfigurează lupta 

materială, ridicând-o la rangul de luptă spirituală, şi care idealizează 

forma ei materială, brută. Libertatea presei este spovedania deschisă a 

unui popor faţă de el însuşi, şi, după cum se ştie, forţa care rezidă în  

mărturisire este izbăvitoare. Ea este oglinda în care un popor se vede pe el 

însuşi, iar cunoaşterea de sine este prima condiţie a înţelepciunii. Ea este 

omnilaterală, omniprezentă, atotştiutoare‖. 

            Nu poate fi neglijat sau subapreciat profesionalismul unor analişti, 

jurnalişti, lideri de opinie, plasarea în zona neutră şi echidistanţei în 

transmiterea informaţiei şi a opiniilor, efortul pentru documentare corectă. 
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Este de remarcat locul pe care îl acordă unele publicaţii (România literară, 

Cultura, Dilema Veche, Revistele editate de Academia Română, Analele 

Universităţilor etc. în plan naţional, Revista Argeş, Cafeneaua literară, 

Restituiri, Satul Natal, Curte de Argeş, susţinute cu fonduri de la bugetul 

de stat, dar şi Philosophia Militans şi Omul şi Societatea, editate de 

Asociaţia Culturală Argedava, Pietrele Doamnei, publicaţia editată de 

Fundaţia Profesor Petre Ionescu-Muscel, Săgetătorul, Argeşul Ortodox, 

suplimente ale cotidianului Argeş, Cultul Eroilor, publicaţie a Asociaţiei 

„Cultul Eroilor‖, precum şi unele relatări care apar în săptămânalul 

„Jurnal de Argeş‖, (publicaţii nesubvenţionate de bugetul de stat)  ştiinţei, 

culturii, filosofiei, învăţământului, istoriei, activităţilor instituţiilor 

culturale, de învăţământ, institutelor şi staţiunilor de cercetare ştiinţifică, a 

celor care lucrează în domeniul atât de gingaşi al ocrotirii şi îngrijirii 

sănătăţii. Numitele publicaţii au meritul de a ne integra în fluxul înnoitor 

al spiritualităţii româneşti actuale cu aportul unor intelectuali de seamă.  

 

II Boli ale deontologiei în procesul de reflecţie a socialului 

 

            Aportul instanţelor de cultură autentică este însă diminuat de 

presiunea pe care o exercită o serie de publicaţii, dar mai ales programele 

multor televiziuni care cultivă pseudocultura, violenţa, partizanatul politic, 

manipularea, dezinformarea, criticismul, subiectivismul, superficialitatea 

axiologică, supralicitarea psihologiei mitocanului, parvenitismul, 

snobismul, vulgaritatea. Multe din aceste mijloace de comunicare şi de 

informare cultivă limbajul necizelat, agramatismul, grotescul, 

improvizaţia, dialogul lipsit de politeţe şi exprimă criza de maniere şi 

precaritatea culturală a autorilor respectivi. Propagă tipuri umane 

superficiale cu moralitate îndoielnică, libertinajul familial, oportunismul 

politic. Scrisul în aceste publicaţii din care a fost izgonită cultura a 

devenit, cum se exprima cu peste o jumătate de secol în urmă Mihai 

Ralea, „o datorie de breaslă tailorizată, fără nici un aspect calitativ, fără 

nici o specificare de talent individual‖
6
. Formulele standardizate au 

înlocuit stilul original. Varietatea stilistică a expresiei a murit. Jurnalistul, 

analistul, sociologul de serviciu, mulţi din politicienii de astăzi numai 

urmăresc stima socială şi nici eventuala recunoaştere a meritelor în cartea 

                                                 
6
 Mihai Ralea, Condiţiile scrisului modern, în vol. Mihai Ralea, Scrieri de 

tinereţe * În literatură, EDITURA DE STAT PENTRU LITERATURĂ ŞI 

ARTĂ, bucureşti, 1957, p. 144 
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de istorie. Jurnalistul de astăzi, în mare majoritate, nu doreşte glorie 

literară, ca mai înainte, în din ce în ce mai îndepărtată epocă interbelică în 

care făceau presă: Stelian Popescu, Pamfil Şeicaru, Octavian Goga, 

Nicolae Iorga, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, N.D. Cocea, M. Sadoveanu 

ş.a. Sau mai aproape de noi: George Călinescu,  Fănuş Neagu, Eugen 

Barbu, Nicuţă Tănase, Radu Cosaşu, Adrian Păunescu, Titus Popovici, 

Mircea Dinescu, Sânziana Pop, Lucian Avramescu, Paul Everac, Augustin 

Buzura ş.a .  

             La multe mijloace media lucrează astăzi jurnalişti cu personalitate 

îndoielnică, cu cultură precară, preocupaţi de asigurarea bunăstării 

materiale şi dornici să deţină controlul  asupra opiniei publice. Personaje 

care fac din vanitate virtutea la temperatura căreia îşi încălzesc virulenţa 

combativă faţă de partenerul care le contrazice opiniile exprimate. 

Scrierile (vorbirea) lor nu sunt purtătoare de mesaj cultural, sunt, adesea, 

lipsite de substanţa etică necesară lărgirii drumului de comunicare cu 

publicul avid de schimbul de idei cu consistenţă intelectuală şi civică. În 

presa de bună calitate, jurnaliştii îşi susţin poziţiile nu numai cu 

argumente de ei construite, ceea ce este, desigur, remarcabil, dar şi cu 

argumente istorice, culturale, ştiinţifice culese din lecturile pe care le-au 

parcurs sistematic şi cu perseverenţă. În ţările dezvoltate cu care vrem să 

ne comparăm, ca şi într-o anumită parte a  presei de la noi, orice 

transmitere de mesaj, când nu vine din partea unei personalităţi cu 

prestigiu recunoscut, este însoţită şi de o opinie asemănătore a unei 

personalităţi consacrate (scriitor, savant, om politic, lider de opinie), sau 

de un aforism. Informaţia, ştirea, dialogul la noi, devin impersonale, sau 

sunt „opinizate‖, personalizate, ca şi cum fiecare individ ar deţine ştiinţa 

întregului univers în „vârful degetului său cel mic‖. Tot ceea ce întreprind 

se constituie în material tern, impersonal, uşor de digerat, fără scânteieri 

de idei. Îi asculţi pe unii susţinând cu grandoarea pe care nu şi-o permit 

deţinătorii premiului Nobel: „aceasta e opinia mea‖, fără să ne spună şi ce 

argumente teoretice, experimentale, culturale, istorice, axiologice, 

sociologice, economice ş.a.m.d. au avut în vedere când şi-au format acea 

opinie. Cum să nu rămâi înmărmurit când un neistoric îi contrazice în 

numele libertăţii de opinie pe academicienii Constantin Giurescu şi 

Răzvan Theodorescu! Cum să nu fii îngrijorat când auzi pe unii analişti, 

purtători de „trofee ideologice‖, spunând ce le trece  prin puţinătatea 

minţii lor, când vorbesc despre cultura din perioada dinainte de decembrie 

1989, sau despre învăţământul românesc din aceeaşi perioadă, cu un 

dispreţ nedisimulat? Suntem consternaţi că oameni de cultură ca: Ioana 



 40 

Scurtu, Georghe Buzatu, Eugen Simion, Alexandru Scurtu, Dinu Săraru, 

Doru. Popovici, marii profesori de economie, sociologii, filosofii, 

politologii acestei ţări, nu participă la dialogul care se referă la destinele 

naţiunii noastre în procesul globalizării. Sunt oameni care s-au saturat de 

prezenţa unor presupuşi economişti, politologi, dialoghişti, oameni politici 

al căror nivel nu-l egalează, nici vorbă de a-l depăşi, pe cel al unui 

absolvent de liceu cu nivel mediu. 

            Am urmărit dezbaterea în jurul rezultatelor de la Bacalaureatul 

2011, sesiunea de vară. Participanţii cei mai numeroşi, jurnalişti, 

politicieni, unii cu studii întârziate, foşti şi actuali miniştri, lideri de 

sindicat, câţiva părinţi şi câţiva elevi premianţi. Nici un pedagog, în afara 

celor care au participat la elaborarea proiectului de reformare (da, de 

reformare, adică de declasare a învăţământului sub aspect cultural-

ştiinţific şi ca instituţie de înălţare a neamului românesc aşa precum l-au 

gândit la origini, adevăraţii săi părinţi).
7
  

            Dezbaterea, pe o asemenea temă extrem de importantă, nu poate 

conduce la rezultatul dorit câtă vreme abordarea este strict metafizică, 

adică, scoate din contextul existenţial – material şi spiritual şcoala -, nu o 

priveşte ca pe un subsistem al sistemului social global, un subsistem viu, 

activ, cu intrări şi ieşiri venite şi transmise direct sau indirect către şi din 

toate celelalte subsistemele care compun societatea. Societatea în 

ansamblul său creează climatul cultural, spiritual, ştiinţific stimulativ 

pentru învăţare şi pregătire profesională. Societatea pune la dispoziţia 

şcolii mijloacele materiale şi umane necesare procesului de învăţământ. 

La nivelul societăţii, funcţie de programele de dezvoltare pe termen lung, 

se creează sistemul motivaţional pentru toţi factorii interesaţi în pregătirea 

temeinică pentru viaţă, muncă şi creaţie a tineretului. Învăţarea este o 

                                                 
7
 Folosim, pentru a demonstra cât de departe a ajuns şcoala noastră de curând 

reformată, un model de gândire pe care ni-l oferea în urmă cu peste un secol şi 

jumătatea Dionisie Pop-Marţian. Unul dintre primii mari economişti români. 

„Suntem ameninţaţi de concurenţă în viitorul nostru economic. În această luptă 

pacifică, dar serioasă trebuie să susţinem  nu numai onoarea ţării, ci şi interesele 

cele mai vitale ale locuitorilor ei. Din nenorocire, misiunea guvernului la noi nu 

este numai de a dezvolta şi a înlesni mijloacele de comunicare, de a înmulţi prin 

libertate şi siguranţă puterea muncitoare. În zadar are industria şi comerţul român 

libertatea de a zbura, geniul nostru nu se ştie folosi de această binefacere, căci 

libertatea nu este destulă pentru a lupta cu izbândă în contra concurenţei străine. 

(…) Cauza inferiorităţii noastre economice este numai neştiinţa de a exploata 

nenumerabila mulţime a izvoarelor de averi ce posedăm‖. 
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formă specială a muncii sociale. Atitudinea faţă de învăţătură este o altă 

formă concretă a atitudinii faţă de muncă pe care o are societatea. Dacă în 

societate munca este o valoare depreciată, atunci, şi atitudinea faţă de 

învăţare este depreciată. Am ajuns în stadiul în care politicul grosier, 

aculturalizat dispreţuieşte arogant şi infatuat toate categoriile socio-

prfesionale‖: clasa muncitoare şi funcţionărimea, atâta câtă mai   sunt, au 

ajuns la dispoziţia şefului sau a patronului (situaţie pe care a cunoscut-o 

societatea omenească în precapitalism şi în perioada acumulării primitive 

a capitalului), intelectualitatea, în multe privinţe, are situaţia 

intelectualităţii capitalismului de început sau a proletcultismului când era 

un fel de „floare la butonieră‖ pe care şi-o afişau în ocazii festive sau 

mondene potentaţii zilei sau când doreau să li se închine ode şi imne 

pentru a le polei nimicul ascuns ca piticul în sufletul lor gol; medicii nişte 

profesionişti ai morţii pentru că nu nici cele mai elementare condiţii 

pentru a salva vieţile meneşti în cazuri de urgenţă; profesorii nişte slujbaşi 

care trebuie să înlăture inerţia intelectuală din societate, să lupte cu 

incultura multora din cei care iau decizii şi ne hotărăsc destinul; statul 

depreciază şcoala pentru că are slujbaşi cărora nu le-a prea plăcut efortul 

intelectual şi disciplina liber consimţită a şcolii; inginerii, economişti, 

scriitorii, nişte scârţa - scârţa pe hârtie, fac şi ei acolo o treabă pentru a lua 

„un gologan‖ necesar vieţii de azi pe mâine. 

           Într-un asemenea climat, ce argumente mai are şcoala pentru a-l 

convinge pe copilul care-i urcă scările în fiecare zi, că învăţarea îi poate 

asigura un trai decent? Şi ce stare de spirit favorabilă învăţării îi poate 

insufla dascălul îngrijorat că i se va desfiinţa postul sau şcoala şi se 

gândeşte încotr-o s-o ia? A mai făcut el, profesorul, între timp o facultate, 

un masterat, s-a înscris eventual şi la un doctorat, dar unde se va duce în 

condiţiile în care şcoala se va desfiinţa? 

          Atâta vreme cât categoriile socio-profesionale nu-şi vor redobândi 

prestigiul social şi cât fiecare nu-şi va recâştiga demnitatea redată de 

profesiunea sa, învăţarea nu va fi o activitate făcută din pasiune. 

           Dezinteresul tineretului faţă de învăţătură este o consecinţă directă 

a dezinteresului societăţii faţă de muncă 

 

                                                               * 

  Dezbaterea, la noi în ţară, a fost coborâtă de pe tronul ideilor 

elevate şi consistente. Inspiraţia e greoaie şi lipsită de aripile zborului spre 

înălţimea gândului aflat în efort creator. Lumea dezbaterii publice este 

invadată astăzi de bancheri sau patroni cu puţină ştiinţă de carte care 
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abuzează şi de politicieni care ameninţă. Gloria intelectualului e secătuită 

şi abandonată. Se instaurează gloria afaceristului, a bogatului dizgraţios şi 

arogant. Munca intelectuală dă surmenaj. Se cultivă munca uşuratică şi se 

apreciază indivizii şmecheri, cu educaţia isteţului din cartier. Se preţuieşte 

extraordinarul extravaganţa şi se dispreţuieşte curajul pentru că formează 

virtuţi noi, lărgeşte câmpul de afirmare a valorilor morale, naşte acţiuni 

înnoitoare. Se predică dispreţul bolii, al sărăciei şi se practică măsuri ale 

degenerării fizice şi ale necultivării inteligenţei. Conştiinţa rămâne 

unilaterală şi meschină. Ştiinţa nu mai este apreciată de burghezia română. 

Investigaţiile, invenţiile, tehnicile şi tehnologiile noi, creaţia în general, 

cea artistică, literară, ştiinţifică nu se mai bucură de sprijinul burgheziei 

române, aşa cum s-a bucurat în societatea capitalistă la care ne raportăm, 

cea occidentală. Nu se mai creează universităţi, ateliere laboratoare. La 

noi se desfiinţează instituţiile de cultură, de învăţământ, de sănătate. 

Cultura ne mai fiind călăuză în devenirea societăţii noastre e lăsată în 

seama sponsorizărilor obţinute tot mai greu şi acordate tot mai rar. 

           Situaţia economică şi culturală se degradează în numele libertăţii 

de gândire şi acţiune, în răsfăţul entuziasmului ludic, al ipocriziei veroase, 

al comportamentului politicianului vetust. Cuprinşi de aroganţă şi delir, 

unii oameni politici şi de stat exprimă idei care aparţin unor clienţi ai 

psihiatrilor, veniţi parcă din ospiciu. Nu au cunoscut bunătatea, altruismul, 

solidaritatea, onestitatea. Spiritul de dreptate nu reprezintă una din 

trăsăturile de caracter al celui care se erijează în apărătorul binelui 

general. Nu calităţile personale sunt cele care le-au hotărât poziţia în 

societatea contemporană, ci întâmplarea (aventurieri, extravaganţi, 

indivizi „haioşi‖, petrecăreţi cu plăceri bahice şi cu accentuate satisfacţii 

hedoniste în care senzualitatea şi amoralitatea sunt valorificate în scopuri 

grosier - egoiste), sau soarta (în care capriciul evenimentelor a influenţat 

caracterul individului, l-a făcut din om de bun simţ un incurabil om fără 

bun simţ, „omul omului‖, al valului mai limpede dar mai ales tulbure şi 

poluat al fluviului revoluţionar), sau destinul în care totul e determinat de 

poziţia şi influenţa înaintaşilor, de meritele celor din care au venit pe 

lume; totul e determinat de datul existenţial anterior şi nu de ceea ce face 

individul, de psihologia individului care chipurile ar purta simbolurile 

acţionale şi de caracter ale eventualilor înaintaşi.) În eterogenitatea 

criteriilor de selectare şi de afirmare lipseşte criteriul unic al afirmării prin 

merite personale şi prin slujirea binelui general. Meritocraţia este la noi 

înlocuită cu nepotismul, cu preferinţa frivolă, cu mitomania şi mitocănia.    
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TRĂIREA ÎN CONTEMPORANIETATE 
 

                                                                              Eftimia M. FLOREA

 

 
Abstract 

Contemporary society is characterized by profound changes and the 

forecasts more uncertain Elements is strongly concerned with individual freedom. 

Pay attention but little relationship between the authority (power, government) 

and the governed. For ACTA, the need for corrections (innovation) of democratic 

mechanisms, especially regarding the relationship between Government and 

psychosocial perceptions so as to ensure accurate knowledge of those who come 

among guve Follow 

 

         Trăirea în contemporaneitate ne determină să discutăm două 

probleme pe care le considerăm demne de atenţie şi de reflecţii raţionale. 

Una e de teorie a libertăţii şi a doua de psihologie socială. În legătură cu 

prima problemă pornim de la opiniile formulate de J. St. Mill, unul dintre 

fondatorii liberalismului modern şi al statului de drept. Problema pe care o 

ridică Mill, şi pe care o considerăm deosebit de actuală, este aceea a 

relaţiei dintre autoritate politică şi libertatea individului. Constatând 

extinderea guvernării democratice devenită oarecum planetară, filosoful 

englez ne atrage atenţia asupra faptului că „Poporul‖ care exercită puterea 

nu este tot unul şi acelaşi cu poporul asupra căruia se exercită ea: şi că 

„autoguvernarea de care se vorbeşte nu este guvernarea fiecăruia de către 

toţi ceilalţi. În plus, voinţa poporului înseamnă, practic, voinţa unei părţi, 

care este cea mai numeroasă sau cea mai activă parte a poporului, a 

majorităţii, sau a acelora care au reuşit să se facă recunoscuţi drept 

majoritate; poporul, aşadar, poate voi să imprime o parte din voinţa sa, iar 

precauţiile luate împotriva oricărui alt abuz de putere‖.
1
 Puterea se 

exercită prin „actele autorităţii oficiale‖, care au la bază reglementări 

juridice şi valori morale. Întrebările care se pun sunt destul de numeroase, 

dar noi reţinem câteva: „Cât de bogate trebuie să fie legiferările unui 

stat‖? „Este omul mai liber, cu cât sunt mai multe legi‖? „Sau, 

dimpotrivă‖? „Dacă libertatea individuală, căci despre această chestiune 

discutăm, este mai deplină cu cât există mai puţine legiferări, se mai 

justifică pledoaria în favoarea emiterii unor noi şi numeroase acte 

                                                 

 Profesor Pitesti 

1
 John Stuart Mill, Eseu depre libetate, Editura Humanitas, Bucureşti,  
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legislative‖? „Nu cumva, atentăm, în felul acesta, la libertatea individuală, 

tocmai din dorinţa de a o apăra‖?  

               Apoi dacă „Poporul” care exercită puterea nu este tot acelaşi cu 

„Poporul” asupra căruia se exercită puterea, „nu cumva şi în democraţie, 

oricât de evoluată ar fi ea, există posibilitatea ca puterea democratică să 

dorească ceea ce nu doreşte populaţia democratică‖? „Sunt suficiente 

alegerile parlamentare şi cele prezidenţiale pentru a aduce „corecturile‖ 

necesare limitării sau înlăturării abaterilor puterii democratice de la 

rosturile ei‖? 

              „Cum poate sancţiona „Poporul‖ guvernat ieşirile puterii din 

decorul democraţiei‖? „Ce poate să facă „Poporul guvernat‖, eterogen ca 

nivel de pregătire intelectuală şi neunitar ca interese fundamentale 

economice şi de orice alt fel, când puterea are un comportament nesincer 

faţă de „Poporul guvernat‖, îl manipulează, profită de bunăcredinţa, de 

neştiinţa şi de nepriceperea acestuia de a analiza pe termen lung efectul 

măsurilor luate de către guvernanţi‖? „Poate „Poporul guvernat‖ să 

sesizeze nocivitatea populismului, manipulării, oportunismului, 

duplicităţii, demagogiei, fanfaronadei, arme ticăloase, folosite cu ticăloasă 

dibăcie de către unii politicieni‖? „Sunt suficiente activităţile de protest, 

demonstraţiile, grevele, luările de atitudine, împotriva unei puteri 

democratice care refuză dialogul, ascultarea răbdătoare şi înţeleaptă cu 

cealaltă parte, recurgând la forţa coercitivă a statului democratic: poliţie, 

jandarmerie, justiţie şi chiar la instituţiile administrative care sunt aservite 

politicului, pentru a reduce la tăcere pe nemulţumiţi‖? „Nu cumva 

democraţia actuală are nevoie de noi inovaţii instituţionale (politice, 

administrative, juridice, ale societăţii civile) pentru a nu lăsa puterea să 

rătăcească pe cărări prea îndepărtate de interesele reale ale 

guvernanţilor‖? „Care ar putea fi forţele inovatoare ale regimului existent 

în care instituţiile statului, instituţiile academice, universitare, partidele 

politice, categoriile sociale sunt decredibilizate‖?  

                „Se justifică din punct de vedere democratic, al principiilor 

democraţiei, al pluralismului politic, al libertăţii de opinie şi de conştiinţă, 

comportamentul unor oameni politici, deţinători ai puterii, care cred că 

numai soluţiile lor sunt corecte, că nimeni nu mai poate oferi soluţii, în 

afara acelora pe care le-a descoperit el, politicianul, cu precare instrucţie, 

care-ţi spune „Ciocul mic‖, „NOI DEŢINEM PUTEREA.‖? „Sau 

calificativele  „comunist‖, „criptocomunist‖, „nostalgic‖, „conservator‖, 

„reacţionar‖, adresate preopinentului ce-ţi este opozant‖?. Şi noi întrebăm: 

„Ce este rău dacă cineva susţine că societatea numită abuziv comunistă, a 
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dat soluţii unor probleme grave ale inegalităţilor sociale, politicianismului, 

nu de puţine ori găunos, al unor politicieni din perioada interbelică‖? 

„Înţeles-au ei că nu poţi construi prezentul fără să ţii seama şi de trecut?‖  

          Ori cât de radical revoluţionar s-a considerat socialismul tot a ţinut 

cont de unele idei enunţate în trecut. De exemplu, în învăţământ. Atunci 

când au fost iniţiate programele dezvoltării învăţământului ca principal 

factor  de cultură şi civilizaţie şi politicile de generalizare a  

învăţământului obligatoriu de 7-8-9-10 s-au avut în vedere proiectele 

îndrăzneţe ale unor înaintaşi ai politicilor de ridicare a nivelului cultural, 

de conştiinţă şi de pregătire ştiinţifică‖?
2
 În acele programe au fost 

valorificate idei ale unor pedagogi şi gânditori români: Gh. Lazăr, Gh. 

Asachi, Simion Mehedinţi, Constantin Rădulescu-Motru, I.C. Petrescu. 

Generalizarea învăţământului şi cerinţa integrării învăţământului cu 

cercetarea şi producţia au fost obiective pentru care au luptat marii 

intelectuali şi pedagogi ai acestei ţări din toate timpurile.  

          Astăzi unii cred că situaţia de criză în care se găseşte şi ţara noastră 

ar avea cauze profunde şi în politicile anterioare din domeniile 

învăţământului, culturii şi sănătăţii şi nu, în primul rând în politicile 

postcomuniste. De aceea, unii consideră  analfabetismul şi nivelul scăzut 

la învăţătură ca binefaceri ce vor duce, la revigorarea agriculturii şi la 

dezvoltarea satului românesc. Un inspector şcolar, purtător de cuvânt al 

politicii reformatoare miclenian - funeristă afirma că bacalaureatul anului 

2011, demonstrează că la sapă nu ai nevoie de ştiinţă de carte.  

               În numele libertăţii, critica lucidă a fost înlocuită cu forma 

dizgraţioasă a băşcăliei, a ironiei lipsită de substanţă, a bagatelizării 

                                                 
2
  Dionisie Pop-Marţian scria : „N-am învăţat şi nu învăţăm decât a trăi (consuma) 

cu eleganţă; nu ne ocupăm decât de politica de partide şi tot sistemul nostru de 

instrucţie n-a produs un ce mai folositor decât o legiune de advocaţi. De aceea 

sofistica e în floare între românii ce se zic procopsiţi; pentru aceea la noi negrul 

nu e negru, pentru toţi, albul nu e alb pentru cei ce nu vor să-l ştie alb. Spirit de 

contradicţie a produs această educaţie, o progenitură de anarhişti autocefali. (…). 

       Apostolul naţionalităţii române în Muntenia, Gheorghe Lazăr, a profesat 

înadins matematica şi geometria practică, „pentru a scoate ingineri şi arhitecţi 

români‖(…), pe care îi considera necesari dezvoltării ţării. 

       Cerem dar de la organizaţia instrucţiei primare ca ea să introducă la şcolile 

comunelor rurale, pe lângă cetire, scriere şi calculare, şi cunoştinţe elementare, 

(…),  despre creşterea şi nutrirea animalelor, despre munca pământului, plantarea, 

altoirea şi cultivarea pomilor şi a legumelor; toate acestea în mod practic (prin 

vederea exemplelor)‖--- 
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neruşinate a ceea ce poporul român a construit în societatea 

antedecembristă: „industria a fost un morman de fiare vechi‖ (chiar şi 

Combinatul de apă grea de la Drobeta Turnu-Severin, Combinatele de 

prelucrarea lemnului, Combinatele de oţel de la Târgovişte şi Galaţi, 

Uzina de autoturisme de la Colibaşi, Hidrocentralele de la Porţile de Fier, 

Vidraru, Bicaz şi multele dintre acelea care au fost scoase din circuitul 

productiv). Agricultura, pomicultura, viticultura, zootehnia, combinatele 

de porci, de taurine, de păsări au intrat într-un proces de distrugere 

sistematic, iar producţiile minimalizate şi ridiculizate. Se exagerează 

vinovat că producţiile agricole din perioada interbelică erau dintre cele 

mai mari din Europa, când de fapt erau sub cele obţinute de vecinii noştri: 

bulgarii şi maghiarii.  

              Învăţământul, cultura, institutele de cercetare ştiinţifică şi-au 

restrâns treptat activitatea şi şi-au pierdut funcţiile de ridicare a nivelului 

general de cultură, de conservare a valorilor culturale, ştiinţifice şi 

artistice. Creativitatea nu ar fi în concepţia pseudo intelectualilor de astăzi 

atributul forte al spiritualităţii româneşti. De aici izvorăşte neîncrederea 

moftangiilor, care au pătruns prin mijloace clandestine în aşa numita elită 

a societăţii româneşti contemporane, în virtuţile reale şi incontestabile ale 

poporului român. Neputinţa creatoare, mediocritatea agresivă refuză 

efortul creator în folosul comodităţii şi al lenei intelectuale. La noi se 

repetă atitudinea refuzului efortului intelectual pe care îl sancţiona cu 

exigenţa patriotică şi naţională la sfârşitul secolului al XIX-lea Mihai 

Eminescu. Nivelul „de cultură scăzut şi sus şi jos n-ar fi o nenorocire 

absolută. Un popor incult care tinde cu stăruinţă, însă gradat, de a ajunge 

la civilizaţie, care se deprinde el însuşi zi cu zi a-şi apropia îndemânările 

şi cunoştinţele altora ajunge în adevăr să egalizeze pe ceilalţi. Dar la 

aceasta nu se gândeşte nimenea. Lucrul la care aspiră toţi este a se folosi 

numai de avantajele civilizaţiei străine, nu însă a introduce în ţară 

condiţiile de cultură sub cari asemenea rezultate să se producă de la sine‖.
3
 

Întreaga noastră evoluţie postdecembristă s-a desfăşurat prin refuzul 

declarat al originalităţii şi acceptarea ca pe o maximă virtute a copierii, a 

transplantului de modele din afară. Aşa am ajuns să apreciem gradul 

nostru de civilizaţie  „după numărul botinelor lustruite, a frazelor 

franţuzeşti şi a gazetelor‖ şi nu „după puterea lui de a supune puterile 

oarbe ale naturii scopurilor omului. Cu cât omul e stăpân pe vânt, pe apă, 

pe abur şi-şi face din ele slugi, muncitoare, cu atât civilizaţia e mai înaltă; 

                                                 
3
 Mihai Eminescu, Timpul, 12 octombrie 1882 
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cu cât omul stăpâneşte mai mult asupra omului, cu atât barbaria este mai 

mare‖.
4
 Multe din fenomenele şi evenimentele la care participăm prin 

activităţi conştiente sau prin pasivitate şi refuzul militantismului politic şi 

civic se produc asemenea celor din cea de a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea la care făcea referire poetul naţional. „…Dacă am face bilanţul 

celor mai mulţi, punând de o parte suma de bunuri ce o consumă şi de altă 

parte ceea ce în schimb produc, am rămânea uimiţi de risipa, de irosirea 

de puteri vii ce se face în această ţară. Mii de franci, reprezentând zeci de 

mii de kilogrami metrici de putere vie, i se dau ca pensie reversibilă unui 

om ce nu e-n stare a scrie decât nerozii; mii de franci se dau a plăti 

venalitatea cutărui deputat, ignoranţa cutărui profesor, corupţiunea cutărui 

funcţionar, trădarea şi felonia cutărui ofiţer superior, negustoria de vorbe a 

cutărui avocat. Milioane de kilogrammetri se cheltuiesc pentru a întreţine 

mii de maşini omeneşti cari nu sunt bune de nimic şi nu sunt în stare a 

produce nimic. […] 

                Un singur remediu există în adevăr în contra acestor rele, dar 

trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu tot exclusivismul: munca, acest corelat 

mecanic al adevărului; adevărul, acest corelat intelectual al muncii. Dar 

muncă, nu nimicuri, nu mânare de muşti la apă; şi adevăr, nu fraze 

lustruite şi negustorie de vorbe‖.
5
 Constatări dureroase cu privire la 

realitatea socială de astăzi se fac de forţele pozitive ale societăţii 

româneşti. Receptarea adecvată a mesajelor critice lasă însă de dorit. 

Analiza critică este desconsiderată de aceia care nu au deprinderea bunei 

convieţuiri cu adevărul şi cu interesul naţional. Răspunsul lor ridiculizează 

şi subapreciază relatările critice. 

                Dacă libertatea de gândire nu poate fi desprinsă de libertatea 

cuvântului şi a scrisului, atunci urmează să fie creat, cu adevărat, cadrul 

pentru ca orice opinie personală să se poată manifesta. În acest caz se 

cuvine să fim preocupaţi de cultivarea dialogului civilizat, a limbajului 

cultivat, să nu aducem atingere demnităţii partenerului de dialog, să-i 

respectăm personalitatea. Folosirea unor etichete: „extremist‖, 

„naţionalist‖, „xenofob‖, „antisemit‖, „conservator (reacţionar)‖, 

„antireformist‖, „criptocomunist‖ cu conotaţii jignitoare, forme „de luat 

peste picior‖ a preopinentului, au ca efect inhibarea acestuia, limitarea 

capacităţii lui de argumentare, în fapt, încălcarea dreptului la libertate. 

„Ciudat este faptul că oamenii – spune Mill – admit valabilitatea 

                                                 
4
 Mihai Eminescu, op. cit. 

5
 Mihai Eminescu, Timpul, 22 iulie 1882 
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argumentelor în favoarea dezbaterii libere, obiectând însă împotriva 

„ducerii lor până la extremă‖; ei nu văd că dacă temeiurile oferite nu sunt 

bune în cazul extrem, atunci nu sunt bune în nici un caz. Şi, tot ciudat este 

ca ei să-şi închipuie că nu-şi atribuie infailibilitatea atunci când recunosc 

necesitatea existenţei dezbaterii libere în orice chestiune care ar putea fi 

îndoielnică, deşi cred că anumite principii sau doctrine trebuie să fie mai 

presus de orice discuţie pentru că sunt incontestabile, adică pentru că sunt 

ei siguri că sunt incontestabile. A considera o afirmaţie incontestabilă, 

câtă vreme există cineva care ar contesta-o dacă i s-ar permite, dar nu i se 

permite, înseamnă a presupune că noi înşine, împreună cu cei ce sunt de 

acord cu noi, suntem judecătorii care decid ce este incontestabil, nişte 

judecători care nici măcar nu ascultă cealaltă parte.‖
6
  

                Dialogul în societatea democratică de la noi nu respectă 

principiile libertăţii de gândire şi de opinie. Participanţii la dezbatere se 

consideră fiecare în parte deţinătorii adevărului absolut. 

                Cea de a doua problemă la care mă voi referi se înscrie în sfera 

psihologiei sociale şi se referă la percepţia celuilalt.  

- Fiecare om are o formulă informaţională proprie, chiar dacă 

anumite determinări  

culturale, de vârstă sau sex, permit anumite tipologii. 

           -  Oamenii diferă şi după numărul de persoane cărora li se 

confesează: unii sunt „transparenţi‖ doar pentru un număr mic de 

persoane, alţii sunt „opaci‖ pentru cei mai mulţi. Apoi, oamenii au 

totdeauna scopuri, interese, motivaţii, sunt greu previzibili în acţiunile şi 

felului lor de a fi. 

-             -  Informaţiile pe care le deţinem despre oameni sunt, de cele mai 

multe ori, incomplete şi contradictorii. În percepţiile noastre despre 

oamenii cu care venim în contact intervin unele „concepte monopolistice‖ 

în jurul cărora se formează imaginile perceptive. Dacă ştiu despre cineva 

că este o fire „caldă‖, „ochelarii aşteptărilor‖ mele se vor orienta spre 

descoperirea unor trăsături specifice acestui concept monopolistic: un om 

generos, chibzuit, fericit, sociabil, altruist. Dacă, dimpotrivă, ştiu din ceea 

ce se spune despre el, eu neavând informaţii suficiente din contactele mele 

directe, că este un om „rece‖, atunci aceeaşi ochelari ai aşteptării vor fi 

orientaţi spre descoperirea unor trăsături ca: „fire serioasă, de încredere, 

dar lipsită de umor şi nefericită‖. Deci, percepem persoana respectivă în 

baza stării noastre de expectaţie, avem tendinţa de a o plasa într-o 

                                                 
6
 John Stuart Mill, op.cit. 
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categorie anterior cunoscută; informaţiile recent dobândite inferează cu 

experienţa şi cunoaşterea anterioară ceea ce poate favoriza sau prejudicia 

persoana cu care dialogăm sau la care ne referim. Pentru a ne apropia de o 

reprezentare mai fidelă şi a evita imaginea neconcordantă cu 

personalitatea reală şi a-i găsi tipologia corespunzătoare ar urma să ne 

depărtăm de tiparul modal construit anterior şi să descoperim adevărata 

individualitate.  

      Noi nu avem de-a face cu tipare, cu fiinţe abstracte întruchipate 

în clişee de mai largă sau mai restrânsă circulaţie, ci cu indivizi reali, 

concreţi, Când uităm acest adevăr facem abstracţie de individualitatea 

reală şi o introducem abuziv în tiparul (clişeul) care este pus în circulaţie 

de un autor anonim individual sau colectiv, sau de guralivii cu acces 

permanent la mijloacele de comunicare se ajunge la clişeul construit 

superficial sau chiar cu rea intenţie.  

      Ştim bine că şi cea mai bogată biografie ne oferă o 

suprasimplificare a individului şi cu atât mai mult scurtele caracterizări. 

Similaritatea trăsăturilor, presupusă inconştient, este o cauză a reflectării 

incorecte a personalităţii celuilalt. Aflând despre o personalitate că posedă 

o anumită trăsătură, structurăm imaginea celuilalt în conformitate cu 

aceasta. Apelul la judecăţi stereotipe şi la halo-ul (tendinţa de iradiere, de 

extindere a trăsăturile psihice, chiar dacă ele, în mod obiectiv nu sunt 

corelate) introduc noi şi numeroase obstacole în procesul de cunoaştere a 

personalităţii a celuilalt. Altfel spus, vedem mai degrabă ceea ce avem în 

minte decât structura de personalitate reală a celuilalt.  

     Percepţia denaturată sau incompletă a celuilalt dezavantajează 

jocul democratic, rezultatul votului democratic, favorizând pe unii şi 

dezavantajând pe alţii. Etichetele lipite potrivit unor clişee preformate au 

înlesnit ascensiunea politică a unor inşi aroganţi, ignoranţi, puşi pe 

căpătuială, cu tendinţe autoritariste şi au scos din circuitul evoluţiilor 

politice pe alţii merituoşi, intelectuali autentici, în mod deosebit. 

Asemenea clişee au schimbat destinul unor personalităţi cu reale virtuţi 

pentru viaţa politică de la noi. Vă propun să radiografiaţi structura 

Parlamentului de la noi şi să constataţi penuria de mari şi autentice 

personalităţi ale ştiinţei şi culturii (de scriitori, oameni de ştiinţă, artişti, 

lipsa de reprezentativitate a unor categorii socioprofesionale…). 

     În timp ce acad. Răzvan Theodorescu, istoricul Gheorghe 

Buzatu, Viorica Moisuc, scriitorii Adrian Păunescu, Nicolae Manolescu, 

Corneliu Vadim Tudor, jurişti ca Alexandru Athanasiu, Lucian Bolcaş, 

Nicolae Şerban, artişti ca Eugeniu Mihăescu, Mihai Adrian Măllaimare, 
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Angela Buciu, medicii. Irinel Popescu, Alexandru Ciocâlteu, economistul 

Mircea Coşea, politicieni ca Petre Roman, Octavian Ştireanu, Vasile 

Puşcaş, Dan Radu Ruşanu, Alin Teodorescu, nu au mai întrunit sufragiul 

electoratului, numeroşi anonimi fac turul televiziunilor pentru a ne delecta 

cu limitele intelectuale şi cu diletantismul lor. Mentalitatea multora dintre 

militanţii pe frontul capitalismului se caracterizează prin preţuirea 

dezinteresării, a inutilităţii, a agreabilului minor, fruct al serelor 

etnobotanice, al depărtării de problemele vieţii, a vieţii lipsite de griji, de 

severităţi morale. În ultimă instanţă este o mentalitate a deservirii 

interesului naţional. Într-o ambianţă politică voluntaristă şi-ntr-o bătălie 

politică cu bâlbâieli ideologice, democraţia îşi pierde vigoarea, se 

caricaturizează.   
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CONSEQUENCES OF TEMPORARY LABOUR 

MIGRATION 

      

                                            Toma ROMAN

 

                                                             Viorel CRĂCIUNEANU


 

 
Summary: After having studied the relation between the influence of environment 

and the formation of personality structures in children whose parents are abroad, 

an increase of dropout rate is noticed, as well as school absenteeism, changes to 

the relationships with the classmates, to the completion of school assignments, 

discipline problems, lower school results and even suicide attempts. 

   Nowadays, a family barely gathers at week end, and not even then do they take 

enough time to communicate efficiently. Children do not learn anything anymore 

from their parents and the role of society in this respect has decreased. They are 

“on their own” in a perfidious, cruel world and because of this they go astray: 

they become criminals or turn into victims of abuse or dangerous addictions. 

Only a strong bond between parents, children, school and social system can stop 

this disaster, but also the allocation of time and additional funds for dialogue and 

support.  

   Key words: Family, parent, child, art and science of family life, adult 

migration, emigration, immigration, effects of social and economic migration, 

social welfare system and school psychologist, social policies. 

Family – Fundamental Pillar of Society 

 

    If the role of the family is rendered evident in socialising and 

forming a child‘s personality, it is also important to analyse the relation 

between the influence of environment and the formation of personality 

structures in children whose parents are abroad, but also the wish to prove 

how they are a vulnerable group exposed to maximum risk, as the main 

negative effects of parents‘ migration is a lower interest in school or 

delayed mental development. 

    Children staying in Romania without both of the parents are 

depressed, have low school results and even end up having suicide 

attempts. 

                                                 

 University professor , PhD, A.S.E., Bucharest  
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    The results of national researches confirm the theories. Children 

whose parents are away are a risk category and several protection 

measures need to be taken. 

    Consequences, such as higher dropout rate, changes in 

relationships with classmates, in carrying out school assignments, 

discipline problems, lower school results, are common to children whose 

parents have left abroad. 

    In order to regain self-respect, lost following the separation from 

the parents and in order to eliminate stress, they are more likely than their 

fellow mates in complete families to resort to alcohol, drugs, smoking, 

early sex life, thus they are up against adjustment difficulties. 

    As far as parental relationships are concerned, both mother‘s role, 

as well as father‘s role must be integrated by each parent: father‘s 

determination, in order not to be tough and rigid, and mother‘s affection, 

in order to avoid excessive indulgency still requires determination. 

    A family is a group in which each element plays a different role, 

but bears the same responsibility with respect to the operation of the 

group. 

    Families are groups having their specific features, living by 

certain habits, observing certain traditions, applying certain education 

rules, in a word, creating a social environment.1 

    A family is considered the nucleus of human organisation, the 

molecule that reproduces at a lower level all the functions of the society: 

reproduction and biological continuity of the human species, production 

of subsistence means, education and socialisation of children and 

consequently the moral and spiritual continuity of society.   

    Along the history, the family has experienced major changes. 

This concept held a significant place in sociological literature. A special 

place was occupied by the evolution of the family and at a certain point 

there was even a ―family crisis‖. This theme established itself at the end of 

the 19
th
 century and the beginning of the 20

th
 century, as a result of the 

modernisation, industrialisation and accelerated urbanisation in western 

societies, accompanying at the time the passage from extended family to 

                                                 
1
 Rose Vincent ―Cunoaşterea copilului‖, Didactic and Pedagogical Publishing 

House, Bucharest, 1972, pag.179 



nuclear family. Contemporary families have experienced a series of 

significant changes, so that the term ―family‖ currently tends to cover 

different realities from the ones of previous generations. 

    The changes in the structure occurred within the family sphere are 

related to size, as well as to values involved in family behaviour. They do 

not concern only the ones involved in family relationships, but the entire 

society. The relationship between family and society is the same, 

irrespective of the economic and social changes. A family is conditional 

on economic and social changes, but at the same time it influences the 

economic, social, cultural and political situation of a society1 

    A child‘s universe is limited at first to the family. First of all, to 

the mother, from whom the child expects the satisfaction of his 

fundamental needs – security, affection – and to the father respectively, 

from whom he also expects affection, as well as protection, initiation into 

life, a role model. But more than that, they form a couple that has an 

impact on the child. Then, besides father and mother, there are the 

brothers, sisters, grandparents and then the uncles, aunts, cousins, who 

make up the constellation around the child, the environment within which 

he is going to move. Moreover, they represent to him, to a lower scale, an 

image of the society into which he would integrate some day. It will leave 

a deep imprint on the child‘s personality and will partly guide his life. 

    The family serves as refuges against harsh requirements for 

adapting to the general type of civilisation and as training ground for the 

emotional development.2 The traditional model, up to the end of the 19
th
 

century in Western Europe, has as reference the principle of the extended 

family. 

    The modern model is characterised by the nuclear form – 

husband, wife, children – as the fertility rate has decreased gradually, as 

the level of living and women emancipation has increased continuously. 

    The postmodern model or the diversity model of has begun 

developing in 1960-1970 in the west, simultaneously with the ―crisis‖ of 

the nuclear family and with the proliferation of the alternative family 

models, such as merged family, informal cohabitation, homosexual 

couples, etc. 

                                                 
1
 Voinea Maria, ―Sociologia familiei‖, Universitatea Publishing House, 

Bucharest, 1993. 
2
 Rose Vincent ―Cunoasterea copilului‖, Didactic and Pedagogical Publishing 

House, Bucharest, 1972, pag. 172. 
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    The traditional model of the family used to be an extended one, 

having an important supportive and referential role for the child. The child 

benefitted from emotional support and care from the parents and relatives. 

In such a family, solidarity between its members is very high, which is a 

positive factor for the same. In addition to the large size, the traditional 

family is characterised by the clear and specific determination of role for 

each member. Within this model, the family develops close relationships 

with the neighbours, which confers cohesion and stability to the 

community. 

     The model of the modern family breaks the traditional pattern, as 

it is characterised by the tendency to limit the number of members, often 

reducing to the nuclear type or to keeping the grandparents close to the 

parents and the children. These changes are directly perceived in the 

relationships between parents and children. Simultaneously with women 

emancipation, they have entered the professional field, keeping at the 

same time their domestic duties related to housekeeping and to raising the 

children. This situation had a negative effect on the children. The mother 

could no longer spend enough time with the children, often resorting to 

institutions for children, extended day nurseries or to the ―grandparent 

institution‖ when the child was temporarily in their care. Thus, major 

changes occurred in the relationship between parents and children, in the 

behaviour of children, who no longer benefitted from the supervision and 

control of only one person. 

    The postmodernism of the family is related to the changes in the 

values, characterised by the precedence of individual interests, by the 

increase of alternative family models, as the marriage is increasingly 

considered a partnership. Demographic analysis indicates the decrease of 

weddings, the increase of the average marriage age, the decrease of child 

birth and the increase of illegitimate fertility. 

     But it is noticed that although the nuclear family model tends to 

be the predominant one, the percentage of traditional family behaviours is 

still high. What leads to the tendency concerned is the tolerance to such 

family models and behaviours.3 

 

 

                                                 
3
 Voinea Maria, ―Sociologia familiei‖, Universitatea Publishing House, 

Bucharest, 1993. 
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The Romanian Family 

 

     Experiences a complex change process, at a time when the 

traditional and the modern converge based on the values and principles 

specific to the two life types. 

     Thus, in the case of the traditional family, the central value of 

lifestyle is given by the ―authority‖, which is supported by values such as: 

hierarchy, conformity, repression. All these values define a family 

lifestyle that emphasise the superiority of parents over children, of elders 

over young people, of men over women, of older brothers over younger 

brothers, etc. 

     On the other hand, the values of the contemporary family set up a 

distinct lifestyle from the one of the traditional family, since the core 

value here resides in ―cooperation‖. In its turn, it is supported by values 

such as: equality, change and communication. 

     It may be stated that the Romanian family has lost part of its 

feature as social institution, since now the family couple is more interested 

in satisfying their own interests and less in performing the duties that the 

society assigns to the family institution.4 

     The statistical increase of such cases is also related to the macro-

social crisis. It has been noticed that during periods of crisis such as the 

current one, acute problems families have also tend to worsen. 

     If life and circumstances drive the individual to imminent family 

crises, because good intentions and true love are necessary, but not 

enough to guarantee the vitality and durability of a happy relationship, 

resorting to the family psychotherapist may give hope to people who have 

reached a dead end in order to find on their own the way to the art and 

science of family life. 

     Interpersonal relationships in a marriage couple are a model of 

communication that gradually enable a merger and an interpretation of the 

various components of the personality of the two partners. The 

development of the marriage couple and their life and activity are directed 

towards meeting a set of needs each partner has, beginning with the basic 

physiological ones and ending with the self-assertion ones in the sense 

that the other partner appears to be another ego. Not a copy of his 

                                                 
4
 Dimitriu Cornelia ―Constelaţia familială şi deformările ei‖, Didactic and 

Pedagogical Publishing House, Bucharest, 1973. 
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personality structure, but the synthesis of interpersonal merger is found in 

the other partner. 

     The ability to carry out the mutual update and self-assertion in a 

marriage couple is one of the vital conditions of human development.  

     The dynamic and the structural and functional changes of the 

family are the ―invisible net‖ of which suffering and joy, adjustment and 

unadjustment, efficiency and inefficiency of individuals derive, on short 

term and long term. 

     The family is the very context of their evolution over the entire 

life, from birth to death. The roots and fruits of the family tree are fed and 

transmitted across generations, and if they are bitter, the taste of existence 

is altered from predecessors to descendants. Therefore, life turns from a 

chance to develop and capitalise on potential to merely an obstacle course 

many are afraid of and many perceive as insurmountable. Often the 

negative consequences may be seen in the mental and somatic health, but 

also in the imbalances and social suffering.5 

 

                                     Effects of Parental Migration Abroad  

 

     Migration has existed from ancient times, but has experienced 

different intensities from one historical age to another, developing new 

forms. Migration researchers state that this phenomenon should be looked 

at as a normal and structural element of human society along the history. 

     The dictionary of sociology defines migration as ―a phenomenon 

that resides in the moving of groups of people from one territorial unit to 

another, followed by the change of residence and/or by the integration into 

a form of activity in the arrival area.‖ By approaching this migratory 

population from a demographic perspective, one may talk about two form 

of migration: emigration, namely the total exists and immigration, namely 

the total entries.6  

     Emigration, for the purpose of making a better living, has 

negative effects in the long run. Therefore, a social phenomenon appears, 

which requires more and more attention – the children whose parents are 

abroad in order to work.  

                                                 
5
 Mitrofan Iolanda ―Cuplul conjugal – armonie şi dizarmonie‖, Scientific and 

Encyclopaedic Publishing House, Bucharest, 1989. 
6
 Cătălin Zamfir, Lăzăr Vlăsceanu (coordonator), Dicţionar de sociologie, Babel 

Publishing House, Bucharest, 1993. 
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     Two groups of effects of population migration are distinguished: 

social and economic. In their turn, these effects may be positive or 

negative, according to the impact on the community, but also on the 

individual. 

     Economic effects. A determining factor refers to the quality of 

life of the migrant. Here the following are included: payment, job and 

perspectives offered and living. High gains obtained abroad determine the 

decision to leave to other countries. At first glance, money and other 

goods that the migrants send home have a positive role, contributing to a 

better living of the migrant‘s family, for instance: purchasing consumption 

goods, buying houses and investing in the education of children. 

     In the long run, they have negative effects: the artificial support 

of the national currency, the decrease of exports, the increase of 

unemployment in event of their return, etc. 

     Another negative aspect is that highly trained people go abroad. 

Thus, the state which invests in their education had no benefit whatsoever. 

Often migrants opt for family reunion, thus having a series of advantages 

in the state of destination. 

     Social effects. The most obvious social effect of migration, 

especially of illegal migration, is human trafficking, not just the traffic for 

sexual exploitation purposes, but also for forced labour exploitation 

purposes. The consequences are devastating, both to the society, as well as 

to the trafficked person, who may be ostracised since the reintegration into 

the community cannot be guaranteed in all cases. 

    Another negative effect is the separation of families, considering 

the changes to the structure, dynamic and functionality thereof. Migration 

is also detrimental to children who may see themselves in the situation in 

which both parents are abroad or only one of them is away. 

     Parents‘ departure is dictated by the desire to provide a better 

future to the children. Nevertheless, the risks to which children in this 

category are exposed are numerous and the lack of communication and 

parental affection cannot be compensated for. They are usually left in the 

care of grandparents, relatives and even older brothers or sisters. 

     In most cases, the parent who is away is the mother and this 

could mean a serious scar to the child deprived of maternal love and 

guidance during his period of growth and development. The duration of 

stay abroad varies from one to three years. If both parents are away, the 

time spent abroad increases and the effects are even more serious. 
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     The means of communication most used between parents and 

children is the telephone and the frequency is usually weekly. 

     In terms of effects of parents‘ departure the following are 

noticed: better living – better financial standing, change in the family 

structure – separation determines a family break and may lead to divorce, 

change in the roles – overloading and reversing of roles, which shall be 

taken over by the older brother or sister who will neglect school 

assignments, cultural exchange – parents return having a whole new 

mentality, which may influence the family environment, the occurrence of 

various problems that children have. 

     From the material point of view, parents‘ departure is justified, 

but the lack of affection and supervision may determine a series of risks. 

The main difficulties identified refer to the relationships with the 

classmates, to the completion of school assignments, to discipline 

problems, to lower school results. All these may lead to marginalisation, 

change of entourage and often to negative consequences to the child. 

     Children could run away from home, in many cases living in the 

streets and thus becoming victims of human trafficking.7 

     Migration leads to social, economic and cultural changes, which 

determines the appearance of temporary or permanent changes in the way 

of life, but also in the personality of people who leave and who stay. 

Migration affects the family first, changing its structure and functionality. 

     The family that is temporarily disintegrated has become one of the 

forms towards which the evolution thereof goes, raising issues that refer to 

a new lifestyle and interaction, new requirements for adjustment and 

adapting purposes, both inside, as well as outside the family. 

     Alarm signals are pointed out regarding the risks that this type of 

family poses to children, in the sense that when one of the parents is away 

for a larger period of time, the family loses its ability to operate in a 

healthy manner. If within a family with both parents there is a clear 

distribution of responsibilities, where parental roles are exercised on a 

complementary and compensatory basis, in families run by only one 

parent, the tension and stress caused by the assumption of the parental role 

increase, since the obligations that are incumbent upon both parents 

become the obligations of one. The situation worsens when all such 

responsibilities are left to the children, grandparents, relatives etc. 

                                                 
7
  www.singuracasă.ro, www.copii.ro. 
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     In families in which a parent leaves abroad, although the 

revenues go up, problems intervene in the relationships between spouses 

and children. Long-distance family life leads to separation of couples, loss 

of control over children left in the care of relatives, the breaking out of 

conflicts. 

     In families in which the man leaves and the woman stays, the 

latter assumes the solitude, isolating herself from the group of friends 

refusing any other relationships. She is both mother and father for the 

children, running the house and going to work as well. As far as the 

relationship with the children is concerned, in the case of mothers 

educating them all by themselves, serious behavioural problems appear. 

     The limits between parent and child could reduce, since the 

mother, if she has several children, could tend to give up her role as a 

parent, becoming the partner of the oldest, relying on him and considering 

him to be an emotional support, involving him in mature interactional 

structures for which he is not ready. 

     As they become engaged in such situations, children cannot 

express their tensional-conflictive feelings, but can experience in time 

various reactions, such as somatisations or neurotic behaviours. 

     It has been noticed that in order to gain self-respect back, lost 

following the separation from the parents, and in order to eliminate stress 

they are more likely than their fellow mates in complete families to resort 

to alcohol, drugs, smoking, they are underdeveloped, imbalanced, 

indifferent and are up against adjustment difficulties. 

 

Connection to School 

 

     Social assistance in schools, in terms of application of social 

assistance within the education system, aims at facilitating the 

achievement of a target. The fundamental purpose of social assistance 

services in schools is subordinate to education ends, aiming at creating the 

conditions necessary in order for students to satisfy their basic education 

needs, to develop their decision-making abilities and to solve their 

problems, to develop their capacity to adjust to changes and to be 

prepared to take responsibility for their own behaviour. Students who are 

supported to find practical or intellectual satisfaction in the process of 

learning and forming their own skills develop a sense of personal and 

social autonomy which are defining for efficient integration into the 

community. This is why the general objective of social assistance in 
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schools aims at identifying first the barriers to education and at removing 

them. 

     In addition to its traditional role, school should be an important 

element in offering social services to students, even if this happens rather 

tacitly than explicitly. The role of school is even more relevant in the case 

of children whose parents are abroad. This is the reason why it is 

important to analyse how the children left home relate to school. 

     The connection with the school is or should be a reference point 

in approaching potential problems that occur after the parents have left 

abroad to work. The evaluations reviewed show that at this moment the 

social assistance services network does not manage to attend promptly to 

the practical needs in this field. First of all, there is no system – or it is 

insufficiently used – for the identification and monitoring of children in 

risk situations. This is noticed especially in rural areas and 

underdeveloped areas from an economic standpoint, namely exactly the 

main sources of temporary labour migration.  

     The problems are related to the legislative framework, to the 

definition of indicators and to the procedures to be followed in the case of 

children in risk situation, as well as to human resources. The lack of 

coherent policies for drawing and training specialists into the system and 

low salaries in the field are accompanied by a lack of social assistance 

culture in most Romanian communities.  

     Temporary migration is a phenomenon having a high dynamic 

rate, which, at least so far, has exceeded the reaction capacity of the social 

welfare system. The records of children left home are kept, to a large 

extent, on the basis of the statements made by the parents, and since two 

thirds of the migrants have left using informal ways, expecting them to 

declare their departure is unrealistic. Monitoring through regular visits 

paid by social workers, even in identified cases, is not a common practice, 

more often than not due to the lack of human and financial resources. 

     Under such conditions, many of the specific tasks of social work 

are formally or informally transferred to schools. A very good example in 

this respect is the files regarding the child benefits for the execution of 

which the involvement of teachers and class masters is essential.  

     Following a qualitative research conducted under a project 

implemented by a 2000 educational centre in Bucharest, the majority of 

teachers has expressed their dissatisfaction regarding the transfer to them 

of administrative duties in the social services field. In all the regions 

visited during the research, the interviewed teachers complained about the 
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wasted time for administrative formalities, especially for benefit files, but 

also for other aids. In addition, teachers point out that in many cases they 

are the only ones who try to have a dialogue with the parents or the people 

taking care of the children, visiting them or trying to talk to the students in 

order to find out what their problems are, besides the education process-

related ones. Moreover, they have expressly mentioned the situation of 

children whose parents are abroad for work purposes, emphasising that it 

is a serious problems from the point of view of their development. 

     Consequently, a series of duties of the social welfare system is 

transferred rather tacitly than expressly to schools. Nevertheless, in many 

schools two vital instruments are missing: collaboration with the social 

assistance system and the school psychologist. Therefore, in merely 38% 

of primary and middle schools in Romania there is a psychologist to 

provide counselling to students. In addition, they are present especially in 

large cities, since in 86% of the rural schools and in half of the schools in 

the average and small towns this position is not occupied. 

    A positive aspect is that where there is such collaboration, the head 

teachers say they collaborate with the social welfare service attached to 

the town hall and such relationship is ―rather good‖, 40% of the cases, and 

v ery good respectively, 31% of the cases. Only 7% say that their 

collaboration is ―rather bad‖ and 1% say it is ―very bad‖, but the 

concerning issue is that in 21% of the cases the persons in charge of 

schools say ―there is no collaboration whatsoever‖. Again, the situation is 

more difficult in the rural environment, where 31% of the schools do not 

collaborate with social workers. 
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CAUZELE ŞI EFECTELE CRIZELOR SISTEMULUI 

FINANCIAR – BANCAR DE-A LUNGUL VREMII 

      

                                         
                                               Constantin ROMAN


 

                                                       Viorel CRĂCIUNEANU


 

 
  Summary: Indeed, businesses men, journalists, politicians, trade union 

members and judicial entities at large have come to consider the artificial 

expansionist phase of a boom as a normal prosperity stage that must be followed 

and maintained through all possible means. Moreover, the inevitable 

consequences of this expansion, the crisis are seen as very negative stages that 

need to be avoided at all costs. 

  A possible solution would be preventing the process to start, by avoiding the 

introduction of credit expansion policies or the increase in mony supply through 

new bank loans. Loosely speaking, such institutional reforms imply banking 

activity turning back to traditional principles of law governing the irregular 

deposit contract, that is a factor of 100% reserve. This is the only way to ensure 

that the banking system will not start, independently, a credit expansion 

uncovered by the real savings. 

  Cuvinte cheie: bancher, depozit bancar la termen şi la vedere,  faliment bancar, 

crize economice şi financiare, tăbliţă de argilă, retragere de bani, bancă publică 

şi privată, sistem contabil, monedă de aur sau argint, bancnote, note de bancă, 

acţiuni, sistem de control guvernamental, operaţiuni speculative şi buget 

echilibrat multianual. 

   De-a, lungul istoriei,  bancherii au evitat cu bună ştiinţă anumite 

principii tradiţionale de drept cu privire la depozitul neregulat şi vom 

analiza motivele pentru care rotiţele unui mecanism social care avea 

menirea de a controla au dat greş. Cunoaşterea originii părţii negative a 

modalităţii de utilizare a depozitelor bancare de bani cu rezerve 

fracţionale, ne pot duce la a înţelege, raţionamentul eşecurilor care s-au 

perpetuat de-a lungul vremii până în zilele noastre, fără soluţii benefice 

pentru cetăţean. 

   Cu toate că activităţile bancare au apărut cu mult timp în urmă şi 

s-au dezvoltat practic odată cu apariţia monedei, a înfiripării comerţului şi 
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a primilor paşi ai diviziunii muncii, vom înfăţişa şi ilustra încălcarea 

principiilor tradiţionale de drept în depozitul neregulat de către bancheri şi 

guvernanţi în patru situaţii istorice diferite: lumea greco-romană, oraşele 

comerciale mediteraneene din Evul Mediu târziu şi începutul Renaşterii, 

apariţia primelor bănci de stat importante la începutul secolului al XVII-

lea şi epoca modernă.  

   Mai mult, evoluţia activităţii bancare în aceste perioade istorice 

distincte se caracterizează, în mare măsură, prin aceleaşi trăsături 

specifice, existând un paralelism evident între ele. Într-adevăr, în fiecare 

caz în parte, vom observa cum, îndată ce indivizii încep să încalce 

principiile tradiţionale de drept, urmează efecte negative nu numai sub 

forma falimentelor bancare, ci şi a unor crize economice şi financiare 

profunde. 

 

Activitatea bancară greco – romană 

 

   Termenul actual de bancher a apărut în Florenţa, unde această 

categorie profesională erau denumiţi fie banchieri, fie tavolieri, întrucât 

îşi desfăşurau activitatea în spatele unei bănci – banco - sau unei mese - 

tavola. Aceeaşi logică este legată de cuvântul trapezitei adică bancher 

deoarece lucrau la trapeză – masă – denumire din Grecia antică
1
. 

   Suma plătită celor ce schimbau banii pentru activitatea lor a fost 

denumită collybus de greci, prin urmare, cei ce schimbau banii erau 

numiţi collybistas. Li se mai spunea şi nummularios şi argentarios, de 

asemenea trapezitas, mensularios sau banqueros, deoarece, pe lângă 

activitatea de schimbare a banilor, ei desfăşurau o altă activitate, mult mai 

rentabilă, şi anume primeau bani spre păstrare şi acordau cu împrumut 

proprii bani şi pe cei ai altora. 

   Considerabil stimulat a fost comerţul persan şi de introducere pe 

tot teritoriul imperiului a unui sistem unic de măsură şi greutăţi, şi în 

special a monedei. Moneda mică de argint apăruse încă din sec. al VII-lea 

î.e.n., dar adevăratul sistem monetar bimetalic – cu monede de aur şi de 

argint – datează din secolul următor, când regele Cresus l-a introdus în 

ţara sa, în Lidia
2
. Interesant de notat este faptul că apariţia şi răspândirea 
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monedei a favorizat şi dezvoltarea comerţului bancar. Acesta este 

cunoscut în Mesopotamia încă din mileniul al II-lea î.e.n., iar în Persia, 

deosebirea era că în timpul dinastiei Ahemenide băncile nu aparţineau 

statului, ci în această epocă se înfiinţaseră aici adevărate bănci particulare.       

   Arheologul Lenor Mant a descoperit printre ruinele Babilonului o 

tăbliţă de argilă, cu o inscripţie ce atestă comerţul dintre oraşe şi utilizarea 

mijloacelor financiare şi comerciale de plată. Tăbliţa aminteşte de un 

Ardu-Nama, un trăgător de poliţă din templul lui Uruk – considerată 

prima bancă din istorie - care îi ordonă lui Marduk-Bal-at-Irib din oraşul 

Orkoe să plătească în numele lui Ardu-Nama suma de patru mine şi 

cincisprezece sicli de argint lui Bel-Abal-Iddin într-o anumită perioadă de 

timp. Acest document poartă data de 14 al Arakhsamna, anul al doilea al 

domniei lui Nabonaid, în jurul anului 3.300 î.Hr.  

   La rândul său, cercetătorul Hilprecht a descoperit în ruinele 

oraşului Nippur un total de 730 de tăbliţe de argilă arsă cu inscripţii, 

considerate a fi aparţinut arhivelor unei bănci în anul 400 î.Hr., cu 

denumirea de „Nurashu şi fiii‖
1
. Succesiunea tăbliţelor demonstrează că, 

încă din perioada asiriană şi pentru mai mult de 180 de ani, instituţia a fost 

controlată de o adevărată dinastie financiară. 

   Codul lui Hamurabi apărut ulterior, reprezintă de fapt o culegere 

de 282 de precepte, sentinţe, norme de drept civil, penal, administrativ, 

comercial şi familial, şi a reglementat transferul de proprietate, activităţile 

comerciale, împrumuturile publice la o rată de 12,5%, contractele de 

înfiinţare a unei afaceri, precum şi modalităţi de ţinere a contabilităţii 

legate de operaţiunile financiare.  

   Codul lui Manu din India menţionează şi el operaţiunile de tip 

bancar şi financiar, între anii 2.300 şi 2.100 î.Hr., cu toate că răspândirea 

afacerii „bancare‖ începe efectiv între 730 şi 540 î.Hr., când dinastiile 

asiriene şi babiloniene au făcut posibil un comerţ sigur, care a dat naştere 

unor bănci specializate. Această activitate s-a răspândit şi în Egipt, iar de 

acolo, mai târziu, în lumea antică grecească
2
. 

   În Grecia antică, templele acţionau ca nişte bănci, acordând bani 

cu împrumut indivizilor şi monarhilor, iar în vreme de secetă şi de 

foamete acestea dădeau sub formă de împrumut alimente fără dobândă. 
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Din motive religioase, templele erau considerate inviolabile, devenind un 

refugiu relativ sigur pentru bani. În plus, aveau propria miliţie pentru a le 

apăra, iar bogăţia pe care o deţineau inspira încredere deponenţilor.  

   Astfel, se constată faptul că în activitatea bancară grecească - 

după cum afirmă Isocrates - bancherii care primeau bani pentru păstrare şi 

custodie erau obligaţi să îi păstreze, menţinându-i disponibili pentru 

clienţi. Din acest motiv, utilizarea banilor pentru folosul personal era 

considerată fraudă. Dar cu toate acestea, de cele mai multe ori bancherii se 

confruntau cu greutăţi în restituirea banilor pentru că nu menţine-au o rată 

a rezervelor de 100%, folosind banii depozitaţi în tranzacţii personale de 

afaceri, astfel că nu le rămânea altă formă de „scăpare‖ decât aceea de a 

nega public existenţa iniţială a depozitelor
1
. 

   Totodată, grecii făceau o diferenţă între depozitele la vedere de 

bani - phanerà ousía - şi depozitele invizibile - aphanés ousía. Distincţia, 

pare să se fi referit la caracterul public, astfel, doar dacă erau publici - 

adică la vedere - banii puteau face obiectul interdicţiilor sau al confiscării, 

din punctul de vedere fiscal. 

   Perioada elenistică a constituit, mai cu seamă pentru Egiptul 

ptolemeic, un punct de cotitură în istoria bancară, întrucât a marcat 

crearea primei bănci de stat. Un document incomplet, găsit în Tebtunis şi 

conţinând înregistrări contabile zilnice ale unei bănci dintr-o localitate 

rurală din provincia Heracleopolis, dovedeşte numărul neaşteptat de mare 

de săteni care, au făcut tranzacţii prin intermediul bănci. Persoanele relativ 

bogate erau puţine, majoritatea clienţilor fiind alcătuită din negustori cu 

amănuntul şi meşteşugari locali, comercianţi de pânzeturi, lucrători textili, 

croitori, argintari şi tinichigii. De asemenea, datoriile erau adeseori plătite 

în aur sau argint brut, potrivit tradiţiei antice egiptene.   

  Principala inovaţie a activităţii bancare egiptene a constituit-o 

înfiinţarea unei bănci centrale a statului în Alexandria, cu sucursale în cele 

mai importante centre orăşeneşti, aşa încât băncile private, atunci când 

existau, jucau un rol secundar în economia ţării. Această bancă păstra în 

custodie veniturile din taxe, fonduri private şi depozite la termen şi la 

vedere de la clienţii.  

   În plus, graţie sistemului lor contabil, achitarea datoriilor prin 

bancă devenea extrem de convenabilă, din moment ce exista un registru 

oficial al tranzacţiilor, ce constituia o probă importantă în cazul unui 
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litigiu. Sistemul bancar elenistic a supravieţuit dinastiei ptolemeice şi a  

fost păstrat cu mici modificări în perioada domniei romane. 

   Baterea de monedă pe teritoriul actualei Românii începe în 

coloniile antice greceşti de la Marea Neagră, aşezări ce desfăşurau o foarte 

fructuoasă activitate comercială. Într-adevăr, în secolul IV î.Hr., la Histria, 

Calatis, Tomis şi Dyonisopolis, existau ateliere monetare unde se băteau 

stateri de aur, tetradrahme şi drahme din argint şi subdiviziuni de bronz 

ale drahmei. După ce au cucerit provincia, în 71 î.Hr., romani au interzis 

baterea monedelor din metal preţios, dar au permis continuarea fabricării 

pieselor din bronz.  

   În jurul anului 280 î.Hr., apar în circulaţie monede din argint 

bătute de către daci în propriile lor ateliere. Imitând ca desen pe cele 

macedonene sau romane,  aşa se explică faptul că, deşi nu erau prea 

reuşite din punct de vedere artistic, monedele dacilor circulau în paralel cu 

cele greceşti sau romane pe care le copiau. Cucerirea Daciei de către 

romani în 106 d.Hr. a pus capăt activităţii atelierelor monetare ale dacilor.      

   În Imperiul Roman, unele temple mari, influente au continuat să 

acţioneze şi în calitate de bănci. Printre acestea se numără templele: lui 

Apolo din Delfi, Artemis din Efes, Hera din Samos şi, cel mai 

semnificativ, Ierusalim, unde evreii - bogaţi şi săraci deopotrivă - îşi 

depozitau în mod tradiţional banii. Acesta este contextul în care trebuie să 

interpretăm alungarea de către Iisus Hristos a schimbătorilor de bani din 

templul din Ierusalim, după cum se relatează în Noul Testament, ―Iisus a 

intrat în biserica lui Dumnezeu […] şi a răsturnat mesele schimbătorilor 

de bani, şi scaunele celor ce vindeau porumbei. Şi a zis lor - scris este - 

casa mea, casă de rugăciune se va chema, iar voi a-ţi făcut pre dânsa 

peşteră de tâlhari‖
2
. 

   Prăbuşirea Imperiului Roman a însemnat dispariţia în cea mai 

mare parte a comerţului său şi feudalizarea relaţiilor economice şi sociale. 

Contracţia enormă a comerţului şi a diviziunii muncii a dat o lovitură 

finală activităţilor financiare, îndeosebi celei bancare. Efectele acestei 

diminuări au durat mai multe secole. Doar mănăstirile – centre de 

dezvoltare economică şi socială, ce beneficiau de un grad ridicat de 

siguranţă – au putut să servească în calitate de apărători ai resurselor 

economice.  
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 Biblia, Ediţia Sfântului Sinod, Tipografia cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1914, 

Matei 21, paragrafele 12-16. 
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Perioada medievală şi renascentistă 

 

   Este important de menţionat activitatea din acest domeniu a 

templierilor, al căror Ordin a fost fondat în anul 1119 în Ierusalim cu 

scopul de a proteja pelerinii. Aceştia dispuneau de resurse financiare 

semnificative, obţinute prin jaf în campaniile lor militare şi moştenite de 

la principii şi lorzii feudali. Întrucât erau activi la nivel internaţional, 

având mai mult de nouă mii de centre şi două sedii, şi fiind un ordin 

religios şi militar, Templierii erau custozi siguri ai depozitelor, 

bucurându-se de o mare autoritate morală, ceea ce le-a câştigat încrederea 

oamenilor.  

   Templierii realizau şi transferuri de fonduri, cerând o sumă fixă 

pentru transport şi protecţie. Mai mult, acordau împrumuturi din propriile 

resurse şi nu încălcau principiul custodiei la depozitele la vedere. Ordinul 

a acumulat o prosperitate tot mai mare, fapt care a stârnit frica şi invidia 

multora, până când Filip cel Frumos, regele Franţei, a decis să îl dizolve, 

şi să îi condamne pe cei ce se aflau la conducere prin ardere pe rug
3
. 

  Se pare însă că practicile contabile ale templierilor erau, cel mult, 

doar începutul al contabilităţii în partidă dublă, ce a fost definitivată mai 

târziu, în anul 1494, de Luca Paciolo, vestitul călugăr din Veneţia, prieten 

cu Leonardo da Vinci. Şi cu toate acestea, o bancă din Pisa utiliza 

contabilitatea în partidă dublă încă din anul 1336, precum şi familia 

Masari în calitate de colectori de impozite din Genova încă din 1340. 

Totodată cel mai vechi registru contabil din Europa pe care îl cunoaştem 

provine de la o bancă florentină şi datează din anul 1211
4
. 

    Operaţiunile bancare desfăşurate prin intermediul băncilor de 

depozit, virament şi investiţii au apărut în cursul secolului al XII-lea, la 

Geneva, în cadrul bâlciurilor şi târgurilor importante, utilizate de o 

categorie socială denumită zarafii. Aceştia îţi expuneau multiplele tipuri 

                                                 
3
 Jules Piquet, „Des banquiers au Moyen Age: Les Templiers, Étude de leurs 

opérations financières‖, Paris, 1939, citată de Henri Pirenne în, ―Histoire 

Économique et Sociale Du Moyen Age‖, Presses Universitaires de France, Paris, 

1969, pag. 116 şi 219.  
4
 G. A. Lee, „The Oldest European Account Book: A Florentine Bank Ledger of 

1211‖, Editura Clarendon Press, Oxford, 1994, pag. 160-196. 
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de monede pe o masă sau pe o bancă, de unde, numele viitoarei instituţii, 

precum şi numele de bancheri care li s-a dat ulterior
5
. 

    Vom examina acum trei cazuri particulare, care, împreună, vor 

ilustra evoluţia activităţii bancare medievale. Este vorba despre băncile 

florentine din secolul al XIV-lea,  Banca de Depozit din Barcelona, Taula 

de Canvi, din secolul al XV-lea şi Banca Medici. Cu menţiunea faptului 

că, datorită frecvenţei instabilităţi monetare a apărut hârtia-monedă care 

facilitau nenumărate tranzacţiile. Aceste bănci, asemenea tuturor băncilor 

de cea mai mare importanţă din Evul Mediu târziu, s-au încadrat în 

modelul pe care l-am remarcat în Grecia şi Roma. Băncile au respectat 

iniţial norma tradiţională din drept roman - Corpus Juris Civilis - adică 

operau cu o rată a rezervelor de 100%, care garanta protecţia depozitului, 

apoi, în mod treptat, datorită lăcomiei bancherilor şi complicităţii 

autorităţilor, a fost încălcat acest principiu.  

    Fenomenul descris a dat naştere unei activităţii bancare cu rezervă 

fracţionară şi totodată expansiunii artificiale a creditului, care, într-o 

primă fază, părea să impulsioneze o creştere economică semnificativă. 

Întregul proces se încheie până la urmă cu o criză economică generală şi 

cu falimentul băncilor care nu puteau să restituie depozitele la cerere după 

ce se declanşează recesiunea, iar populaţia îşi pierde încrederea
6
. În plus, 

falimentele bancare erau însoţite de o contracţie puternică a ofertei de 

monedă – sub forma creditelor şi a depozitelor – şi de recesiunea 

economică ce rezulta inexorabil de aici. 

    Ultima tentativă serioasă de înfiinţare a unei bănci clădite pe 

principiile generale de drept ce guvernează depozitul neregulat de bani şi 

de întemeiere a unui sistem eficace de control guvernamental, care să 

definească şi să apere în mod adecvat drepturile de proprietate ale 

deponenţilor, s-a produs odată cu constituirea Băncii Municipale din 

Amsterdam în anul 1609
7
. 

    Mai concret, a fost întemeiată pe principiul că obligaţia băncii 

depozitare consta în păstrarea la dispoziţia deponentului a lichidităţilor, la 

depozitele „la vedere‖. Pentru o lungă perioadă de timp, mai mult de o 

                                                 
5
 Ovidiu Drimba, „Istoria culturii şi civilizaţiei‖, Editura ―Ştiinţifică şi 
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7
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sută cincizeci de ani, Banca din Amsterdam a îndeplinit întocmai 

angajamentul cu care fusese întemeiată. 

    În anul 1672, când panica produsă de ameninţarea franceză a dat 

naştere unei retrageri masive de bani din băncile olandeze, cele mai multe 

din acestea fiind forţate să suspende plăţile – cazul băncilor din Rotterdam 

şi Middelburg - Banca din Amsterdam a constituit excepţia. De aici a 

rezultat o încredere tot mai mare şi de durată în soliditatea ei, devenind 

obiect de admiraţie pentru civilizaţia economică a vremii
8
. 

    Adam Smith continuă prin a spune că oraşul însuşi garanta 

funcţionarea Băncii din Amsterdam, iar acest lucru se realiza sub 

conducerea a patru administratori ai oraşului, care se schimbau în fiecare 

an. Fiecare dintre aceştia inspecta vistieria, compara conţinutul în numerar 

al acesteia cu înregistrările de depozite din contabilitate şi cu mare 

solemnitate declarau, sub jurământ, că cele două coincideau
9
. 

    Banca Angliei a fost creată în anul 1694, de asemenea după 

modelul Băncii din Amsterdam, motivul fiind influenţa considerabilă pe 

care Olanda o exercita asupra Angliei, după ce Casa de Orange a accesat 

la tronul Angliei. Banca nu a fost însă constituită cu aceleaşi garanţii 

juridice de custodie ca Banca din Amsterdam. Dimpotrivă, unul dintre 

scopurile sale a fost, de la bun început, acela de a sprijini finanţarea 

cheltuielilor publice. 

    Banca Angliei a dat faliment, în cele din urmă, în pofida rolului 

său privilegiat de bancher al guvernului, a monopolului asupra răspunderii 

limitate în Anglia şi a autorizării, în condiţii de exclusivitate, de a emite 

bancnote. În consecinţa ignorării sistematice a obligaţiei de păstrare, 

precum şi ca urmare a acordării de împrumuturi şi avansuri către 

Trezorerie din depozitele băncii, Banca Angliei a suspendat plăţile, într-un 

final, în anul 1797, după diferite evenimente nefericite, incluzând şi Bula 

speculativă a Mării de Sud
10

. 
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     Tot în acel an, Băncii Angliei i s-a interzis restituirea depozitelor 

în numerar, s-a stabilit ca taxele şi datoriile să fie achitate în note emise de 

bancă, acestea deveneau astfel mijloace legale de plată. Fiind considerat o 

formă de creditare mult uzitată de sistemul monetar modern ulterior, bazat 

pe o rată de rezervă fracţionară şi pe o bancă centrală, în calitate de 

împrumutător. 

     Istoria monedei şi a activităţii bancare în secolul al XVIII-lea în 

Franţa este indisolubil legată de finanţistul scoţian John Law şi „sistemul‖ 

pe care el l-a inventat şi l-a pus în practică în această ţară. Law l-a convins 

pe regentul Franţei, Philippe d‘Orleans, că banca ideală este aceea care 

foloseşte depozitele pe care le primeşte, deoarece acest lucru sporeşte 

cantitatea de bani în circulaţie şi „stimulează‖ creşterea economică. 

    De fapt, după ce banca şi-a câştigat încrederea populaţiei, ea a 

început să emită bancnote, într-o măsură în care a depăşit cu mult 

depozitele în păstrare. Cantitatea de note de bancă în circulaţie a crescut 

extrem de rapid, rezultând, după cum este logic, un fals avânt economic, 

intitulat boom.  

    În anul 1718, banca a fost naţionalizată, devenind banca familiei 

regale, şi a început să scoată pe bandă rulantă o cantitate şi mai ridicată de 

note de bancă şi să acorde şi mai multe credite. Acest lucru a încurajat în 

ansamblu speculaţia la bursă, mai cu seamă cumpărarea şi vânzarea 

speculativă de acţiuni la Mississippi Trading Company - compania lui 

Law - care a declarat că urmăreşte amplificarea comerţului şi avansarea 

mişcării de colonizare a acestui teritoriu francez din America.  

    În anul 1720, dimensiunile absurde ale bulei financiare au devenit 

evidente. Law a încercat cu disperare să stabilizeze preţul acţiunilor 

companiei şi valoarea notelor emise de banca sa. Astfel, banca şi 

compania comercială au fuzionat, acţiunile companiei au fost declarate 

mijloace legale de plată, monezile au pierdut o parte din greutate în 

încercarea de a restaura legătura lor cu notele de bancă. Toate mijloacele 

întrebuinţate s-au dovedit însă inutile, piramida inflaţionistă s-a prăbuşit 

ca un castel de cărţi de joc, ruinând financiar nu numai banca, ci şi pe 

mulţi investitori francezi, care avuseseră încredere în Law şi în acţiunile 

companiei sale comerciale. Pierderile au fost atât de grele, iar suferinţa 

atât de mare, încât, pentru mai bine de o sută de ani, pronunţarea 
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cuvântului „bancă‖ era considerată de rău-augur în Franţa, devenind, 

pentru o vreme, sinonim cu „fraudă‖
11

. 

 

Cauzele şi efectele crizelor din perioada modernă 

 

    Un fost preşedinte american Herbert Hoover
12

 spunea „oamenii în 

vârstă declară războiul, dar cei tineri trebuie să lupte şi să se sacrifice‖ 

cam la fel şi cu criza economică, în care oamenii de rând suportă 

consecinţele acestei crize de proporţii. 

   Istoria are multe învăţăminte pentru perioada actuală. Analiza 

crizei din 1929-1933 ar putea să-i ajute pe responsabilii actuali în 

înţelegerea evenimentelor prezente. Valoarea banilor, deteriorarea 

creditelor şi politicile băncilor centrale sunt elemente comune Marii Crizei 

şi evenimentelor actuale de pe piaţa creditelor ipotecare din SUA şi a 

burselor mondiale.  

    În numai patru ani, între 1929 şi 1933, producţia industrială a 

scăzut cu 50%, veniturile reale ale americanilor s-au micşorat cu 28%, 

preţul acţiunilor pe bursă s-a prăbuşit la o zecime din valoarea lor dinainte 

crahului, numărul de şomeri s-a majorat de la 1,6 milioane în 1929 la 12,8 

milioane în 1933, astfel unul din patru muncitori a rămas fără slujbă în 

momentul de vârf al crizei. Data de 24 octombrie 1929, cunoscută ca ―joia 

neagră‖, în care New York Stock Exchange ceea mai importantă bursă din 

lume, e lovită de un cutremur, preţul acţiunilor se prăbuşeşte. Urmează o 

reacţie în lanţ ca urmare a lipsei de încredere a populaţiei în economia 

americană. Consumul populaţiei se micşorează, iar criza este exportată în 

toate colţurile lumii. 

    Criză economică din Argentina a reprezentat o situaţie financiară 

precară ce a afectat economia ţării în perioada 1990 - 2000. La nivel 

macroeconomic, perioada de criză a început cu prăbuşirea economiei din 

Argentina şi efectele sale asupra populaţiei s-a declanşat cu mult înainte. 

În anul 1991, s-a adoptat legea de convertibilitate prin care orice cetăţean 

                                                 
11

 Antoin E. Murphy, „John Law: Economic Theorist and Policy Maker‖, 

Clarendon Press, Oxford, 1997. 
12

 Herbert Hoover Clark a fost preşedintele Statelor Unite (1929-1933). După 

Wall Street Crash din 1929, Hoover a încercat să combată Marea Depresiune cu 

eforturile sale de voluntariat, care au produs o redresare economică în timpul 

mandatului său.  
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avea dreptul de a merge la bancă să schimbe o sumă din moneda naţională 

în dolari americani. Ţelul iniţial al acestei măsuri a fost să asigure 

acceptarea monedei naţionale, în situaţia în care între 1980 şi 1990 

fenomenul de hiperinflaţie atinsese punctul extrem. Rezultatul cadrului 

legal a fost scăderea bruscă a inflaţiei, asigurând stabilitatea preţurilor, şi 

menţinerea valorii monedei naţionale.  

    Dar Argentina avea datorii internaţionale de plătit şi încă era 

nevoită să împrumute bani. Rata de schimb fixă a făcut ca importurile mai 

ieftine să producă o pierdere constantă de dolari din ţară şi încetinirea 

producţiei industriale, fapte ce a condus la o creştere a şomajului la un 

procent de 25%. Datoria publică a ţării a crescut îngrijorător în anii 1990, 

şi Argentina nu a dat semne de a fii capabilă de a o plăti. FMI, a continuat 

să împrumute Argentina cu bani, cu amânarea perioadei de restituire. 

Evaziunea fiscală şi spălarea de bani au fost însă două fenomene negative 

financiare care au generat evaporarea fondurilor împrumutate spre băncile 

de tip offshore.  

   În anul 2001, cetăţenii temându-se de ceea ce poate fi mai rău şi-

au retras sume mari de bani din conturile bancare, au schimbat pesos în 

dolari trimiţându-i în străinătate, cauzând fenomenul de bank run
13

. 

Guvernul a adoptat atunci o serie de măsuri care efectiv au îngheţat 

conturile bancare timp de un an, permiţând doar retragerea de sume mici. 

Perspectiva economică a fost complet diferită faţă de ceea a anilor 1990, 

peso-ul devalorizat a făcut ca Argentina să facă exporturi ieftine şi 

competitive în străinătate, în timp ce se descurajau importurile.  

    Criza din Mexic din anul 1994 s-a produs datorită, injectării unor 

sume mari de bani în economie, creşterea salariilor şi pensiilor, mărind 

astfel deficitul bugetar până la un nivel nesustenabil. Preşedintele Ernesto 

Zedillo, a decis că un control strict al cursului valutar este o greşeală şi 

prin urmare, a lăsat moneda naţională să fluctueze liber.  

    Din cauza tensiunilor anterioare acumulate în economie, moneda 

peso s-a devalorizat cu 80% faţă de dolar în doar o săptămână, de la 4 la 

                                                 
13

 Fenomenul de „bank run‖ este o trăsătură comună a celor mai importante crize 

care au avut un rol important în istoria monetară. Când un astfel de fenomen are 

loc, deponenţii se grăbesc să îşi retragă depozitele pentru că se aşteaptă că banca 

să dea faliment. Când panica declanşată de falimentul mai multor bănci ia 

amploare apare un dezechilibru în sistemul monetar precum şi o reducere a 

producţiei. 
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7,2 peso pe dolar. FMI a aprobat un credit standby de 18 luni, în valoare 

de 17,8 miliarde de dolari, fiind cel mai mare ajutor financiar acordat până 

la acel moment unui stat membru. De asemenea, SUA a intervenit rapid 

prin cumpărarea de peso direct din piaţă şi prin garantarea unui împrumut 

de 13,5 miliarde, situaţia revenind la normal peste trei săptămâni când 

moneda s-a stabilizat la un nivel de 6 peso pe dolar.  

    Această criză a fost urmată de crize în întreaga Americă Latină, 

Brazilia, Argentina, Chile şi Uruguay, cunoscut şi sub numele de ―efectul 

tequilla‖.  

    Criza asiatică a fost marcată prin cea mai amplă cădere a pieţelor 

financiare asiatice de după cel de-al Doilea Război Mondial. Detonatorul 

l-a constituit retragerea investitorilor străini din ţările Asiei de Sud-Est. 

Motivul a fost devalorizarea principalelor valute regionale şi o puternică 

desincronizare a operaţiunilor financiare.  

    Avalanşa financiară care a îngropat mare parte din Asia, a fost 

declanşată odată cu devalorizarea monedei thailandeze din anul 1997, 

când guvernul a liberalizat cursul, care era ţinut de dolar. Într-o lună a 

pierdut 25% din valoarea sa faţă de dolar. Celelalte monede asiatice au 

început să se devalorizeze, declanşând spirala crahtului. Criza s-a 

răspândit rapid în zonă afectând Coreea de Sud, Indonezia, Malaezia şi 

Filipine, şi restul ţărilor asiatice inclusiv Japonia. 

   În primii ani după 1990, s-a creat o expansiune masivă a creditului 

pe măsura împrumuturilor străine - japonez sau europene - alimentând 

astfel un val de noi investiţii. O parte din acestea au luat forma proiectelor 

de construcţii, în principal clădiri de birouri şi apartamente rezidenţiale, 

dar a existat şi foarte multă speculaţie, îndeosebi pe piaţa imobiliară, dar şi 

pe cea a titlurilor de valoare.  

    Investiţiile speculative care fuseseră finanţate, direct sau indirect, 

prin credite ieftine în valută străină au devenit nerentabile. Unii 

speculatori s-au ruinat, iar unele societăţi financiare au dat faliment. 

Creditorii străini s-au arătat din ce în ce mai reticenţi să dea şi alte 

împrumuturi.  

    Dar din momentul în care se ştia că bahtul o să se devalorizeze 

curând, oamenii de afaceri locali au luat credite în bahti şi cu ele şi-au 

plătit împrumuturile contractate în dolari, thailandezii bogaţi şi-au vândut 

titlurile de stat thailandeze şi au cumpărat bilete de tezaur americane, iar 
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unele fonduri internaţionale mari de hedging au început să împrumute 

bahti şi să-i convertească în dolari.
14

  

    Pentru a înţelege cauzele fundamentale ale crizei actuale din 

SUA, trebuie să privim înapoi la cel de-al Doilea Război Mondial. Cea 

mai importantă cauză a scăderii performanţei economiei Statelor Unite în 

ultimele decenii este declinul foarte semnificativ a ratei profitului în 

economia de ansamblu. Începând cu anul 1950 până la mijlocul anilor 

1970, rata de profit în economia a scăzut aproximativ cu 50%.  

    Un factor important în perioada postbelică a fost faptul că multe 

guverne în anii 1970 au încercat să reducă şomajul prin adoptarea de 

politici fiscale expansioniste şi monetare, mai multe cheltuieli 

guvernamentale, impozite şi rate ale dobânzii mai mici. Cu toate acestea, 

politicile adoptate au dus în general la rate mai mari ale inflaţiei.  

    Este demn de remarcat că începutul crizei în viziunea lui George 

Soros
15

 corespunde cu perioada anilor 1988 - 1989 - perioada dezintegrării 

blocului comunist - care a dus la o creştere semnificativă a imigrării în 

SUA, la niveluri asemănătoare cu cele de la începutul secolului al XX-lea 

o adevărată recolonizare a Americii. În aceste condiţii, este uşor de înţeles 

că preţul bunurilor imobiliare a început treptat să crească, susţinut de 

cererea din ce în ce mai mare pentru locuinţe şi de creşterea economică 

legată de boom-ul tehnologic al acelor ani.  

    Rate mici la dobânzi acordate de Rezerva Federală au dus la 

împrumuturi masive făcute de către bănci. La rândul lor instituţiile 

băncare au început să împrumute bani, pentru cumpărarea de case, s-a 

ajuns astfel ca foarte multă lume să îşi cumpere proprietăţi. În momentul 

când Fed-ul a început să crească ratele la dobânzi, datoriile s-au dublat sau 

chiar triplat în unele cazuri, iar oamenii s-au văzut cu plăţi de mii de 

dolari pe care trebuiau să le facă lunar şi inevitabil mulţi nu au mai făcut 

faţă. Rezultatul a dus la o reacţie în lanţ pe piaţa financiară.  
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 Paul Krugman, ―Întoarcerea economiei declinului şi criza din 2008‖, Editura 

Publică, Bucureşti, 2009, pag. 100. 
15

 George Soros este un emigrant din Ungaria care a ajuns in Statele Unite ale 

Americii în anul 1956, unde şi-a creat un renume mondial de specialist în finanţe 

şi investiţii. Aceste cunoştinţe l-au ajutat să-şi transforme economiile infime într-

o avere imensă ocupând poziţii de conducere în sectoarele de investiţii şi analiză 

la unele dintre cele mai mari fonduri de investiţii din New York.   



Dar cum stăm la momentul actual ?. La bursa de la New York principalii 

indici au înregistrat joi în data de 4 august 2011 pierderi de până la 5%, 

după cea mai slabă şedinţă din anul 2009. Bursele europene au scăzut cu 

4%, urmate de bursele asiatice, la Hong Konk a fost cea mai mare scădere, 

de 4,6%. Există motive de îngrijorare, investitorii nu mai au încredere că 

liderii europeni vor găsi o rezolvare la criza datoriilor, respectiv în planul 

american de redresare a economiei, generat de majorarea plafonului de 

îndatorare a ţării, cu peste 2.000 miliarde de dolari. În aceste condiţii, 

investitorii se retrag sau merg către monede mai stabile, precum yenul 

japonez sau francul elveţian.      

    Cum se face totuşi că o problemă care după orice logică 

sănătoasă ar fi trebuit să afecteze în principal America, ba mai mult, doar 

o parte din ea, pare să aibă efecte atât de puternice şi asupra celorlalte ţări 

?. Răspunsul este relativ simplu şi trebuie căutat în mecanismele 

complexe care guvernează finanţele internaţionale. Pieţele financiare 

americane au fost şi sunt printre cele mai mari şi mai lichide din lume, 

ceea ce reprezintă un mare avantaj, în sine. Din acest punct de vedere, 

America nu avea cum să fie ignorată sau evitată ca şi partener financiar.  

   Dacă ar fi să luăm doar exemplul unor bănci europene, aceste 

organizaţii nu aveau cum să îşi desfăşoare o activitate economică 

rentabilă, fără a face uz de produse financiare de tip swap, futures, options 

şi alte derivative care în mod inevitabil le creeau o expunere la condiţiile 

pieţelor americane. Laureatul premiului Nobel pentru economie pe anul 

2008, profesorul American P. Krugman
1
 propune ca explicaţie principală 

a propagării cu repeziciune a crizei pe plan global fenomenul numit de el 

„multiplicatorul financiar internaţional‖. Acesta ar consta în transmiterea 

modificărilor de preţuri ale activelor financiare prin efectele lor asupra 

balanţelor instituţiilor financiare cu un nivel ridicat de îndatorare prin 

„efectul de levier‖. 

O posibilă soluţie la criza actuală 

 

   Faptul că noile crize se repetă, la o distanţă de câţiva ani, arată că 

ele sunt cauzate de procesul de expansiune a creditului, care generea

                                                 
1
Paul Krugman, a lucrat la Casa Albă în cadrul Consiliului  Consultanţilor pe 

probleme economice în 1982. În anul 1991 a primit premiul „The John Bates 

Clark Medal‖, oferit de Asociaţia Economistă Americană. A scris 18 cărţi şi sute 

de articole, majoritatea despre comerţul internaţional şi despre finanţele 

internaţionale.  



ză fără excepţie reajustările spontane. În absenţa expansiunii creditului, 

crizele economice ar fi evenimente izolate, particulare şi ar proveni doar 

din fenomene neobişnuite de natură fizică - recolte slabe, cutremure de 

pământ, etc. - sau de natură socială - războaie, revoluţii, etc. Ele nu ar 

merge cu regularitate şi pe aria geografică, cu care suntem obişnuiţi în 

prezent. 

   Într-un raport de interdependenţă, fiecare parte se află într-o 

situaţie de dependenţă faţă de cealaltă parte. Totul depinde de maniera în 

care interdependenţele sunt înţelese sau folosite. Fiecare ţară, bogată sau 

săracă, are ceva de dat şi ceva de primit de la circuitul mondial de valori. 

Se pare că interdependenţa mondială ―goleşte‖ politicile naţionale de 

substanţă, factorul internaţional fiind cel care „spune‖, iar cel naţional, cel 

care „ascultă‖
1
. 

  Câtă vreme durează expansiunea, capacitatea de muncă a 

oamenilor este dusă la limită, iar spiritul lor antreprenorial este pervertit, 

generând stres şi uzură psihică, un cost uman şi personal ridicat. Mai mult, 

noii bani creaţi prin acordarea expansionistă a împrumuturilor sunt folosiţi 

pentru a finanţa tot soiul de operaţiuni speculative, preluări de pachete 

majoritare şi războaie comerciale şi financiare, în care predomină cultura 

speculaţiei pe termen scurt. Cu alte cuvinte, se răspândeşte ideea greşită 

că este posibil şi dezirabil să acumulezi profituri astronomice cu o 

uşurinţă şi repeziciune uimitoare. Aceasta descurajează munca bine făcută 

şi corupe cultura antreprenorială tradiţională, bazate pe conducerea 

prudentă a afacerilor, cu o atitudine de  statornicie şi urmărire a scopurilor 

pe termen lung. Exact la acest lucru facem referire atunci când amintim 

demoralizarea generalizată, cauzată de expansiunea artificială a creditului, 

cu efecte devastatoare în special pentru generaţiile mai tinere şi mai 

dinamice ale societăţii
2
 . 

   În concluzie, dacă dorim să construim pentru secolul al XXI-lea 

un sistem financiar şi monetar cu adevărat stabil, care ne va proteja 

economiile pe cât este omeneşte posibil de crize şi recesiuni, va trebui: să 

ne asigurăm că există libertatea completă de alegere a monedei, 

fundamentată pe un etalon metalic – aur - ce va înlocui toate mijloacele 

fiduciare emise în trecut, care au o valoare fictivă, convenţională; să 

instituim un sistem de liberă întreprindere bancară cu rezerve de 100%, 
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Constatin Roman, în prefaţa cărţi „Crizele financiare globale din anii 1990‖, de 

Dorin Ţigănaş, Editura Agerpress, Bucureşti, 2001, pag.9.  
2
 William D. Nordhaus, „The Political Business Cycle‖, Review of Economic 

Studies 42, nr.130, 1975, pag. 169-190.  
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bazat pe principiul conform căruia nimeni, nici măcar un bancher, nu se 

poate bucura de privilegiul de a da cu împrumut ceva care i-a fost 

încredinţat ca depozit la vedere
3
. 

 O soluţie posibilă ar fi aceea de a include ca amendament în 

constituţie principiul unui buget echilibrat multianual, în conformitate cu 

Strategia Europeană 2020, precum şi mutarea accentului de la finanţarea 

prin contribuţii naţionale la una bazată până la 40% pe surse autonome. 

Astfel ar trebui să se introducă, un impozit pe tranzacţii financiare, 

aplicabil băncilor, fondurilor de investiţii şi companiilor de asigurări, şi a 

unui ―TVA european‖, într-un acces de ―dreptate‖ financiară faţă de 

generatorii principali ai crizelor de-a lungul vremii.    
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   Summary: Mary specialists state, in the context of the current economic crisis, 

that public relations are meant to steer managers efforts towards better internal 

communication policy and external programs. Such relations are based on 

research and communication as a method for solving conflicts, and provide a 

better understanding of the companys actions, creating at the same time relations 

between people. 

  Public relations are distinctive functions inside a company. They help 

establishing and maintaining some mutually accepted communication limitations. 

They are also the basis of mutual acceptance and of good cooperation between a 

compay and its clients. These functions imply problem solving management, help 

managers stay informed with respect to public opinion and respond to public 

demand, they define and increase the responsibility of managers to serve the 

public interest. They also serve as an alert for managers to be able to anticipate 

the tendencies of the environment and they use research and communication 

based on ethical principles as main instruments in the process. 

   Cuvinte cheie: Comunicarea, relaţiile publice, organizaţiile non-profit, 

instituţiile de educaţie, relaţiile publice internaţionale, sportul, planul de 

campanie, partenerii economici, sociali, financiari şi politici. 

 

Arta conversaţiei 

 

    Termenul de comunicare apare în secolul al XIV-lea, provenind 

din latinescul ―communis‖ adică ―a pune în comun‖ sau ―a fi în relaţie 

cu‖, din secolul al XVI-lea el capătă şi înţelesul de ―a transmite‖. 

    În prezent, literatura de specialitate atribuie trei semnificaţii 

termenului comunicare: prilej care favorizează schimbul de idei, contacte 

verbale în interiorul unui grup şi aducere la cunoştinţă a informaţiilor. 

    Dicţionarul de sociologie defineşte procesul de comunicare ca 

fiind: ―formă de emitere a unui mesaj şi de transmitere a acestuia într-o 
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manieră codificată cu ajutorul unui canal către un destinatar, în vederea 

receptării‖
2
. 

    În natură şi societate comunicarea există atât la nivelul sistemelor, 

cât şi la nivelul subsistemelor care le compun. Nu există element al 

universului care să nu intre în interacţiune cu altele. 

    Omul, ca fiinţă supremă a universului nostru, are un avantaj 

suplimentar faţă de toate celelalte fiinţe: capacitatea de a comunica prin 

limbaj articulat. Această caracteristică a devenit esenţa civilizaţiei care, 

alături de muncă, constituie elementul definitoriu al existenţei umane. 

    Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru 

funcţionarea în bune condiţii a oricărei colectivităţi umane, indiferent de 

natura şi mărimea ei. Schimbul continuu de mesaje generează unitatea de 

vederi şi, implicit, de acţiune prin armonizarea cunoştinţelor privind 

scopurile, căile şi mijloacele de a le atinge, prin promovarea deprinderilor 

necesare, prin omogenitatea relativă a grupurilor sub aspect afectiv  

-emoţional, sentimental- şi motivaţional -opinii, interese, convingeri, 

atitudini
3
. 

    Capacitatea de a genera gânduri complexe şi apoi de a le 

comunica într-un mod clar joacă un rol central şi în viaţa economică. 

Comunicarea este o activitate complexă care implică stăpânirea ―artei 

conversaţiei‖, capacitatea de a negocia şi de a convinge, pentru a obţine 

rezultate bune în oricare din aceste activităţi.  

    În economie, ca domeniu principal al societăţii, comunicarea a 

devenit o componentă însemnată pentru fluidizarea mediului de afaceri. 

Universul economic presupune conexiuni informaţionale între 

componentele lui. Comunicarea a devenit un element indispensabil pentru 

funcţionarea optimă a oricărui agent economic, indiferent de dimensiunile 

şi felul activităţilor desfăşurate. 

   Afacerile au la bază comunicarea. Comunicarea este cea care permite ca 

orice ―întreg‖ să funcţioneze. ―Întregul‖ poate fi un individ, o echipă, o 

comunitate, o naţiune, un conglomerat de naţiuni, o populaţie globală. Din 

acest punct de vedere putem considera faptul că cei care stăpânesc 

comunicarea, la nivel de artă, pot deveni ―învingători‖. În mentalitatea şi 

                                                 
2
 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu – Dicţionar de sociologie, Editura Babel, 1993, 

pag.124. 
3 Tudorel Niculae, Ion Gheorghiţă, Diana Gheorghiţă, „Comunicarea 

organizaţională şi managementul situaţiilor de criză‖, Editura MAI, Bucureşti, 

2006, pag. 9 



 80 

logica abundenţei noi suntem ―învingători‖ şi putem, în orice clipă, să 

alegem în mod liber o ―interpretare potrivită a evenimentelor‖ - care pot fi 

privite ca realizări în plan material şi spiritual. 

    Se poate spune că a comunica în mediul de afaceri este sinonim 

cu a afirma, a explica, a convinge sau a acţiona potrivit principiului 

raţionalităţii economice. 

 

Relaţiile publice de-a lungul vremii 

 

    Relaţiile publice reprezintă un fenomen al secolului al XX-lea ale 

cărei origini intră adânc în istorie, într-un fel, sunt la fel de vechi ca şi 

comunicarea între oameni. Difuzarea de informaţii cu scopul influenţării 

punctelor de vedere şi atitudinilor s-a manifestat cu mult timp în urmă, 

încă la vechile civilizaţii. Astfel, la 1800 i.Ch., se concepeau „buletine‖ 

pentru fermierii din Mesopotania în care li se spunea cum să-şi cultive 

pământul, cum să-l irige sau cum să prindă rozătoarele care decimau 

recoltele.    Totodată apăreau informaţii despre cules, o activitate care azi 

ar semăna foarte bine cu tipărirea unui buletin agrar de către ministerul de 

profil al unei ţări. 

    În civilizaţiile babiloniană, greacă şi romană, oamenii erau 

convinşi să accepte autoritatea guvernului şi a cultelor religioase cu 

ajutorul unor tehnici care sunt încă în uz: comunicare interpersonală, 

discursuri, artă, literatură, puneri în scenă, publicitate şi alte asemenea 

metode. Nici una dintre acestea nu poartă numele de relaţii publice, 

bineînţeles, dar scopul şi efectul erau asemănătoare celor ale relaţiilor 

publice din prezent
4
. 

    Publicitatea, relaţiile cu comunitatea, scrierea de discursuri, 

relaţiile cu guvernul, analiza problemelor, relaţiile cu angajaţii, acţionarii 

sau investitorii, toate reprezintă, din punctul de vedere al calităţilor 

necesare pentru realizarea lor, activităţi cu adânci rădăcini în istorie. 

    Publicitatea care se făcea Olimpiadei în Atena antică, de exemplu, 

presupunea aceleaşi calităţi ca şi în cazul Jocurilor Olimpice de la Beijing 

din 2008. A scrie un discurs în timpul lui Platon însemna acelaşi lucru ca 

în prezent: trebuie să cunoşti componenţa auditorului, să nu vorbeşti 

ascultătorilor de sus, să le împărtăşeşti informaţii care le-ar putea risipi 

                                                 
4
 Cristina Coman, „Relaţiile publice si mass-media‖, Editura Polirom, Bucureşti, 

2004, pag. 12. 
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ignoranţa, să încerci să le schimbi opinia sau să le confirmi corectitudinea 

raţionamentului. 

    În Republica Veneţiană din a doua jumătate a secolului al XV-lea, 

se folosea în relaţiile cu investitorii tot atâta artă ca şi în cazul afacerilor 

companiei IBM la sfârşitul secolului al XX-lea. 

    O dată cu dezvoltarea pieţelor, oamenii au practicat relaţiile 

publice fără a şti că, mai târziu, activitatea lor va primi această denumire 

şi va fi desfăşurată prin proceduri bine definite. Prin urmare, elementele 

componente ale relaţiilor publice sunt considerate aproape tot atât de 

vechi ca şi omenirea. 

    Omul, ca fiinţă socială, a căutat în toate etapele dezvoltării sale să 

cultive relaţiile sale cu semenii. Nu putem concepe o dezvoltare a omenirii 

fără evoluţia relaţiilor familiale sau comerciale. 

    Încă din secolul al XIX-lea au fost întreprinse acţiuni destinate să 

atragă încrederea şi simpatia publicului faţă de o companie sau o 

organizaţie. 

    Termenul de relaţii publice a fost pentru prima dată folosit în 

1882, când avocatul american Dorman Eaton s-a adresat auditoriului de la 

Şcoala de avocatură Yale, în lucrarea „The public relation and duties of 

the legal profession‖. În această carte, el înţelegea prin relaţii publice 

acţiunea de a satisface şi a mulţumi publicul
5
. 

    Mai târziu, în 1908, preşedintele companiei „American Telephone 

& Telegraph,  Theodore Vail, s-a folosit de aceeaşi semnificaţie a 

termenului pentru a-şi publica raportul său anual intitulat „Public 

relations‖. El considera că, dacă la aspectele din raport legate de 

managementul companiei, investiţiile făcute, mărimea cifrei de afaceri, 

distribuţia cheltuielilor, se poate răspunde satisfăcător, atunci nu apar 

conflicte între companie şi publicul consumator. 

    În primul deceniu al secolului trecut apar firme specializate în 

relaţii publice. Astfel, Ivy Ledbetter din New York devine creatorul de 

imagine publică al magnatului John D. Rockeffeler Jr. Termenul şi 

activitatea de consultanţă în relaţii publice vor fi introduse pe scară largă 

începând cu 1920 de către Eduard L.Bernays. 

    După anii ‘50, relaţiile publice se instituţionalizează, la început în 

SUA apoi în Europa. Specialiştii în relaţii publice se reunesc în asociaţii 

                                                 
5
 Doina Tătaru, ―Relaţiile publice, componenţă esenţială în cucerirea pieţelor 

interne şi internaţionale‖, Centrul de informare şi documentare economică, 

Bucureşti, 1997, pag. 8. 
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de profil, naţionale şi internaţionale. În prezent, pe plan mondial, aproape 

un milion de persoane au ales să-şi desfăşoare activitatea în acest 

fascinant domeniu
6
. 

 

Activităţile legate de relaţiile publice 

   

    Relaţiile publice au devenit în foarte multe ţări occidentale un 

instrument extrem de eficient în majoritatea domeniilor economice şi 

publice. În fiecare zonă în parte relaţiile publice slujesc în atingerea unor 

obiective variate şi de multe ori complexe. 

    Organizaţiile non-profit. Aceste organizaţii au folosit întotdeauna 

relaţiile publice, chiar dacă lucrul acesta nu a fost explicit. În zilele 

noastre relaţiile publice joacă un rol extrem de important în dezvoltarea şi 

existenţa organizaţiilor non-profit de pretutindeni. 

    În primul rând specialiştii în relaţii publice trebuie să ajute 

organizaţiile non-profit să-şi construiască un plan de imagine publică. 

Aceste organizaţii trăiesc numai din subvenţii publice, donaţii şi 

sponsorizări. Pentru atragerea acestor resurse financiare opinia publică 

trebuie conştientizată de importanţa organizaţiei, de rolul ei în societate şi 

de scopurile ei nobile. 

    Un alt rol important pe care îl au relaţiile publice în cadrul 

organizaţiilor non-profit este atragerea personalului voluntar, care asigură 

funcţionarea şi dezvoltarea în teritoriu a acestor organizaţii. 

    Instituţiile de educaţie sunt în general publice sau private. Şi 

unele şi altele au nevoie de specialişti în relaţii publice pentru diferite 

scopuri cum ar fi: păstrarea unei comunicări permanente şi pozitive cu 

organismele mamă, în cazul instituţiilor publice, cu organismele de 

reglementare sau cu organismele guvernamentale.De asemenea, în cazul 

instituţiilor private, relaţiile publice joacă un rol important în construirea 

şi menţinerea imaginii instituţiei, cu obiectiv clar de a atrage membri noi, 

de a primi donaţii sau alte tipuri de sprijin financiar şi nu în ultimul rând 

cu rolul de a consolida poziţia instituţiei în societate. 

    Business. Relaţiile publice şi-au găsit în mediul de afaceri cele 

mai sofisticate tipuri de manifestare. De la strategiile de păstrare şi 

îmbunătăţire a comunicării cu diferite organisme, guvernamentale şi 

profesionale, până la campaniile de imagine, sau de reacţie în cazuri de 

                                                 
6
 Paul Dobrescu, „Aisbergul comunicării‖, Revista română de comunicare şi 

relaţii publice, nr.1 din 1999, pag. 33. 
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criză, relaţiile publice acoperă o arie extrem de largă de activităţi în slujba 

oamenilor de afaceri şi mai ales a companiilor ca entităţi. 

    Relaţii publice internaţionale. Există desigur o mulţime de 

companii şi organizaţii cu activitate internaţională care au nevoie de 

suportul relaţiilor publice. În acest gen de activităţi sunt cuprinse relaţiile 

cu organizaţii din alte ţări, impactul asupra opiniei publice din alte ţări a 

activităţii desfăşurate acolo, comunicarea clară şi pozitivă a obiectivelor. 

    Lucrurile nu sunt deloc simple dacă luăm în consideraţie că apar 

deosebiri de limbă, de cultură, diferenţe legislative şi juridice. Toate 

acestea trebuie rezolvate cu tact pentru a nu afecta imaginea companiei 

sau a organizaţiei, pentru a evita potenţiale conflicte sau incompatibilităţi. 

    Sportul. După cum aţi observat, sportul a început să ocupe din ce 

în ce mai mult din programele TV şi de ştiri ale televiziunilor, din paginile 

cotidienelor sau a săptămânalelor specializate. Desigur sportul devine cu 

atât mai interesant cu cât în jurul lui se învârt sume mari de bani. 

    Exact din acest motiv sportul implica şi o activitate intensă de 

relaţii publice care trebuie să întreţină relaţiile cu investitorii, cu 

suporterii, cu presa sau cu organizaţiile profesionale. De asemenea, rolul 

relaţiilor publice în sport este şi acela de a atrage noi practicanţi, dar şi 

acela de a proteja imaginea organizaţiilor sportive sau a sportivilor înşişi 

în cazul unor crize. 

    Activitatea de relaţii publice necesită în fiecare domeniu enumerat 

mai sus multă experienţă şi specializare. Există profesionişti în relaţii 

publice care se ocupă numai de un anumit domeniu, care au căpătat 

experienţă şi sunt extrem de abili pe zona lor de expertiză, există în acelaşi 

timp şi agenţii, unele dintre ele extrem de puternice şi de întinse care oferă 

servicii de calitate în relaţii publice pentru toate domeniile de activitate, de 

la business la instituţii publice, şi de la Guvern la instituţii militare. 

    Relaţiile publice sunt funcţii manageriale distinctive, care ajută la 

stabilirea şi menţinerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea 

reciprocă şi la cooperarea dintre o organizaţie şi publicul ei, ele implică 

managementul problemelor, ajută managerii să fie informaţi asupra 

opiniei publice şi să răspundă cererilor opiniei publice, definesc şi 

accentuează obligaţiile managerilor de a servi interesul public, servesc ca 

sistem de avertizare care ajută managerii să anticipeze tendinţele 

mediului, folosesc ca principale instrumente de lucru cercetarea şi 

comunicarea bazate pe principii etice. 

    Fie că vrea să se adapteze la publicul său, fie că încearcă să-l 

influenţeze, fiecare organizaţie trebuie să seducă, să fie convingătoare, să 
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incite la cumpărarea produsului oferit, la susţinerea ideii şi la împărtăşirea 

obiectivelor sale. Dacă organizaţia depinde de numărul de produse 

vândute sau al aderenţilor recrutaţi, relaţiile publice nu sunt pentru ea doar 

un instrument de gestiune, şi chiar de supravieţuire. 

 

Elementele definitorii ale unui plan de companie 

 

   Atunci când o organizaţie este analizată din exterior, defectele şi 

cusururile ei – mai mari sau mai mici – ies uşor în evidenţă, motiv pentru 

care specialiştii în relaţii publice sunt deseori tentaţi să formuleze 

recomandări care privesc mai puţin problemele de comunicare, cât 

organizaţia în sine. Este bine de reamintit că scopul specialiştilor în relaţii 

publice nu este acela de a restructura organizaţia, ci de a pleca de la ceea 

ce există, construind, pe baza atuurilor şi slăbiciunilor acesteia, un plan de 

campanie. 

    Limbajul folosit în cazul unui plan de campanie de relaţii publice 

este de tip militar, nefiind vorba de un împrumut întâmplător. Un plan de 

campanie este un plan de atac, de luptă şi trebuie să rămână secret. Planul 

de acţiune este numit campanie, iar grupul de indivizi cărora le este 

destinat mesajul va fi desemnat drept ţintă vizată, pentru care va fi 

utilizată muniţia adecvată. Ca să alegi muniţia corespunzătoare, trebuie să 

cunoşti bine ţinta. Nu tragi cu tunul în vrăbii şi nici cu praştia în elefant. 

Nu poţi să ataci nici oricum şi nici oriunde, pentru că forţa de lovire se 

pierde. Ţinta va fi acolo unde trebuie să lovim pentru a obţine schimbarea, 

pentru a rupe un echilibru care păstrează laolaltă elemente indezirabile. 

    Planul de campanie de relaţii publice se construieşte ţinând cont 

de mediu, de concurenţi şi de adversari. Se elaborează linii strategice sau 

strategii de atac, se pun în practică operaţiuni tactice sau tactici de 

abordare. Pentru realizarea fiecărei etape se pregăteşte logistica necesară. 

    Continuând metafora războinică, obiectivele pe termen scurt 

necesită o manevră tactică, iar cele pe termen lung, o dezvoltare 

strategică. Demersul are la bază o logică simplă. Dacă doriţi să convingeţi 

pe cineva să-şi schimbe comportamentul, obiceiurile sau ideile, trebuie să-

i adresaţi mai întâi un mesaj clar pe care să-l înţeleagă şi să-l accepte. 

    Dacă ar exista un singur mod de alcătuire a unui plan, am putea 

deosebi campaniile bune de cele proaste. Dar, dincolo de reguli si tehnici, 

există inclusiv o latură artistică, pe baza căreia se poate diferenţia o 

campanie reuşită de una eşuată. 
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    Fiinţa umană nu este nici robot, nici maşină. Ea ascunde moduri 

de comportament care dau măsura misterioasei naturi a omului. O 

campanie considerată excepţională doar pentru că toată lumea a remarcat-

o poate fi un dezastru, dacă nimeni nu cumpără produsul respectiv sau nu 

este atras de ideea în cauză. Pe de altă parte, au fost şi sunt campanii care 

par fără efect, la prima vedere, dar care obţin rezultate interesante pentru 

cei care le folosesc. Ca urmare a acestei combinaţii între artă şi ştiinţă, ne 

găsim în faţa următoarei probleme: ori de câte ori se va dori să se creeze 

un plan de campanie de relaţii publice, va exista întotdeauna un individ 

pentru care strategia folosită nu va funcţiona, pentru care ideile promovate 

nu vor avea efect. Este dificil să se găsească un consens, deoarece unii 

dintre noi îşi bazează deciziile pe anumite date ştiinţifice, iar alţii, pe 

impresii şi intuiţii. Astfel, trebuie să ştim, să decidem şi să ne asumăm 

riscuri, evaluând avantajele şi inconvenientele fiecărei strategii. 

    Dincolo de organizaţia care-şi urmăreşte ţelurile proprii, dincolo 

de produs, de serviciul sau de ideea propusă, dincolo de receptorul 

mesajului şi de percepţiile sale foarte speciale, trebuie să ne gândim la 

rolul unic jucat de creatorul mesajului. Succesul unei campanii reuşite 

constă adesea într-o idee genială pe care toată lumea o va reţine. 

 

                                       Canalele de comunicare tradiţionale 

 

    În continuare, nu vom insista pe canalele de comunicare din 

organizaţie, considerând că ele sunt abordate la cursurile de management 

şi marketing. De aceea, ne vom rezuma doar la unele aspecte ale 

comunicării organizaţiei cu partenerii externi. 

    O organizaţie în general, acţionează într-un mediu economic, 

social şi politic stabilind relaţii şi comunicând permanent cu partenerii săi 

externi. El apare ca o componentă a lanţului valoric, legând entităţi care 

produc şi fac să circule valori în economie şi, dintr-o altă perspectivă, ca o 

instituţie a unui mediu mai larg, implicând comunităţi, autorităţi publice şi 

oameni, în general. 

   Formele de comunicare cu aceşti parteneri externi sunt variate: 

comunicarea financiară -care, în cele mai multe cazuri, este guvernată de 

reguli specifice, statuate prin acte normative-; comunicarea de marketing -

cercetarea pieţei, publicitatea-; comunicarea cu concurenţii -reglementată 

în anumite privinţe prin norme legale-; relaţii publice; tehnici de 

negociere; tehnici de vânzare etc. 
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    Ţinând seama de structura mediului extern al unei organizaţii, în 

figura nr.1 vom reprezenta modalităţile de comunicare cu partenerii din 

acest mediu: 

 

  Calităţile procesului de comunicare depind în primul rând de 

capacităţile echipei manageriale de a promova la nivelul firmei un stil 

coerent şi eficient. Comunicarea trebuie să faciliteze circulaţia optimă a 

informaţiei, să motiveze angajaţii, să le stimuleze simţul răspunderii, să-i 

recompenseze. 

    Managerul trebuie să comunice deschis şi stimulativ pentru a 

realiza o comunicare biunivocă şi pentru a obţine, pe baza canalelor de  

comunicare eficiente, un climat de colaborare la toate nivelurile. 

    Pentru a realiza o comunicaţie eficientă, firma poate fie să apeleze 

la proprii specialişti, fie să colaboreze cu parteneri specializaţi. Astfel, 

pentru creşterea rolului şi importanţei activităţii de comunicare, recent s-a 

creat chiar o nouă profesie şi anume, aceea de specialist în comunicarea 

globală
1
  

                                                 
1
 Alex Muchielli, opere citate, pag. 27-29.  

Figura 1. Sistemul de comunicare externă al unei organizaţii 
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Abstract 

 After the end of World War II, Japan arose from the devastated land and 

saw tremendous economic growth.  However, we are now facing the second 

challenge of the reconstruction from the big disaster called “the Great Tohoku 

Earthquake”.  Under this situation, it is urgently required to demonstrate to the 

world that Japan is about to step out onto the road to get its second wind, by 

fostering more competent human resources.  Especially in the global era, such 

human resources are needed to have the perspective to look into our own identity 

and look out into the nature of foreign people.  For realizing the foster of such 

internationally competent people at Japanese universities, this paper represents 

what important role “Language-Culture education” plays, rooted in the difference 

of mental frame between English and Japanese. 
 

1. Significance of English Education upon Language Culture 

 The word of ―Fukushima‖ shook the entire world in 2011.  One 

terrible disaster deprived many people of their precious lives and inflicted 

catastrophic damage on economic prosperity in Japan.  Needless to say, that 

is the Great Tohoku Earthquake, which struck Fukushima prefecture o March 

11th, in 2011.  The gigantic tsunami caused by this unprecedented disaster 

unmercifully swept not only our daily peaceful life but also our confidence in 

the civilization.  However, even in this hellish situation, we firmly held on to 

our virtue which had been passed down through generations as Japanese 

identity, ―compassion‖ and ―solidarity‖.  We truly cannot thank enough to the 

reconstruction support from foreign countries, while we were able to have a 

valuable opportunity of examining ourselves by way of the foreign news 

coverage of the disaster.  Although the Japanese modest attitude (such as 

lining up at food pantries without any riot) was broadcasted there again and 

again, we could not realize why such attitude was highly evaluated from 
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foreign countries‘ viewpoints.  We have taken it for granted, and it must be 

caused by our lifestyle, sensibility, value system and the environment in which 

we have grown up.  That is, what is called, ―culture‖, and such a cultural 

difference would be new and appealing for the foreign countries‘ people.  

However, the important matter here is where the cultural attitudes such as 

―compassion‖, ―solidarity‖ and ―modesty‖ occur from.   

Actually, the clarification of this kind of matter is indispensable 

for teaching and learning foreign languages because the native-speakers‘ 

mental frame of a target language is not always the same as that of the 

learners‘ mother tongue (cf. Lakoff and Johnson (1980: 117-118)).  To put 

it other way round, since the difference of those mental frames called 

―experiential gestalt‖ is closely related with each cultural background 

(in terms of social, political, economic, and religious institutions), 

an empirical educational study upon ―Language Culture‖ is of 

increasing significance.  Especially some cultural frames are 

peculiar to Japanese as in the case of the foreign news coverage of the 

disaster as I mentioned above, so it is essentially required for Japanese 

students of English to look into their own mental frame and to compare it 

with English native speakers‘ one for acquiring their high-level linguistic 

performance.  Higher education of foreign languages at Japanese 

universities has challenged the importance of Language Culture.   

For the reasons mentioned above, the main purpose of this paper 

is to represent a cognitive teaching way of English for Japanese students, by 

the conceptual comparison between English and Japanese.  Again, daily 

experience is reflected on language under the notion of Language Culture, 

and the source domain which causes such Japanese cultural attitudes as 

―compassion‖, ―solidarity‖ and ―modesty‖ must also be reflected on their 

mother tongue.  Highlighting the Japanese cultural attitudes, I will also 

represent that the Language-Culture education contributes not only to the 

acquisition of English semantic mechanism but also to the intellectual 

development of the learners. 

 

2. Human Recognition upon Two Types of Language Culture 

 First, it is inevitable to address the conceptual relationship between 

language and culture.  Broadly speaking, we are said to have two types of 

Language Culture; Language Culture without national borders and 

Language Culture with national borders.  For example, ―wisdom tooth‖ is 

translated into Japanese as ―oya-shirazu‖, which literally means ―tooth that 
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parents do not know‖.  On the other hand, it is expressed as ―salang-ni‖ in 

Korean Language, which literally means ―tooth of love‖.  Some sort of 

different conceptualization seems to be reflected here, but the common 

cognition exists at the bottom of those expressions.  That is ―the age of a 

fully grown person‖.  The expression of ―oya-shirazu‖ was born about 400 

years ago.  At that time, Japan was in Edo Period (Samurai era) and 

Japanese average life expectancy was around 50 years old.  In addition to 

the short life expectancy, ―wisdom tooth‖ usually appears at about the age 

of 20, so Japanese parents would have passed away by the time their kids 

came to have ―oya-shirazu‖.  That is the origin of ―tooth that parents do not 

know‖.  As a matter of fact, the same cognition is true of the English and 

Korean expressions.  They regard ―the age of a fully grown person‖ just as 

the one when a person comes to have wisdom or comes to practice true love 

respectively.   

Thus, such a common cognition of human beings can be called 

―Language Culture without national borders‖, while the derivative 

cognition of each ethnic group can be called ―Language Culture with 

national borders‖.  The important factor here is that the latter derives from 

the former, and the reverse derivative flow does not exist.  To be specific, 

the inspection and clarification of such a cultural process from universal 

to derivative leads to the new model of foreign language education in 

which learners can also acquire the mental frame of the target-language‘s 

native speakers. 

 

3. English Education through a Product of Human Nature 

 As already discussed, the Japanese attitudes such as 

―compassion‖, ―solidarity‖ and ―modesty‖ have been caused and 

developed from the interaction with socio-cultural environments, and it is 

critically important for Japanese students of English to figure out what 

cultural process exists behind the attitudes.  Since Japanese-language‘s 

system as Ural-Altaic is very different from English-language‘s one as 

Indo-European, the activity of rote learning of English does not 

necessarily contribute to the effective way for using the target language 

upon the deep understanding of the nature of English native speakers.  

Again, Language Culture can be defined as ―native speakers recognition 

reflected on their mother tongue‖, so we are able to practice foreign 

language education for building a more solid foundation of mutual trust 

and understanding.  From the viewpoint mentioned above, the following 
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sections deal with the concepts of ―MOVEMENT‖ and ―SPACE‖ which are 

respectively reflected on American English and Japanese.  The purpose is 

to represent an English teaching way upon Language Culture, mainly with 

the cognitive process clarified by Lakoff and Johnson (1980, 1999). 

 

3.1. American Mental Frame of MOVEMENT 

 Especially in American English, quite a few affairs are 

conceptualized from a viewpoint of ―JOURNEY‖, as in the following 

examples (cf. Lakoff and Johnson (1980: 44-45)): 

 

(1) She and I are just spinning our wheels. / Our love has been a 

long, bumpy road. 

(2) My girlfriend and I have gotten off the track. 

(3) Our marriage is on the rocks. / This relationship is 

foundering. 

 

The examples of (1)-(3) represent the affairs in which ―LOVE‖ is 

conceptualized through ―A JOURNEY‖ by car, train or ship respectively.  

Specifically, a constructional metaphor called ―LOVE IS A JOURNEY‖ 

works here, and by learning this metaphor, Japanese students of English 

will come to have the correct usage in which almost every term referring to 

A JOURNEY can be used for expressing the affairs of LOVE.
 2
 Especially for 

Japanese students, the bottom line here is to understand what Language 

Culture exists behind A JOURNEY.  This is because they rarely make use of 

the MOVEMENT feature of A JOURNEY when they express the affairs of 

LOVE, and it must lead to the dawn of a new English education upon 

Language Culture for the learners to have such an inspection as clarifying 

why the source domain needs to be adopted for structuralizing one aspect 

of the target domain.   

 The following is a key example to highlight the cognition of 

English native speakers: 

 

                                                 
2 Lakoff and Johnson (1980: 10, 49) indicates that the very systematicity that allows us to 

comprehend one aspect of LOVE in terms of A JOURNEY will necessarily hide other 

aspects of the target concept, as in the followings: 

(1) <LOVE IS A PATIENT> e.g. Their marriage is on the mend. / They have a 

strong, healthy marriage. 

(2) <LOVE IS MADNESS> e.g. I‘m crazy about her. / I‘m insane about her. 
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 (4) A rolling stone gathers no moss. 

 

The example of (4) is a well-known proverb referring to a successful 

lifestyle in their social life, but British and American English have each 

different concept about the ―moss‖.  First, since a SETTLED way of life is 

considered as a virtue in Britain, British people do not give it a good 

impression.  In short, from the viewpoint of British culture, the affair 

represented in (4) can be interpreted as ―a person who is unwilling to 

settle for long in one place does not prosper at all.‖  On the contrary, 

American people have a tendency to give a significant implication to the 

activity of MOVEMENT itself, as was formed from their nation-building 

history.  Pilgrim Fathers, who are called ―the founding fathers of the 

United States of America‖, are widely known as the early settlers of the 

Plymouth Colony in present-day Plymouth, Massachusetts, the United 

States.  The sail from their mother land to North American continent must 

have been a perilous journey.  Even in the Pioneer Time after the journey, 

American people kept their movement for exploring the West, though 

natural calamities and assaults by burglar must have threatened their daily 

life.
3
  Such a MOVEMENT activity called ―Go West‖ did not stop at the 

westernmost end of North American continent.  It is commonly 

acknowledged that not only the hegemony covered present-day Hawaii, but 

also the considerable influence reached Arabia and Asia.  Moreover, their 

act of MOVEMENT was to extend to A JOURNEY into the space after going 

around the world.  This is the reason why the activity of MOVEMENT is the 

symbolic concept for American people and, from their viewpoint, the 

affair of (4) above can be interpreted as ―a person who is unwilling to 

settle for long in one place prospers.‖ 

Based upon the English education through such a historical 

culture, Japanese students can acquire not only the American cognitive 

frame in which the source domain of A JOURNEY is adopted for 

structuralizing one aspect of the target domain of LOVE, but also the 

different usage between British English and American English with the 

conceptual viewpoint of ‗BECAUSE to WHY‘, as in (5)-(6) below.  In spite 

                                                 
3
 American people had to reduce waste for surviving under the hard situation, and more or 

less, that PRAGMATIC life influenced their usage of English.  Through the historical 

culture, Japanese students can learn the American PRAGMATICS in which they are fond of 

using such abbreviatory forms as ‗X-ing‘ (= crossing), ‗sox‘ (= socks), ‗thru‘ (=through) 

and so on. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plymouth_Colony
http://en.wikipedia.org/wiki/Plymouth,_Massachusetts
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that both of the examples below refer to the same positional relation 

between two buildings in a real world, the former (5) represents the 

STATIC affair as a symmetrical relation, while the latter (6) does the 

DYNAMIC affair which is conceptualized through the mental MOVEMENT 

activity of the viewer, drawn as in the figure (7). 

 

 (5) The church is opposite the school.  [British English usage] 

 (6) The church is across [the street] from the school.  [American 

English usage] 

 (7)  

 

 
[→] means the 

mental scanning of the viewer. 
 

Furthermore, based upon the fact that France was highest in the scale of 

civilization especially after Norman Conquest and American people have 

lived geographically separated from France, Japanese students can 

understand that British English only has been much influenced by French, 

as in the following words borrowed from French in the era of Middle 

English: 

 

 (8) autumn  [The English native word of ―fall‖ is being used in 

American English.] 

 (9) colour  [The French spelling of ―-ur‖ has been kept in British 

English only.] 

 

We Japanese do not have such a MOVEMENT concept as caused by the 

historical culture mentioned above, so that the English education through 

culture is critically important for Japanese students not only to acquire the 

correct usage of British and American English through their mental frame, but 

also to look into and compare with what we are. 

 

3.2. Japanese Mental Frame of SPACE 

 It goes without saying that every language does not have the same 

cultural background as American MOVEMENT.  In some cases, Japanese 

people have a different linguistic performance through their own mental 

school church 
street 

V 
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frame.  The following examples represent one of the typical concepts of 

Japanese: 

 

 (1) Ima-wa ma-ga warui.  (means ―Now is the wrong time.‖) 
 [ima=now, -wa=particle (topic marker), ma =space, -ga=particle (subjective), 

warui=to be wrong] 

 (2) Sono wadai-de-wa ma-ga mota-nai.  (means ―The topic has 

nothing to fill the time.‖) 
 [sono=its, wadai=topic, -de = particle (instrumental), -wa particle (topic marker),  

ma=space, -ga=particle (subjective), mota-nai=to have nothing (negative form 

of ‗have‘)] 

 

The Japanese expression of ―ma‖ originally refers to a physical SPACE 

between two objects.  Here is a cognition in which ―time‖ is conceptualized 

as ―space‖ through the SPATIAL TIME metaphor.
4
  It is true that the similar 

conceptualization exists even in English (e.g. be in time), but the usage in 

which ―time‖ is expressed by the word of ―space‖ itself is peculiar to 

Japanese.  Still more, this spatial concept of ―ma‖ extends to that of ―interval‖ 

between one speech line (or one affair) and another one.  As a result, if a 

person always takes a wrong space between two speech lines or two affairs, 

he / she is regarded as ―awkward‖ in Japanese.  The respective example is 

as in: 

 

 (3) Kanojo-wa kaiwa-no ma-ga ii.  (means ―She has a good sense 

of conversational rhythm.‖) 
 [kanojo=she (the third person, feminine, singular), -wa=particle (topic marker),  

kaiwa=conversation, -no=particle (possessive), ma=space, -ga=particle 

(subjective), ii=to be good] 

 (4) Kare-wa ma-nuke-da.  (means ―He is awkward.‖) 

 [kare=he (the third person, masculine, singular), -wa=particle (topic marker),  

ma=space, -nuke=lacking, -da=being verb] 
 

In the background behind which Japanese frequently use the 

SPACE concept, our own geographical factor exists.  According to 2010‘s 

national census of Japan, Japan‘s total population was about 128 million 

                                                 
4
 In Samurai era, the expression of ―ma-ai‖ was used for expressing the battling space 

between two samurai.  ―Ma‖ and ―-ai‖ respectively mean ―space‖ and ―meeting‖, and 

for cutting with a Japanese sword, the suitable ―space / distance‖ between each other 

was important. 
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as of October 1
st
, in 2010.

5
  In contrast, according to International 

Organization for Standardization, the total land area of Japan is 

approximately 378,000 square kilometers, which is about one twenty-fifth 

of that of the United States.  Besides that, the per capita dwelling floor 

space in Japan is 33.2 square meters, while 60 square meters in the United 

States.  These facts represent how highly populated Japan is for the 

limited space of the land, in other words, how particularly significant 

―sharing the space‖ with each other is for Japanese usual life.  This is the 

very reason why the sense of SPACE is the symbolic concept for Japanese 

people, and moreover, why our ZEN spirit places great value on the 

SPATIAL harmony called ―wa‖ between human beings and nature. Unlike 

the American conceptualization mentioned above, the geographical 

culture is inevitably linked for Japanese to structuralize one aspect of 

LOVE through the concept of SPACE, as in the following: 

 

 (5) Kare-wa koibito-wo ōkina ai-de tsutsumikomu-youna atatakai 

hito-da.
6
 

(means ―He is such a warm-hearted person as wraps his 

girlfriend with big love.‖) 
[kare=he (the third person, masculine, singular), -wa=particle (topic marker), 

koibito=girlfriend, ōkina=big, ai=love,  

-de=particle (instrumental), tsutsumikomu=to wrap, -youna=like, atatakai=warm-

hearted, hito=person -da=being verb] 

 

The space of LOVE conceptually includes a kind of CONTAINER attribute.  

Needless to say, a container is an object for holding or transporting some 

content, and it is all the more needed if the content is LIQUID.  Through the 

metonymical inversion of figure / ground segregation, Japanese sometimes 

consider LOVE as LIQUID, as in: 

 

 (6) Kanojo-ni ai-wo sosogu  (means ―to pour love into her‖) 
[kanojo=her, -ni=particle (dative: goal position), ai=love, -wo=particle 

(accusative), sosogu=to pour] 

                                                 
5
 cf. http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/jinsoku/pdf/jinsoku.pdf 

6
 The Japanese expression of ―tsutsumikomu‖ here is originally related with the action to 

get one‘s arms wrapped around someone.  Strictly speaking, the affair of this example 

represents the extension of bodily experience from the physical warm space made with 

one‘s arms to the abstract warm space of LOVE. 

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/jinsoku/pdf/jinsoku.pdf


 96 

 

If someone pours a lot of love into the space where another person exists, 

this person is FILLED with love.  On the contrary, if the amount of love to 

pour is not enough, THIRSTING for love would be caused from human 

nature.  The respective affair is represented in the following: 

 

 (7) Ai-ni mitasareta hibi-wo okuru  (means ―to lead a daily life 

filled with love‖) 
[ai=love, -ni=particle (dative: goal position), mitasareta=filled, hibi=days, -

wo=particle (accusative), okuru=to lead] 

 (8) Ai-wo katsubou-suru  (means ―to thirst for love‖) 
 [ai=love, -wo=particle (accusative), katsubou=thirst, -suru=to do] 

Moreover, if someone pours love up to the head of another 

person, this person gives himself / herself up to the poured love or 

suffocates with too much love, represented as in
7
: 

 

 (9) Ai-ni oboreru  (means ―to be drowned in love‖) 
 [ai=love, -ni=particle (dative: goal position), oboreru=to be drowned] 

 (10) Ikigurushii-hodo-no ai  (means ―suffocating / smother love‖) 
[ikigurushii=hard to breathe, -hodo=to the degree, -no=particle (possessive), 

ai=love] 

As described above, we Japanese make use of the concept of SPACE 

upon the geographical culture to structuralize even one aspect of LOVE, and 

we do not have the same concept of MOVEMENT from A JOURNEY as American 

people‘s. 

 

3.3. Applied English Education upon Language Culture 

 

 After comparing with the concept of MOVEMENT for looking into 

what Japanese are and learning the cognitive mechanism of American 

people from the viewpoint of Language Culture, Japanese students of 

English will come to acquire the ability to interpret and use the target 

language through the native-speakers‘ mental frame.  Even though the 

same conceptualization might be rarely observed in Japanese, they will 

apply the mental frame to the practical scenes of the following movies: 

                                                 
7 In English, the similar affair is expressed with the concept of FLOOD, as in ―He always 

floods his girlfriend with love.‖ 
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(1) Demo: And, normally I believe everybody needs to walk their 

own path,  

but just you‘re not walking yours.  Okay?  You‘re sitting near the path, on a 

rock. 

            (cited from the movie Failure to Launch (2006) <00:58:23>
8
) 

 (2) Tripp: I guess what I‘m saying is, it is time for Tripp to spread 

his wings. 

             (cited from the movie Failure to Launch (2006) <01:02:38>) 

 

They will never fail to interpret the affairs represented in (1)-(2) through 

the LIFE IS A JOURNEY metaphor, whose source domains strictly refer to A 

JOURNEY BY WALK and A JOURNEY BY FLY respectively
9
.  Since they 

already learned the figure / ground segregation in which a metaphorical 

concept can keep us from focusing on other aspects of the concept, they 

will have a creative activity to think of another physical source domain for 

structuralizing LOVE, in the case where they watch the practical scene of the 

following movie: 

 

 (3) Jack: Love.  Where does it come from?  Who litthis flame in 

us? 

              (cited from the movie The Thin Red Line (1998) <02:08:41>) 

 

It is identified here for English education upon Language Culture to give 

more play to the value on bringing up the flexibility and creativity of the 

learners. 

 

4. Our Educational Mission for the Reconstruction of Japan 

 

 So far, I have introduced the detail of Language-Culture‘s 

education to open the door of Japan to the world.  As already observed, it 

is heavily tinged on Japanese language that we have to share the limited 

space and cooperate with each other for surviving in the marginal 

environments.  That is why we can make self-help efforts toward the 

                                                 
8
 These numbers respectively mean <hour, minute, second> at which the actor‘s line 

appears in the movie.  
9 The trigger connecting LIFE with A JOURNEY is ―an obstacle‖ to overcome, as is in the case of 

the LOVE IS A JOURNEY metaphor. 
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recovery from the disaster with ―compassion‖, ―solidarity‖ and 

―modesty‖.  We do not have any concept of A JOURNEY for survival.  It 

means that we cannot get away from the place where we were born and 

have been raised.  Even with the rapid progress of globalization, Japan is 

the only mother nation for Japanese to survive.  Under the notion as a 

product of human nature, we have no alternative but to keep our virtue 

which has been passed down through generations as Japanese identity.  

We will not escape from this mother land, however, we will never end 

here.  At last but very important, as long as we keep our own virtue 

reflected on our language, it will not be long before, as the testament of 

the reconstruction from the disaster, we can foster more competent human 

resources to send into the world through the Language-Culture‘s 

education based upon our own identity of SPATIAL HARMONY called ―wa‖, 

we Japanese professors just strongly believe. 
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GRAMMAR EDUCATION IN JAPAN – WITH SPECIAL 

REFEFENCE TO THE DATIVE ALTERNATION – 
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Abstract 

 English grammar education in Japan is said to be cramming education, 

which must lead students allergic to English.  Each grammatical item of the 

English language appears to be irrelevant to one another, but they actually are 

organically linked.  As an example of this, this paper deals with the so-called 

English dative alternation, which is the phenomenon that the double object 

construction semantically corresponds to the dative construction as in John sent 

Mary a parcel and John sent a parcel to Mary respectively.  In English classes in 

Japan, students are usually taught that the two sentences have the same meaning, 

which would make the students confused.  From a linguistic point of view, 

however, we can draw the following three linguistic facts from the two 

constructions: (i) the meanings represented by the double object construction and 

the dative construction are not the same, (ii) prepositions create distance both 

physically and abstractly, and (iii) a transitive verb directly affects the noun 

placed right after the verb.  These findings can also explain other grammatical 

phenomena.  We will argue that the application of linguistic findings to English 

grammar education can make English education more well-developed. 

 

1. Introduction 

 

 Much has been discussed about English education in Japan, 

including the educational system.  Especially, grammar-oriented English 

education is singled out for criticism.  Under this criticism toward 

grammar-oriented education lies the fact that most Japanese cannot use 

English as a tool for communication.  Compared with European countries, 

where each country is connected with others by land and people flow 

freely over borders, Japan does not share boundaries over land with any 

other country, and most people in Japan do not have many opportunities 
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to meet people from other countries and do not keenly feel the need to 

acquire foreign languages and to directly communicate with non-

Japanese.  Nevertheless, taking into consideration the fact that almost all 

Japanese are unable to have even a simple conversation in English despite 

their six-year-study of English in junior and senior high school, we must 

say that today‘s English education in Japan has a major problem.  So the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology is trying 

to reshape the English education policy.  They have introduced 

communication-oriented English education into the fifth- and sixth-grade 

level.  After 2012, a new curriculum focused on communicative English 

will be introduced into junior and senior high schools and especially in 

senior high schools teachers are required to conduct lessons in English. 

 Although the English education reform of this kind is necessary, 

we think that the learning of grammar should not be neglected when 

students learn English.  Grammatical knowledge is absolutely essential for 

Japanese students to communicate well with other people in English.  One 

of the reasons that the conventional grammar-oriented education has been 

criticized is that English grammar lessons in Japan are cramming 

education.  This teaching method can make students dislike grammar and 

the English language itself.  In other words, the conventional grammar 

education involves methodological issues.  Grammar is not a thing to 

memorize but to understand.  Each grammatical item does not exist 

independently; they are organically linked to one another and form a 

system of grammar.  This concept of grammar is lacking in English 

education in Japan. 

 In the world of linguistics there are so many studies and new 

findings are reported.  If we can make use of these linguistic findings in 

English grammar education, we can provide real grammar education for 

students.  In this paper, we will take the English dative alternation for 

instance and show how we can apply the findings from this study to 

English grammar education. 

 

2. A Case Study – the Dative Alternation – 

 

 In Present-day English verbs like give and buy can require two 

different arguments as in (1) and (2). (1a) and (2a) are the double object 

construction and (1b) and (2b) the dative construction.  The alternation of 

the two structures is called the dative alternation. 
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 (1) a. John sent Mary a parcel. 

 b. John sent a parcel to Mary. 

 (2) a. Bill bought Carol a ring. 

 b. Bill bought a ring for Carol. 

 

 In Japan, high school students are usually taught that the 

meanings of each of the two sentences in (1) and (2) are the same in 

essence and the two structures can be connected by the sign of equality as 

in (3) and (4). 

 

 (3) John sent Mary a parcel. 

  = John sent a parcel to Mary. 

   (4) Bill bought Carol a ring. 

   = Bill bought a ring for Carol. 

 

If the equality like (3) and (4) is shown to students, they may recognize 

that the two sentences in (3) and (4), respectively, have exactly the same 

meaning.  In fact, such a grammar explanation of the two constructions as 

we have mentioned above is often given to Japanese students in English 

classes. For this explanation, the students may wonder why the two 

different constructions exist even though the meanings represented by 

them are the same and how the two constructions should be distinguished 

when they are used.  In English classes at high schools, no clear answer to 

these questions is given.  Such an inappropriate grammar education in 

Japan must be one of the causes that hinder students‘ understanding of 

English grammar. 

 According to Bolinger‘s (1977) principle of ―one form for one 

meaning, and one meaning for one form‖, each of the two sentences in (3) 

and (4) must have a different meaning.  In fact, although the verb send can 

be used both in the double object construction and the dative construction, 

(5a) is an ungrammatical sentence. 

 

   (5) a. *John sent London a parcel. 

 b. John sent a parcel to London. 

 

The above linguistic facts show that each sentence meaning represented 

by the two constructions is definitely different and thus, essentially, the 

two sentences in (3) and (4), respectively, should not be connected by the 

sign of equality. 
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 What is the difference of meaning between the two sentences in 

(3) and (4) respectively then?  Let us look at (6) below. 

 

   (6) a. John sent a parcel to Mary, and she received it for sure. 

 b. John sent a parcel to Mary, but she didn‘t receive it. 

 c. ?John sent Mary a parcel, but she didn‘t receive it. 

 

As shown in (6a) and (6b), which are the dative constructions, John sent a 

parcel to Mary can be interpreted as having two types of implication, i.e., 

―Mary received the parcel‖ and ―Mary did not receive the parcel‖, but in 

(6c), which is the double object construction, the degree of grammaticality 

of the sentence becomes low when but she didn‟t receive it is put after 

John sent Mary a parcel.  These facts suggest that the double object 

construction implies that the referent of the indirect object receives the 

referent of the direct object whereas in the dative construction it is not 

clear whether the referent of the indirect object receives the referent of the 

direct object, and these facts can explain the reason for the 

ungrammaticality of (5a).  The reason that (5a) is ungrammatical is that it 

is the double object construction and the indirect object is an inanimate 

noun, the referent of which has no capability to physically possess things.  

(5b), on the contrary, is the dative construction and it does not matter 

whether the referent of the indirect object has received the referent of the 

direct object, so that (5b) is judged as grammatical. 

 Here we have a question why the two sentences in (3) have the 

above-mentioned distinctions in meaning.  Let us turn our eyes to (7). 

 

   (7) a. Tom shot the bear. 

 b. Tom shot at the bear. 

 

The verb shot in (7a) and (7b) is a transitive and an intransitive 

respectively. The difference in meaning of the two sentences in (7) can be 

revealed by the following linguistic facts. 

 

   (8) a. Tom shot the bear and the bullet hit it. 

 b. ?Tom shot the bear and the bullet missed it. 

 c. Tom shot at the bear and the bullet hit it. 

 d. Tom shot at the bear and the bullet missed it. 
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Among the four sentences, only (8b) shows the low acceptability.  It is, 

therefore, apparent that (7a) means that the bullet hit the bear after Tom‘s 

shot and (7b) suggests that although Tom fired a bullet at the bear, 

whether the bullet hit the bear is unknown.  That is to say, the content 

represented by the referent of a transitive verb directly affects the referent 

of its direct object.  In the case of (7a), the bear must have gotten a wound 

or died, which means that the bear has been severely affected. On the 

contrary, in the case of (7b), the bear has been less affected. This is 

because the preposition at intervenes between the verb shot and the noun 

the bear and therefore there exists a distance between the verb and the 

noun as shown below. 

 

   (9) Tom  shot       the bear  . 

   (10) Tom  shot       at       the bear  . 

 

 Let us go back to the original subject, the dative alternation. 

 

   (11) a. John sent Mary a parcel. 

 b. John sent a parcel to Mary. 

 

The noun put right after the verb is Mary in (11a) and a parcel in (11b). 

That is, in (11a) and (11b), Mary and a parcel, respectively, have been 

affected in some way.  In (11a) the influence Mary has received is ―a 

change of state‖, i.e., ―a change from non-possession of a parcel to 

possession of a parcel‖ and in (11b) a parcel has undergone ―a change of 

position‖, i.e., ―a transfer from John to Mary‖.  Since the preposition to 

expresses ―a goal of locomotion‖, (11b) only represents that a parcel was 

transferred from John to Mary.  It is just an implication that Mary might 

have received the parcel because the parcel reached where Mary is.  In 

other words, (11a) focuses largely on ―Mary‘s possession of the parcel‖ 

whereas (11b) focuses on ―the transfer of a parcel‖. 

 If we pay notice to the distance between the two objects, (11a) 

and (11b) can be illustrated as (12) and (13) respectively. 

 

   (12) John sent  Mary       a parcel  . (=(11a)) 

   (13) John sent   a parcel       to       Mary  . (=(11b)) 

 

In (12) no physical obstructions are between Mary and a parcel and thus 

they have a tight connection with each other.  Therefore, (11a) implies 
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that a parcel moved to the place at which Mary is and then Mary received 

it.  In (13) the preposition to is put between the two nouns and the distance 

between them is physically bit larger.  This physical distance between a 

parcel and Mary makes it harder to produce the idea of ―Mary‘s 

possession of the parcel‖. 

 

3. Conclusion 

 

 In this paper, we have first pointed out problems in English 

education in Japan, especially in cramming grammar education.  We have 

also argued that grammatical knowledge is not a thing to memorize but to 

understand, and each grammatical item is organically linked to one 

another and forms a system of grammar.  As an example of this, we have 

taken up the dative alternation.  We have pointed out that students can 

learn from the dative alternation the linguistically interesting facts shown 

in (14). 

 

 (14) a. The meanings represented by the double object construction 

and the dative construction are not the same. 

 b. Prepositions create distance both physically and abstractly. 

 c. A transitive verb directly affects the noun placed right after 

the verb. 

 

 As already mentioned above, the concept of (14a) is based on the 

principle of ―one form for one meaning, and one meaning for one form‖ 

presented by Bolinger (1977) and the principle can naturally apply to 

other grammatical phenomena like (15). 

 

   (15) a. Mike will visit New York this summer. 

 b. Mike is going to visit New York this summer. 

 

Japanese junior high school students are usually taught that the two 

sentences in (15) have the same meaning, which is, of course, wrong.  The 

modal auxiliary will expresses the speaker‘s volition, so (15a) means that 

Mike has the will to visit New York this summer. In (15b), a progressive 

form is used and the sentence means that Mike‘s visit to New York is an 

ongoing event.  That is, (15b) means that Mike might be preparing for his 

trip or might have already made his flight and hotel reservation. 
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 (14b) can explain the difference between the meanings 

represented by the structures ‗verb + noun‘ and ‗verb + preposition + 

noun‘ as we have already observed in (8).  The following are also 

examples of this. 

 

   (16) a. Bob called the woman next to him. 

 b. ?Bob called to the woman next to him. 

   (17) a. ?Bob called the woman across the highway. 

 b. Bob called to the woman across the highway. 

 

In (16), there is no or little physical distance between Bob and the woman.  

Therefore, (16a), which is the transitive construction, is quite acceptable, 

but (16b) is not acceptable because the preposition to intervenes between 

called and the woman, and the verb is used as an intransitive.  As for (17), 

there is a physical distance, the highway, between Bob and the woman, so 

the grammatical judgment on (17) comes out the opposite of that on (16). 

 (14c) can provide a clear explanation of the difference of the 

meanings of the two sentences in (18). 

 

   (18) a. The man robbed Joyce of money. 

 b. The man stole money from Joyce. 

 

The verbs rob and steal used in (18) are verbs of possessional deprivation.  

Since Joyce in (18a) is right after the verb, the referent of Joyce is affected 

by the act expressed by the verb.  That is to say, (18a) implies that Joyce 

was threatened by the man.  But in (18b) there is a distance between the 

verb stole and Joyce, so that the referent of Joyce is not affected so much.  

The difference of acceptability shown in (19) must support this. 

 

   (19) a. The man robbed Joyce of money at gunpoint. 

 b. ?The man stole money from Joyce at gunpoint. 

 

 In the world of linguistics, research has been conducted with 

different approaches.  It is very meaningful that we apply new findings 

brought by linguistic research to English education.  Without the grammar 

education reform as we have proposed in this paper, the development of 

English education in Japan cannot be expected. 
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EL ENFOQUE COGNITIVO A LA ENSEÑANZA 

TRILINGÜE 

– A TRAVES DE LA ACTIVIDAD DE “PROYECCION” – 

 

                                                Ph. D. Masafumi FUKUMORI

 

 
Abstract 

 
With the advance in the globalization of the international society, it has 

been a long time since we started to argue for the necessity of the multilingual 

education in Japan.  It is true that you could find some methodological studies of 

the multilingual education.  However, to my knowledge, we have not worked out 

any case method of “what to teach” for practicing the multilingual education.  

Especially for the speakers of non-Roman-alphabetical languages, it is hard to 

acquire the semantic usage of vocabulary in Spanish, English and so on, so that 

they cannot “directly” apply their intuition there.  Therefore, the main purpose of 

this paper is to represent an effective teaching / learning way of Spanish and 

English vocabulary for the second or the third foreign language‟s learners, 

making use of a cognitive activity called “projection”.  

 

1. Unos Puntos Problemáticos sobre el Aprendizaje de un Idioma 

Secundario o Tercero 

Aunque la globalizacion de la sociedad internacional está 

avanzada, hace mucho que se levanta voces de la necesidad de la 

educación multilingüe en el Japón.  Que yo sepa, hay un estudio sobre el 

método de la educación multilingüe, por otro lado, no hay un estudio 

sobre el contenido de ésa. 

Especialmente, dirigindo la mirada al estado actual del estudio / 

de la dirección de vocabulario de idioma extrangero, es difícil de decir 

que se aplica el resultado de varios estudios que se basa en diversas 

teorías lingüísticas a aprendizaje de un idioma secundario o tercero.  Me 

parezco que se arroja mucha luz sobre el lado de ―cómo enseñar‖ como 

―práctica repetidas veces‖ etc., por otro lado, se arroja poca luz sobre el 

lado de ―qué enseñar‖.  Además, para criar cuatro habilidades técnicas de 

idioma secundario o tercero, a saber leer, escribir, hablar y oír, se piensa 

que es necesario estudiar / dirigir lógicamente los sentidos de ―palabra‖ 

                                                 

 Ph. D. at Kyoto Career College of Foreign Languages, Kyoto, Japan 



porque normalmente la palabra es la mínima unidad.  Me 

parezco que en punto del estudio / de la dirección de concepto de 

vocabulario, la corriente dominante es una manera de estudio / de 

dirección de que memorizar mecánicamente en la forma de ―idioma 

secundario o tercero = lengua materna‖ es una manera justa de 

aprendizaje de vocabulario.   

Con la experiencia del autor, hay unos puntos problemáticos 

como los siguientes (1a-c) en la manera de esdudio / de dirección que 

concede demasiada importancia a este tal sistema educativo de 

memorización mecánica de traducción por la lengua materna. 

 

(1) a. Si memorizer mecánicamente la ortografía de idioma 

secundario o tercero y la traducción por la lengua 

materna es una manera justa de aprendizaje de 

vocabulario, se resulta que ―cuanto más fuerte en la 

memoria mecánica, tanto más fuerte en el estudio de 

idioma extranjero‖.  Lo que hay en el fondo es que ahí 

está el gran problema por los estudiantes que son débiles 

en la memoria mecánica.. 

 b. Aun quien tiene confianza en memoria mecánica se 

olvida de las palabras y su traducción por la lengua 

materna con el correr del poco tiempo. 

 c. En el caso de la palabra polisémica, cuanto más número 

de la traducción aumenta, tanto más la carga de memoria 

también se agranda. 

Para resolver estes puntos problemáticos tenemos que arrojarnos 

luz no sólo sobre el lado de ―cómo enseñar‖ mas también sobre el lado de 

―qué enseñar‖.  Y un de los medios de que es possible reflejar esta opinión 

en una manera concreta de esdudio / de dirección de idioma secundario o 

tercero es la actividad de ―proyección‖.  Por lo tanto, aprovechando la 

actividad de ―proyección‖ como un ejemplo trato de aclarar un aspecto de 

contenido de una manera nova de esdudio / de dirección que responde a la 

experiencia cotidiana que se obtiene repetidas veces a través de nuestro 

propio cuerpo y órgano de percepción  

 

2. La Actividad de “Proyección” en la Idioma Española 

 

De la antigüedad, el hombre ha venido poniendo a las varias 

cosas el nombre y comunicando la intención.  Como nuestra época, cuanto 

más la especie de las cosas aumentan, tanto más el número de los  
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nombres también aumenta.  Sin embargo, no ha venido creando las 

palabras nuevas a todas las cosas sino poniendo los nobres eficientemente 

aprovechando los nombres que se dan a las palabras ya existente.  Desde 

este punto de vista, se hace posible que los estudiantes aprenden las 

palabras y sus sentidos a través de sus proprias experiencias cotidianas 

que toca de cerca sin esfuerzo inútil con que memorizan las palabras y sus 

traducción japonesa mecánicamente.  Lo siguiente es un ejemplo: 

 

(1) ratón. (De rato
3
). m. Mamífero roedor, de unos dos 

decímetros de largo desde el hocico hasta la extremidad 

de la cola, que tiene la mitad, de pelaje generalmente gris, 

muy fecundo y ágil y que viven en las casas, donde causa 

daño por lo que come, roe y destruye.  Hay especies que 

habitan en el campo.  ||2. Inform. Pequeño aparato manual 

conectado a un ordenador o a un terminal, cuya función 

es mover el cursor por la pantalla para dar órdenes. 

– DRAE (s.v. ratón, m.)(subrayado por el autor) 

 

Se representa con misma palabra ‗ratón‘ no só una especie de animal mas 

también una especie de dispositivo periférico de ordenador porque el 

‗ratón‘ de periférico de ordenador se parece al ‗ratón‘ de animal en punto 

de forma y de movimento.  Por lo tanto, ni que decir tiene que se espera 

más efecto de aprender se hace la dirección que apela a nuestra vista 

utilizando un esquema siguiente (2): 

 

(2) ratón: una especie de animal 

 

       · [semejanza de forma]: figura redondeada y el cordón como 

la cola larga 

       · [semejanza de movimiento]: anda precipitadamente 

 

  

 

ratón: una especie de dispositivo periférico de ordenador 

 

Se llama la ―proyección‖ a la actividad de que aprovecha la forma de una 

cosa que ya conoce para representar un nombre de un objeto.  Y la cosa más 

cerca para nuestros los hombres es ni más ni menos que su propio ―cuerpo‖.  
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cabeza  
ceja 

falda 

pie 

Por ejemplo, se compara una montaña a la forma del hombre como 

siguiente (3) (cf. DCR (1886: xiv)): 

 

(3) 

 

 

 

 

 

Además, con usar la metáfora
1
 de UNA MONTAÑA ES UNA 

PERSONA, se poderá hacer las expresiones también como los ejemplos 

siguientes (4a-c): 

 

(4) a. conquistar la montaña 

 b. luchar contra la montaña 

 c. resultar muerto por la montaña 

 

La actividad de ―proyección‖ que se basa en la forma de hombre 

no siempre se hace a la montaña.  Podemos ver esta actividad de 

―proyección‖ en varias cosas.  Los siguientes (5)-(7) son los ejemplos: 

 

(5)  (6) 

 

 

(7) 

 

 

 

 

Como vimos arriba, el hombre proyecta la forma de una parte de 

su propio cuerpo a todas las cosas que parecen a la figura de sí mismo y 

                                                 
1
 Ha venido considerando la ―metáfora‖ como una de las técnicas de ornato de 

estilo que es producido por la imaginación poética en la filosofía tradicional y 

en la literatura tradicional: la primavera de la vida, La amapola es sangre de la 

tierra., El silencio es oro. etc. (cf. Lakoff and Johnson (1980: 3-6), (1999: 3-

8)).  Pero no es que la palabra ―metáfora‖ que se usa aquí representa una figura 

rétrica..  Al contrario, podemos dicer que la ―metáfora‖ es el núcleo de todas 

las vidas cotidianas porque la mayor parte de sistema de concepto está 

compuesta por la ―metáfora‖ (cf. Lakoff and Johnson (1980: 3)). 

cabeza de martillo 

oreja de taza 

boca de botella 

 cuello de botella 

vientre de botella 

culo de botella 
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trata de utilizar las palabras ya existente sin crear palabras nuevas.  En 

este punto, se puede decir que el hombre es un animal muy inteligente que 

indica más fenómenos que está en el mundo exterior con menos 

expresiones de lenguaje. 

Y se expresa un conjunto de las partes de ajos con una palabra 

que indica una parte de cuerpo ―cabeza‖ en espanol como ―una cabeza de 

ajos‖.  Además , se expresa una parte de ajo que se saca de ―una cabeza de 

ajos‖ con una palabra ―dientes‖ como ―un diente de ajo‖.  A saber, 

podemos dicer que se usan no sólo la actividad de ―proyección‖ sino 

también la relación de ―la parte y el todo‖ en estas expresiones.  Lo 

condenso en la gráfica siguiente (8): 

 

(8) EL TODO LA PARTE 

   

una cabeza de ajos                                    un diente de ajo          

  

          cabeza                                             diente 

                                                                         

No sólo comparamos un fenómeno que está en el mundo exterior 

a la forma del hombre.  Naturalmente se utiliza una forma de las cosas que 

están cerca de nosotros en la vida cotidiana como el ejemplo (2) que ya 

vimos.  Por ejemplo, la palabra ―ala‖ representa una parte inferior del 

sombrero, que rodea la copa.  Esta expresión precede de comparar la 

forma del sombrero a la de la ave.  Lo mostro en el dibujo siguiente (9): 

 

(9) 

 

 

Además, usamos la palabra ―boca‖ que significa originalmente 

―abertura anterior del tubo digestivo de los animals, situada en la cabeza‖ (cf. 

DRAE (s.v. boca, f.)) para representar ―entrada o salida de líquido‖ de la 

botella.  Por otro lado, usamos la palabra ―pico‖ que significa originalmente 

―parte saliente de la cabeza de las aves‖ (cf. DRAE (s.v. pico, m.)) para 

representar ―salida de líquido‖ del botijo aunque los referentes de dos 

palabras indican ―el orificio de cosa‖ igual.  Lo proviene de la diferencia de 

objeto que es comparado a través de la actividad de ―proyección‖.  Es decir, 

en caso de lo anterior comparamos la forma del hombre (que está sentado) a 

la de la botella, por otro lado en caso de lo posterior, enfocando la forma de 

ala 

クレー

ンの   

（d）   

ala del sombrero 
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head 

shoulder 

belly 

pie 

(cabeza

)  

(hombro  
→ declive de montaña) 

(barriga → falda) 

(foot) 

―orificio puntiaguado‖ y ―asa que se parece a ala de ave‖, comparamos la 

forma de la ave a la del botijo
2
.  Lo mostro en el dibujo siguiente (10a-b): 

 

(10) a.                                               b. 

 

 

 

 

3. La Actividad de “Proyección” en la Idioma Inglés y Japonés 

Hasta aquí vimos algunos ejemplos de la actividad de 

―proyección‖ en la idioma español.  Pero la actividad de ―proyección‖ 

pretence no solo a la idioma española.  Aunque ―los recipients‖ en sí 

mismos que se llama la expresión del idioma son diferentes, el mismo ser 

viviente que se llama ―el hombre‖ es quien usa la expresión del idioma.  Y 

una experiencia que obtuvimos repetidamente a través de nuestro propio 

cuerpo y órgano de percepción es ni más ni menos que ―fruto de la esencia 

del hombre‖.  Por lo tanto, podemos pensar que hay una ―manera común 

de ver las cosas‖ que el hombre tiene universalmente y que pasa del límite 

del idioma (cf. Lakoff and Johnson (1980: 117-118)). 

Basandose en esta tal manera de pensar de que hay una ―manera 

común de ver las cosas‖ que el hombre tiene universalmente, no es de 

extrañar que se conceptualiza igualmente en el conocimiento inconsciente 

de los hablentes nativo del inglés y japonés como podemos ver los 

ejemplos siguientes(1)-(2): 

 

(1) en inglés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 De hecho, en portugués se usan mismo palabra ―asa‖ para representar tanto el referente 

de ―ala‖ como el de ―asa‖.  Además, hay una adivinanza aprovechando la actividad de 

―proyección‖ en portugués.  Lo siguiente es un ejemplo: 

[1] Qual é coisa? / Qual é ela que tem asas mas não voa? / E que tem bico 

mas não debica? 

pico del 

botijo 

boca de botella 
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atama 

yama-hada 

san-puku 

yama-suso 

(cabeza

)  

(piel de montaña 
→ superficie de montaña) 

(barriga de montaña → falda) 

(bajo de montaña → pie) 

(2) en japonés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos arriba, la actividad de ―proyección‖ es un de los 

medios muy eficaces para poner as cosas un nombre y para memorizar el 

nombre.  Pero lo no es única eficiencia de la actividad de ―proyección‖.  

Por ejemplo, normalmente se expresa un movimiento de que ―el sol sale 

por el este y se pone por el oeste‖ en inglés como siguiente (3)
3
: 

 

(3) The sun rises in the east and  sets in the west. 

       el sol subeen el este y pone en el oeste 

       → Español (lit.): El sol sube en el este y pone en el oeste. 
       → Español (lib.): El sol sale por el este y se pone por el oeste. 

 

Y no se usa sino un par de ―rise-set‖ en una frase que representa 

tanto el fenómeno de la subida del sol como el del descenso del sol como 

siguiente (4)-(6): 

 

(4) The sun . rises / comes up 

         el               solsube / aparece 

     → Español (lit.): El sol  sube / aparece  . 
(5) The  sun     sets / goes down / sinks . 

        el sol     pone / descende / se hunde 

     → Español (lit.): El sol  pone / descende / se hunde  . 
(6) The sun  rises / *comes up  in the east and   sets / *goes down / *sinks 

el sol   sube / apareceen  el este y  pone / descende / se hunde 

                                                 
3
 ―Lit.‖ es el abreviamiento de ―traducción literal‖ y ―lib.‖ es el abreviamiento de 

―traducción libre‖. 
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 in the west . 

 en el oeste 

→ Español (lit.): El sol     sube / *aparece  en el este y  pone / *descende / *se  

hunde  en el oeste. 
→ Español (lib.): El sol  sale / *aparece  por el este y  se pone / *descende / *se 

hunde  por el oeste. 

                A decir verdad, es que la frase arriba (6) (= (3)) está también 

íntimamente relacionado con la actividad de ―proyección‖.  Es decir, 

comparamos el sol al hombre.  De hecho, el verbo ―rise‖ se usa para 

representar el fenómeno de que ―el homre se levanta‖ como el ejemplo 

siguiente (7): 

 

(7)John  rosefrom hischair towelcome his  friends . 

 John se levanté de su silla paradar la bienvenida a

 sus amigos 

 → Español (lit.): John se levanté de su silla para dar la 

bienvenida a sus amigos. 
 

Además, el verbo transitivo ―set‖ que significa ―poner, colocar‖ 

tiene mismo origen con el vervo intransitive sit que significa ―sentarse‖ 

como vemos abajo (8): 

 

(8) set 

◆ OE (ġe)settan ＜ Gmc 
*
satjan to cause to sit (Du. zetten / 

G setzen / ON setja / Goth. satjan) (caus.) ← *setajan 

‗to sit‘ 

– KDEE (s.v. set, vi.)(subrayado por el autor) 

 

Y si el objeto de verbo transitivo ―set‖ indica el mismo referente 

del subjeto, podemos explicar como ―set = sit‖.  Los siguientes (9)-(10) 

son los ejemplos: 

 

(9) He set himself on the chair . 

 él pone se en la silla 

 → Español (lit.): Él se pone en la silla. 
(10) He seated himself on the chair . 

 él sienta se en la silla 

 → Español (lit.): Él se sienta en la silla. 
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Por esta tal razón, es que los verbos ―rise‖ y ―set‖ se usan en 

forma de un par. 

 

4. El estudio / la Dirección de Vocabulario de Aquí en Delante 

En este tratado, observe a la actividad de ―proyección‖ que se 

utilizaba para comprender entidad que está en el mundo exterior y 

también diserté una parte de una manera de cómo nosotros los hombres 

compreden el mundo exterior.  Como este hecho mostra para nos, cuando 

dirige el vocabulario, uno de las cosas más notable es la cognición del 

hombre que se esconde en el fondo de las palabras.  Si utiliza la actividad 

de ―proyección‖ que es un de los mecanismos intelectual para el estudio / 

la dirección de vocabulario del idioma española, podemos esperar grandes 

progresos del estudio / la dirección de vocabulario porque hasta ahora no 

tuvimos más remedio que se depende de memoria mecanica.. 

Por último, concluyo este tratado con un deseo de la reforma 

drástica a conceder demasiada importancia a una manera de memoria 

mecanica a través de la traduccion a la lengua materna. 
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A COGNITIVE TEACHING APPROACH TO ENGLISH 

VOCABULARY – THROUGH THE CONCEPTS OF COLOR 

TERMS – 

 

                                                                             Naoto ANNO

 

 

 
Abstract 

 In these years, higher education of foreign languages at Japanese 

universities has challenged the importance of “Language Culture”.  However, 

for Japanese students whose native culture is very different from English, it is 

hard to acquire the semantic side of English vocabulary.  Therefore, through the 

concepts of color terms, I will propose a new teaching way of English vocabulary 

with a product of human nature for realizing Language-Culture education that 

Japanese universities address the challenge of. 

 

1. Problem-solving Challenge at Japanese Higher Education of 

English Vocabulary 

In Japan, education of foreign languages has focused on rote 

learning of English vocabulary. However, this teaching way has caused 

several problems, as in (1)-(2) below: 

 

(1) Generally speaking, even a fundamental word has plural 

meanings.  It also means that Japanese students need to 

memorize more than the number of English words they have 

to learn.  Since fundamental words have more meanings than 

higher level‘s ones, this way upon rote learning has a 

tendency to make them lose their interest in English itself at 

the first learning stage.  For example, an English word of 

―charge‖ is given around 30 kinds of Japanese translations in 

an English-Japanese dictionary at hand
1
. 

(2) Rote learning of English words does not necessarily lead to the 

development of English ability for Japanese students to use 

them effectively, according to the context where the words are 

used.  This is because the ―meanings‖ of English words are 

                                                 

  Student at Kinki University (Faculty of Law), Osaka, Japan 

1 The polysemy of ―charge‖ can be interpreted from the kernel sense of ―content-

container‖. (cf. Moriyama, et al. (2006: 510-513)) 
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just Japanese ―translations‖, so that they cannot tell the 

conceptual difference between synonymous words, as in 

―large‖ and ―big‖, both of which are merely translated into 

Japanese as ―ōkii‖.  Still less, since the way is lacking in the 

conceptual viewpoint where multiple meanings of an English 

word derive from one kernel sense, they only have to 

memorize all of the Japanese translations of each English 

word, one by one. (cf. Bolinger (1977)) 

 

In order to solve those problems, I strongly believe that we need 

to establish the way by which Japanese students can acquire the meanings 

of English words ―logically‖.  This ―logically‖ refers to the cognitive 

mechanism in which one kernel sense of an English word gives birth to 

the other derivative meanings by way of a certain semantic change.  

Furthermore, the trigger of the semantic change must be related with 

socio-cultural background of native speakers of the target language.   

 The main purpose of this paper is to represent a new educational 

way of English vocabulary, based upon the semantic changes along 

human cognition.  Moreover, the reason to treat the concept of color terms 

as a main topic of this paper depends upon the fact that ―our body and 

brains have evolved to create color‖ (cf. Lakoff and Johnson (1999: 23)), 

so that the establishment of the way to teach color terms possibly leads to 

the symbolic case of Language-Culture education that Japan tries to 

realize.
2
 

 

2. The Significance of the Introduction of Empiricism to English 

Education 

 It is already discussed that the way upon rote learning of English 

words could not avoid compelling Japanese students to lose their interest 

in studying English and to get inflexible ability to use them.  For the 

improvement of those educational problems, in these years, some theories 

of ―Cognitive Linguistics‖ are being introduced, especially to Japanese 

higher education of English, as in: 

 

                                                 
2 In this paper, some expressions are cited from English movies or TV dramas.  There are 

two reasons for that.  One is that, in such a virtual place, Japanese students can easily 

project themselves on each role play of the conversation.  The other is that, through their 

visual experience, it is easier for Japanese students to learn those practical examples. 
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(1) Cognitive Linguistics adopts an empiricism in which the 

concepts obtained through our daily life are reflected on 

language.  Especially, in this area, it is said that the concepts 

are made up with our bodily and perceptional experience 

caused by the interaction with social and cultural 

surroundings. (cf. Lakoff and Johnson (1999: 16-44)) 

  (2) It goes without saying that the development of language is 

closely related with that of our history.  Above all, the polysemy 

of each word is typically related with the development of our 

social and cultural life.  For example, the English word of 

―crane‖ has a semantic change from ―a tall bird with a long 

neck‖ to ―a tall machine with a long arm‖.  It is caused through 

our visual perception in which both of them have a similar shape 

and function to lift up something. (cf. Moriyama et al. (2006: 25-

26)) 

 

In terms of such a visual perception reflected on language, color 

terms are the very examples with which our perceptual experience is 

closely related.  Therefore, the clarification of each polysemy of English 

color terms (e.g. white night, white lie and so on) must be a typical model 

to teach English words along the natural experience of Japanese students.  

But, the fact we have to take into consideration is that the concepts of 

color terms sometimes vary from culture to culture, as in: 

 
      (3) Makka [noun: deep red] -na [particle (adjective marker: state)] uso [noun: lie] 

 
Literally, the Japanese example above can be translated as ―deep red lie‖, 

but it does not exist in English.  The affair of this expression corresponds 

to that of ―transparent lie‖ in English.  On the contrary, Japanese do not 

have such a color expression as ―white lie‖. It is confirmed here that 

some cultural differences exist behind those color terms.  Thus, by 

clarifying the mechanism of each color‘s semantic change, Japanese 

students come to have mutual understanding of their own culture and the 

target-language‘s one. 

 

3. Human Recognition through Color Terms 

3.1. Semantic Mechanism of Basic Colors 

 Berlin and Kay (1962: 2) defines ―white‖ and ―black‖ as 

fundamental colors which exist in every language.  To put it another way, 
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one aspect of human basic nature must be reflected on the semantic 

change of each of the colors.  Highlighting the cognition behind those 

colors can lead to the invention of a basic model for teaching polysemy of 

English words, along the aspect of natural experience that Japanese 

students have.  For the reasons mentioned above, I will clarify the 

semantic mechanism of ―white‖ and ―black‖ in this section. 

 

3.1.1. The Concept of “white” 
 In order to teach Japanese students the semantic usage of ―white‖, 

we need to turn our eyes to the original meaning of it.  It is true that Berlin 

and Kay (1962: 2) defines ―white‖ as a fundamental color.  However, 

strictly speaking, the original concept of ―white‖ is ―colorless‖.  This is 

evidenced by the fact that the affair of (1) can be interpreted as that of (2) 

below. 

 

 (1) black-and-white picture 

(2) monochrome picture 

 

Since ―mono-‖ and ―-chrome‖ respectively represent ―single‖ and ―color‖ 

(cf. OED (s.v. monochrome)), either ―white‖ or ―black‖ is not color.  

Furthermore, given the fact that ―white‖ sometimes refers to the phase of 

―sunlight‖ as in ―white light‖, it does not take a great leap of logic to 

figure out that the expression of ―white‖ has the original concept of 

―transparent‖.
3
  As a matter of fact, this semantic change from ―sunlight‖ 

to ―transparent‖ is observed as in ―white glass‖, ―white wine‖, ―water-

white liquid‖ and so on.  Therefore, the concept of ―white‖ sometimes 

assumes duality of ―transparent‖ and ―opaque‖ as in: 

 

(3) Stacy: When I was a little girl, I wanted to make a lemon-

meringue pie.  The recipe said ―Use 5 egg-whites‖.  Do 

you know what I did? I put in five eggshells! I thought 

that was the white part. 

Schemer: Well, how did it turn out? 

Stacy: Schemer, the white of the egg is the clear part, not 

the eggshells.  It was awful.  

                                                 
3 The recognition based upon such a phase of sunlight is reflected on the expression of 

―white night‖.  To be specific, this ―white‖ originally refers to ―filled with daylight‖, so 

that this expression is interpreted as ―sleepless night as in the state of daytime.‖   
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(cited from the TV series Shining Time Station, Episode: Too 

Many Cooks <00:27:17>
4
) 

 

Since the concept of ―transparent‖ is equivalent to that of ―nothing 

visible‖, the referent of ―white‖ is not necessarily chromatic, as in ―Write 

your name in a white space of the paper.‖  This ―white‖ can be 

paraphrased as ―blank‖, and even if the paper is blue, it refers to any space 

without written words.  Metaphorically speaking, the container with no 

contents is conceptualized as ―white‖ here. 

 After learning the semantic change of ―white‖ through this 

―Container‖ metaphor, Japanese students are easier to understand the 

concept of the following ―white‖.  As an example, people usually tell a lie 

for cheating others, so that the ―white‖ here does not contain any content 

of ―harm‖. 

 

 (4) Miss Hardaway: That is a tight little lie.  Err, I mean a little 

white lie. 

(cited from TV series Married with Children: Season 10, Episode 23 

<00:18:17>) 

 

3.1.2. The Concept of “black” 

 We already observed that, though ―white‖ and ―black‖ exist in 

every language as fundamental colors, the original concept of the latter is 

regarded as non-color.  Since ―black‖ is definitely at the opposite end of 

the scale from ―white‖ on the standpoint of color gradient, Japanese 

students can acquire the concept of the following ―black‖ through the 

―Container metaphor‖ as already described in 3.1.1. 

 

 (1) He is not so black as he is painted. 

 

They easily infer the concept of this ―black‖, as in ―If the concept of white in (4) 

of 3.1.1. does not contain any harm to others, the black here as a container is 

filled with a lot of harm.‖  Factually, all of the Japanese students in English 

seminar at Kinki University realized that the similar concept was reflected on 

the following ―black‖, only provided with the information in which the 

                                                 
4 These numbers respectively mean <hour, minute, second> at which the actor‘s line 

appears in the movie. 
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morpheme of ―-mail‖ here derived from ―rent‖ or ―tribute.‖
5
 (cf. OED (s.v. 

blackmail)) 

 

(2) Mac: No, actually it‘s called blackmail.  Entrapment is what 

cops do to thieves. 

(cited from the movie Entrapment <00:20:55>) 

 

3.2. Semantic Mechanism of Primary Colors 

In the previous section, I proposed how to teach Japanese 

students the concepts of English vocabulary through ―white‖ and ―black‖ 

called fundamental colors.  Except those fundamental colors discussed 

above, there are three ones called ―primary colors‖.  Therefore, in this 

section, I will observe and examine the further way to teach them the 

concepts of English vocabulary through the semantic changes of those three 

primary colors. 

 

3.2.1. The Concept of “red” 

 As already described in the first section, Japanese people‘s 

concept of ―red‖ is somehow different from English people‘s.  For 

example, ―makka-na uso‖ (which literally means ―a bright red lie‖) is 

randomly translated as ―a transparent lie‖ in English.  This is because the 

origin of Japanese ―red‖ derives from the concept of ―bright‖, whose 

semantic change leads to the concept of ―transparent‖ like that of English 

―white‖ observed in the previous section.  The same is true of such a 

Japanese expression as ―aka-no tannin (which literally means ―red other 

people‖).  The reason why the affair of this expression is interpreted as 

―utter strangers‖ is that the concept of this Japanese ―red‖ changes from 

―transparent‖ to ―clear‖.  Thus, for Japanese students, whose color 

concepts are somehow different from English ones, it is critically 

important to demonstrate why the perceptual difference exists when 

teaching the following expression: 

 

(1) Brodie: He‘s an alien, for Christ sake.  His Kyrptonian biological 

makeup is enhanced by earth‘s yellow sun. 

(cited from the movie Mallrats <00:20:31>) 

 

                                                 
5 This English seminar members consist of 26 students all of whom are Kinki University 

juniors.  The educator of this seminar is Dr. Tomohiro MORIYAMA, a professor of 

English Linguistics and Education at Kinki University. 
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The color of sunlight in the daytime is expressed as a super sensual color 

of ―red‖ in Japanese, while expressed as a direct perceptual color of 

―yellow‖ in English.  For that, we need to make Japanese students realize 

their own recognition in which the sun is on flame, whose color is ―red‖. 

 However, some cases have a denominator between Japanese ―red‖ 

and English ―red‖.  One of the common recognitions is ―the color of 

blood‖, as in: 

 

 (2) He turned red (in the face) with anger / rage. 

(3) Frank: With you caught red-handed, we were free and clear. 

(cited from the movie U.S. Marshals <01:29:20>) 

 

After learning the human recognition, Japanese students can acquire the 

semantic usage of why the following ―red‖ represents the symbolic color 

of ―revolution‖. 

 

 (4) Englishman: The Kuomintang have broken with the Reds and 

have knocked them for six! 

(cited from the movie The Last Emperor <01:33:49>) 

 

3.2.2. The Concept of “yellow” 

 No other English color must be as distinctive as ―yellow‖ for 

Japanese students.  This is because, contrary to their expectation, English 

―yellow‖ sometimes assumes a negative attribute as in: 

 

(1) Saloon Old Timer: Everybody everywhere will say, ―Clint Eastwood 

is the biggest yellow-belly in the west.‖ 

(cited from the movie Back to the Future Part Ш <01:22:51>) 

 

Here as well, the clarification and presentation of why the concept of 

―yellow-belly‖ can be interpreted as ―coward‖ is the very opportunity for 

Japanese students to have deep appreciation of Western culture.  The 

reason depends upon the background behind which it is said that, in the 

New Testament, Judas, who betrayed Jesus Christ, liked wearing yellow 

clothes, so that English ―yellow‖ has come to be regarded as a color of 

―disdainful.‖ (cf. Akaike (1981)) 

 After learning the semantic usage of ―yellow‖, it is much 

expected for them to acquire the color concept of the following 
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expressions, from a viewpoint of the same ―negative attribute‖ as 

explained above. 

 

 (2) yellow dog: a contemptible person or thing  

(3) yellow state: a jealous state 

 

3.2.3. The Concept of “blue” 

 It is not hard to imagine that ―blue‖ is the symbolic color of ―sky‖.  

Factually, the affair represented by the following example is also 

conceptualized with the color of ―blue‖ even in Japanese: 

 

 (1) Morgan: Just one day, out of the blue, you went blind?
6
  

(cited from the movie Super Size Me <01:15:52>) 

 

 On the other hand, Japanese students would be just perplexed at 

the fact that the color of ―blue‖ in the following example is not related 

with that of ―sky‖.  Even here, it is confirmed how important it is for them 

to understand the cultural difference by acquiring the polysemic 

mechanism of English vocabulary. 

 

(2) Every first day after weekends makes me feel melancholic… 

That is why we call it ―Blue Monday.‖ 

 

In order for them to learn the semantic usage of ―blue‖ in the example 

above, as the first requisite condition, we need to help them evoke the 

social frame in which Monday is the first day to work in a week.  Even 

more important here for deepening their understanding of why the concept 

of this ―blue is equivalent to that of ―melancholic‖, we need to help them 

associate ―Blue Monday‖ with the expression as in ―Do you feel blue on 

chilly, rainy days like this?‖.  To be specific, if they already learned that a 

feeling of anger / rage is expressed with the blood color of ―red‖, they are 

easier to understand that the color of our face turns ―blue‖ or ―white‖ 

when our blood runs cold with melancholy or depression.   

 Thus, they come to realize why the following ―blue‖ refers to the 

VENOUS color and means ―noble‖, only getting the cultural frame in which 

Spanish aristocracy used to be proud of their white skin different from the 

dark one of the ethnic group called Moor. 

                                                 
6 The expression of ―out of blue‖ is an abbreviation for ―bolt out of the blue‖. 
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 (3) Penelope: My parents were born into the good life.  Old money, 

blue blooded, society sweethearts.  

(cited from the movie Penelope <00:01:00>) 

 

3.3. A Teaching Way upon Figure / Ground Segregation through 

Visual Experience of Colors 

 So far, I have observed and proposed how important role the 

Cognitive teaching way plays in Japanese higher education of English 

vocabulary, through the concepts of the fundamental colors (white and 

black) and the primary ones (red, yellow and blue).  The significance is 

reconfirmed when we teach Japanese students such color-termed idioms 

as in: 

 

 (1) black-and-white answer 

 

Since ―black and white‖ is equal to a single color as observed in §3.1., 

we cannot get any distinctive figure of the color phrase from such an 

expression as ―black-and-white movie‖.  The same visual experience is 

extended to the affair of the expression of (1), so that Japanese students 

can easily acquire the semantic usage in which this ―black-and-white‖ is 

interpreted as ―simple / uncomplicated‖.  Accordingly, making use of the 

visual experience clarified here enables us to teach the color concept of 

―dull monochrome conversation‖ is interpreted as ―unvaried / 

uninteresting‖. 

 On the contrary, the more colors like red, blue, yellow and so on 

we use in a picture, the more distinctive figures of the color phrases we 

can get through our visual perception.  For example, in the referent of 

―colorful picture‖, figure parts and ground ones are easy to be 

segregated.  The concept of ―varied‖ caused by the same visual 

experience is useful for teaching the following expression: 

 

 (2) colorful story 

 

4. Life and Education with a Product of Human Nature 

 In this paper, through the concepts of color terms, I have 

proposed a new teaching way of English vocabulary from a viewpoint of 

Cognitive Linguistics.  It is essential here that, without investigating 

―what to teach‖, ―how to teach‖ would not make sense.  Especially in the 
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globalization under which a lot of people, objects and information freely 

circulate, more or less, we could not avoid some frictions with each 

other.  In order for us to avoid or get over them, I strongly believe that 

we need the concept of ―Pax Mundi per Linguas‖, which is caused by the 

mutual understanding through Language-Culture education.   

In Japanese language, ―baby‖, ―childhood‖ and ―adolescence‖ 

is respectively expressed by making use of ―red‖, ―yellow‖ and ―blue‖.  

Factually, the transition of the life colors is paralleled with the gradation 

of rainbow ones.  Again, Language-Culture education with a product of 

human nature enables us not only to acquire how target-language native 

speakers use their language but also to understand what we are. 

 
<Acknowledgements> 

 I do not have words enough to describe my appreciation for Dr. 

Tomohiro MORIYAMA, a professor of English Linguistics and 

Education at Kinki University because, even in his busy schedule, he 

was so kind to give me more than great support for completing this 

thesis.  Finally I must thank my mentor for his continuous dedicate 

support to me. 

 
Bibliography 

1. Araike, T., Eigo Shikisai-no Bunkashi, Kenkyusha, Tokyo, 1981. 

2. Bolinger, D., Meaning and Form, Longman, London, 1977. 

3. Burchfield, R. W. (ed.), The Oxford English Dictionary (=OED), Clarendon 

Press, Oxford, 1978. 

4. Lakoff, G. and M. Johnson, Philosophy in the Flesh: The Embodiment Mind 

and its Challenge to Western Thought, Basic Books, New York, 1999. 

5. Moriyama, T. et al., A Cognitive Teaching Approach to English Vocabulary for 

Teachers, Eihōsha, Tokyo, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

METODE ÎN EDUCAŢIE 

 
                                                                              Tit TIHON


 

 
Matematica este arta de a da acelaşi nume la lucruri diferite 

H.Poincare 

 
Abstract 

In general the tests were, are and will always remain an issue of 

paramount importance in our lives every day.  The presence of computers and 

leptopurilor in school and at home have led to a mass development of tests, tests 

that measure school attract particular, the high school students and those adults 
One can safely say that twenty-first century began with an outbreak of tests. 

 

1. Testul 

În general testele, au fost, sunt şi vor 

rămâne mereu o problemă de o importanţă 

covârşitoare în viaţa noastră de toate zilele. 

Prezenţa computerelor şi a leptopurilor în şcoală 

şi acasă au dus la o dezvoltare în masă a testelor, 

teste care atrag în deosebită măsură pe şcolari, 

pe liceeni şi pe cei adulţi. Se poate spune cu 

siguranţă că secolul XXI a început printr-o 

epidemie a testelor.  

J. T. Nioth afirma în lucrarea sa ,,Jocuri 

raţionale‟‟ că ,,omul se testează în fiecare zi şi 

ori de câte ori este prost dispus‘‘, fără a face neapărat o distincţie absolută 

între poziţia socială ocupată de el în viaţa de toate zilele. De altfel chiar şi 

viaţa noastră este ,,un test‟‟- hazardul intervenind intr-un procent aleator 

controlat mai bine sau mai puţin bine în toate domeniile sociale ale vieţii. 

De exemplu un mare magnat al lumii actuale spunea că pentru el 

,,afacerile serioase devin cele mai bune şi atunci când îşi poate testa bine 

partenerii de joc‘‘. De altfel marii întreprinzători sunt cei mai buni 

cunoscători a metodelor de testare, fie el industrial, economic, politic sau 

financiar. 

             Din păcate istoria folosirii testului ne oferă exemple dintre cele 

mai ciudate. Nu odată au trebuit să se promulge legi de interzicere a unor 

                                                 

 Profesor Colegiul Naţional Roman Vodă, Roman 
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teste care tindeau să pună stăpânire pe spiritul epocii (Phitia, 

Nostradamus). Şi nici nu trebuie să ne îndepărtăm retrospectiv, căci, în 

aceşti ani mai toate societăţile ar trebui să ia atitudine privind jocul pe 

bază de teste, fie ele virtuale sau nu. 

 Totuşi, în această perioadă, testele raţionale sunt o ideală formă de 

odihnă activă care să satisfacă nevoia de aventură sau de cunoaştere a 

adolescentului şi adutultului doritor de a se recreea. Pe de altă parte, 

testele logice stimulează interesul pentru ştiinţa solidă şi matematica 

serioasă. Dar, testul nu trebuie să devină singura preocupare a unui elev, 

care-l poate face să uite de necesităţile sociale. Majoritatea copiilor fiind 

foarte creativi, dar din păcate creativitatea lor se pierde pe parcurs, 

rămânând în acest ,,joc al minţii‘‘ un număr oarecare de ,,jucători‘‘. Din 

varietatea factorilor creativităţii se pot aminti acei care au o influenţă 

hotărâtoare: gândirea productivă divergentă cu principalele ei calităţi: 

fluiditatea, flexibilitatea şi originalitatea, aptitudinea matematică, 

motivaţie internă sau externă. 

 La om există instinctul de activitate care la copil se manifestă sub 

forma testului ca joc. Jocul poate îndeplini un mare rol dacă este bine 

practicat, el deschizând copilului perspectiva universului spre care-l 

educăm şi spre ceea ce el se dezvoltă. Dacă W. Wundi spunea că ,,Jocul 

este copilul minţii‟‟ atunci cine cercetează istoria civilizaţiei omeneşti 

observă că jocul, testul şi munca formează cele trei feţe ale activităţii 

umane. Necesitatea de a ne testa, dar nu în primul rând testul, însoţeşte 

omul de la naştere până la adânci bătrâneţe, ca un arc peste timp între 

copilărie şi vârsta matură. Testele privite ca jocuri ocupă o parte din 

timpul liber al omului şi devin activităţi libere sau organizate prin 

intermediul cărora se satisfac anumite cerinţe psihologice interne, dar, 

care, la rândul lor, creează o stare de bună dispoziţie.  

Testele, în general, fac corpul mai sănătos, mai viguros, mai suplu 

şi mai rezistent, vedere mai pătrunzătoare, tactil mai subtil, spirit mai 

metodic şi mai ingenios, întărind capacităţile fizice şi cele intelectuale. 

Tetele raţionale sau de inteligenţă solicită pe lângă gândire, raţiune, logică 

şi alte procese psihice, cum sunt memoria, observaţia, atenţia, senzaţiile şi 

percepţiile, voinţa şi imaginaţia. La acestea se mai adaugă procese psihice 

afective (emoţia, motivaţia, pasiunea) şi procesele psihice voliţionale 

(acţiunea, deprinderea, obişnuinţa).  
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2. Învăţământul şi educaţia  

Învăţământul şi educaţia încotro? Se întreabă dacălii, se întreabă 

pedagogii, se întreabă părinţii, se întreabă politicienii responsabili cu 

reforma atât de necesară acum, la începutul celui de al III-lea mileniu.  

 Învăţarea este definită de psihopedagogia modernă ca fiind: 

 o activitate a individului de structurare şi asimilare a unor 

comportamente şi operaţii noi în vederea stăpânirii diferitelor modalităţi 

de intervenţie activă şi transformare a mediului, ca şi asupra propriei 

persoane; 

 o activitate pe bază de exerciţiu, prin care se obţin progrese în 

adaptare, care vizează cunoştinţe, operaţii intelectuale şi însuşiri de 

personalitate; 

 un proces fundamental de formare prin care omul îşi transformă 

comportamentul, îşi dezvoltă şi realizează noi capacităţi de formare; 

 un proces repetat de autocontrol şi autoreglare, care validează şi 

finalizează pe baza concordanţei dintre modelul anterior elaborat de 

subiect şi rezultatul obţinut; 

 un fenomen de al cărui studiu se preocupă nu numai pedagogia 

şi psihologia, dar şi alte discipline ca: biologia, logica, sociologia, 

psihologia socială. 

Dacă privim învăţarea în sens larg, se poate spune că acest proces 

este modalitatea de dobândire a experienţei individuale de comportare. La 

acest nivel de analiză, care este biofiziologic, mecanismul învăţării 

coincide cu mecanismul adaptării individuale, bazat pe formarea de 

legături condiţionate, în urma cărora stimulul indiferent dobândeşte o 

anumită valoare semnalizatoare, devenind semnificativ. El se înscrie în 

experienţa organismului, determinând organizarea unei reacţii. Prin 

această reacţie se dobândeşte o nouă experienţă în raport cu stimulul şi 

subiectul î-şi modifică în mod corespunzător conduita.  

În sens psihopedagogic, ca proces existent numai la om, învăţarea 

este o activitate pe care o desfăşoară elevul în şcoală, pentru însuşirea de 

cunoştinţe şi dobândirea de deprinderi în toate sectoarele vieţii psihice-

cunoaştere, emotivitate, voinţă. Învăţarea este o activitate de însemnătate 

fundamentală pentru adaptarea la mediu şi dezvoltarea 

psihocomportamentală. Rezultatul învăţării trebuie privit sub un dublu 

aspect: unul informativ, care constă în extragerea şi stocarea unui conţinut 

informaţional util, însuşirea procedeelor, normelor şi metodelor de gândire 

fixate în cunoştinţe: reguli, teoreme, definiţii, principii etc., şi altul 

formativ, care constă în formarea şi transformarea continuă a aparatului 
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cognitiv al elevului. Prin caracterul formativ, învăţarea se leagă 

fundamental de eveniment. Sub raport funcţional contează valoarea 

adaptivă a modificărilor de compartament. Este de remarcat faptul că 

oboseala este o manifestare temporară în comportamentul elevului şi care 

nu poate fi confundată cu învăţarea. Din aceste motive, în procesul 

învăţării şi memorării este fundamental să reuşim eliberarea creierului de 

orice fel de gânduri, obţinând golul energetic pentru noi acumulări de 

cunoştinţe. 

 Îvăţarea şcolară, spre deosebire de învăţarea în sens larg, care se 

referă la dobândirea experienţei individuale de comportare, este un proces 

care se conduce după un model, adică după un plan sau program concret 

de instruire şi de verificare folosit de profesor. Acest model asigură, de 

asemenea, dirijarea şi controlul acţiunilor elevului. Din acest punct de 

vedere, se poate spune că învăţarea este un fenomen psihologic a cărei 

activitate revine responsabilitatea în totalitate a profesorului. Sub acest 

aspect, învăţarea, ca şi acţiunea care depinde de ea, şi anume instruirea, 

poate fi considerată un model clasic de comunicaţie, comandă şi control în 

procesul care se desfăşoară pe bază de feedback. Elaborarea strategiilor de 

învăţare, clasice sau moderne, a depims şi depinde de concepţia 

psihologică asaupra funcţiilor de învăţare. 

În sensul cel mai general, ca însuşire de informaţii şi formare de 

operaţii, învăţarea se prezintă sub mai multe forme: motorie, verbală, 

cognitivă, afectivă, perceptivă etc. Învăţarea nu poate fi redusă numai la 

procesul de memorie, dar nici procesele nu pot fi confundate cu învăţarea 

care priveşte mai degrabă latura lor genetică decât cea funcţională. 

Învăţarea socială vizează socializarea şi integrarea elevului, ajutându-l să 

interiorizeze diversele moduri şi tipuri de interacţiune socială: valorică, 

comportamentală, normativă, atitudinală etc.  

Formele principale ale învăţării sociale sunt: imitaţia, încercarea 

şi eroarea, identificarea şi învăţarea de roluri. Ea asigură dezvoltarea 

permanentă a personalităţii pe tot parcursul vieţii. 

În procesul învăţării se pot preciza următoarele: 

 Forma fundamentală de activitate (se întâlneşte şi la animale 

prin dresură); 

 Relaţia individului cu mediul; 

 Consum de energie fizică şi nervoasă; 

 Funcţie transformatoare a mediului individual şi a relaţiilor cu 

mediul; 
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 Prezenţa la om a factorului conştient prin scop şi motivaţie 

proprie. 

Prin activitatea de învăţare sunt de menţionat achiziţiile în plan 

comportamental, cum ar fi: schemele de acţiune, abilităţile, relaţiile dintre 

stimuli, codurile de semnale-verbale şi neverbale, tiparele afective, 

atitudinile, diferite modalităţi decizionale, operaţiile şi structurile 

cognitive, sistemele de informaţii, algoritmii intelectuali, interesele şi 

motivaţiile, sistemele de valori şi multe altele. De subliniat este faptul că 

şi capacităţile de creaţie se pot învăţa prin antrenarea de timpuriu a 

indivizilor în producerea noului. De la această convingere, întemeiată pe 

experienţă s-au introdus în unele instituţii de învăţământ superior cursuri 

de creativitate şi inventică şcolară. 

Unul dintre criteriile de bază în clasificarea tipurilor de învăţare 

este cadrul în care se desfăşoară această activitate, precum şi obiectul şi 

finalitatea socială. Din acest punct de vedere, se disting patru tipuri de 

învăţare: învăţarea şcolară, instruirea militară, socializarea individului 

şi învăţarea socială.  

Învăţarea, fiind o activitate fundamentală în procesul complex al 

adaptării, s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea cercetătorilor în 

procesul instructiv-educativ. În lucrarea ,,Teorii ale învăţării‟‟ de Ernest 

R. Hilgard şi Gordon H. Bower se citează peste 1000 de titluri consacrate 

învăţării. O sarcină deosebită în acest sens este îndreptată către profesor 

care trebuie să stabilească o ordine strictă în diversele modele ale 

proceselor de învăţare. 

Reflectând asupra celui mai bun mod mod de învăţare, Samuel 

Ball conchide că ,,nu există un mod infailibil de învăţare şi nici un mod 

infailibil de predare‘‘ (Sills, 1968). Scopurile educaţiei sunt multiple, dar 

şi metodele de predare eficientă sunt multiple. Reprezentarea metaforică a 

piramidei învăţării sugerează ideea că modelele de învăţare sunt intim 

interdependente. Profesorul poate să prevadă, să faciliteze şi să controleze 

modelele învăţării, fapt care îi va permite să înţeleagă acele aspecte ale 

învăţării pe care un anumit model le va putea explica cel mai bine, precum 

şi oportonitatea de a surprinde legătura existentă între model şi toate 

celelalte. 
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Trebuie precizat că emoţiile pozitive ar trebui să fie declanşate de 

stimuli condiţionaţi prin cuvântul profesorului. Dar, uneori, aceşti stimuli 

condiţionaţi (profesorul, manualul, ambiţia şcolară) pot declanşa emoţii 

negative, cum ar fi teama sau anxietatea. Prin urmare, efectele negative 

vor determina la elev o îndepărtare de cadrul de învăţământ, de îndată ce 

alte constrângeri îi vor permite aceasta.  

Cercetările au dovedit că elevii slabi la învăţătură dar inteligenţi şi 

normali şcolăreşte, nu agreau şcoala şi obiectele de învăţământ în măsură 

mult mai mare decât elevii buni şi cu acelaşi coeficient de inteligenţă. Se 

poate presupune că această atitudine negativă se bazează cel puţin în parte 

pe un număr de experienţe personale dispuse în funcţie de modelul clasic 

de condiţionare.  

 Modelul de contiguitate a fost pus în valoare de către Edwin 

Guthrie. Contiguitatea este un principiu al asociaţiei, descoperit de 

Aristotel, după care percepţia sau reprezentarea unui obiect sau fenomen 

determină amintirea altor obiecte sau fenomene apropiate în spaţiu ori 

concomitente în timp cu primul.  

Conform acestui model, orice mişcare sau element de 

comportament care urmează îndeaproape un grup de stimuli tinde să se 

ataşeze de grupul respectiv. Învăţarea ca asociere la reacţiile de stimuli se 

bazează îndeosebi pe instruirea programată. Programul îl duce pe elev, 

treptat, de la cunoaşterea redusă a unui concept la o cunoaştere aproape 

completă, explicaţia fiind o sporire redusă a gradului de înţelegere care 

este analoagă unei întăriri reduse în secvenţa de învăţare. 
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 Modelarea sau învăţarea prin observare este una dintre cele mai 

dificil de realizat, deoarece în comparaţie cu celelalte modele de învăţare 

este şi cel mai complex în ceea ce priveşte izolarea variabilelor implicate. 

Aplicatibilitatea imitaţiei în învăţare este evidentă şi se extinde de la 

dobândirea comportamentelor verbale la copiii mici, prin deprinderea 

unor obiceiuri motorii relativ complexe, până la încorporarea unor 

atitudini prin indentificarea cu adultul pe care-l apreciază. 

 N.E. Miller şi J. Dollard au arătat că imitaţia este un tip de 

comportament învăţat. Elevii au tendinţa de a imita, de aceea persoana 

profesorului trebuie să servească în mod efectiv în clasă drept model 

pentru învăţarea prin imitare. Cercetările au arătat că profesorii mai 

agresivi au de obicei elevi agresivi în comparaţie cu elevii care au 

profesori indulgenţi.  

Unele atitudini nefavorabile deprinse de către elevi de la persoane 

cu autoritate (părinţi, poliţie) se generalizează sau se transferă asupra 

profesorului ca stimul necondiţionat. Se poate spune că generalizarea 

reprezintă, în cea mai simplă definiţie, aceeaşi reacţie la diverşi stimuli. 

Din aceste motive, trebuie arătată o importanţă deosebită pentru 

metodologia predării şi elaborarea programelor. În predarea unei 

discipline trebuie să predomine aspectele cu aplicabilitate generală în 

defavoarea faptelor izolate.  

 Un concept este învăţat atunci când elevul poate face clasificări 

raţionale şi înţelege ce anume trăsături comune stau la baza clasificărilor. 

În măsura în care însuşirea conceptului implică înţelegerea, verbal sau în 

alt mod, un motiv adecvat pentru care experienţele sunt clasificate într-un 

anume fel, învăţarea conceptelor ar putea fi considerată drept primul 

model de învăţare.  

 Rezolvarea de probleme este procesul în cadrul căruia apare un 

obstacol sau o dificultate cognitivă care implică o necunoscută (sau mai 

multe) şi faţă de care repertoriul de răspunsuri câştigat în experienţa 

anterioară apare insuficient sau inadecvat. Rezolvarea problemei înseamnă 

depăşirea dificultăţii, recobinând datele experienţei anterioare în funcţie 

de cerinţele problemei.  

Rezolvarea prin încercare şi eroare este un proces încet, iar 

cunoştinţele noi ce se pot generaliza asupra altor probleme similare nu 

apar în mod necesar. Este adevărat că una dintre funcţiile principale ale 

predării este accea de a face pe elevi să folosească principii cunoscute în 

situaţii noi. Învăţarea unui principiu va ajuta la rezolvarea unei probleme 



 134 

atunci când principiul învăţat este considerat de câtre elev ca fiind 

relevant pentru soluţia problemei.  

 Creativitatea ca metodă este un tip special de rezolvare a 

problemelor. Profesorul care doreşte să dezvolte la elevi o atitudine 

creatoare va trebui să le asigure un maxim fond de cunoştinţe de bază în 

domeniul studiat.  

Se poate învaţa din propriile experienţe, se poate învăţa şi din 

experieţele altora pentru a obţine rezultate optime. Se poate învăţa prin 

imitaţie sau prin conştientizare, dar este recomandabil să se respecte 

principiul unităţii dintre imitaţie şi conştientizare. Conştientizarea este 

folosită, de regulă, atunci când materialul asimilat este parţial cunoscut 

sau poate fi asociat cu ceva înrudit. După înţelegerea informaţiei se 

recomandă repetarea prin imitare pentru asimilare. Un material total 

necunoscut nu poate fi conştientizat, astfel că va fi învăţat mecanic, după 

care se va încerca conştientizarea lui. Un principiu modern este cel al 

unităţii temporale a însuşirii auditive, vorbite, vizuale şi scrise a cuvintelor 

şi cifrelor.  

Repetarea materialului unei lecţii în contexte diferite pentru a 

mări durata de rămânere în subconştient. Un alt principiu poate fi 

reelaborarea propoziţiilor, chiar prin metode contrastante, confruntative.  

De asemenea citirea şi ascultarea sunt activităţi receptive. 

Vorbirea (citirea cu voce tare), scrierea sunt activităţi productive. Se va 

insista pe dezvoltarea capacităţii de autoinstruire, aceasta trebuind să 

devină factorul esenţial raportat la învăţarea prin predare (receptare la 

ore). Scopul este formarea unui intelect investigator şi creator.  

Este recomandată urmatoarea succesiune:  

 ascultarea (citirea cu voce tare) a informaţiei (a propoziţiei); 

 reprezentarea grafică a acesteia în urmatoarele 10 secunde (10 

secunde reprezintă durata rămânerii cuvântului în memoria de scurtă 

durată).  

Prin canalul optic se primesc de 6 ori mai multe informaţii decât 

prin canalul auditiv. Se consideră că este ideal să fie auzite cuvintele şi, 

aproape concomitent, să fie văzute scrise, să fie pronunţate de receptor şi 

scrise de către acesta. Cuvintele auzite se reţin în proporţie de 20%, cele 

scrise în proporţie de 30%, iar cele văzute, scrise şi auzite concomitent 

30%. Cuvintele auzite, văzute, scrise şi pronunţate sunt reţinute în 

proportie de 70%, procentajul crescând dacă sunt scrise de către receptor. 

Se recomandă, alături de cele patru activităţi lingvistice să apară şi a 
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cincea: reformularea (traducerea, în cazul limbilor straine), căutarea 

relaţiilor de echivalenţă.  

Se pot considera următoarele calităţi ale memoriei:  

 viteza memorării; 

 timpul de reţinere a informaţiei;  

 claritatea şi gradul reamintirii.  

Se impune ca autocontrolul şi corectarea să fie moderate, dar 

permanente şi planificate. Autoexigenţa, spiritul de responsabilitate 

conduce la ,,a şti cum să procedezi‖, devenind independent, sigur şi 

creator. Este necesară o atmosferă relaxată, bazată pe atenţie şi 

concentrare. O activitate neordonată poate duce la nerealizarea scopului 

propus şi obiectivelor finale. 

Este esenţial a se stabiliza ritmicitatea învăţării, învăţarea 

regulată, durata învăţării zilnice, toate acestea trebuie stabilite de regulă 

individual, raportate la puterea memoriei, la viteza de achiziţie a 

informaţiilor, la timpul dorit pentru memorare. Pentru ca noile cunoştinţe 

să rămâna în intelect trebuie ca acestea să intre într-o conexiune organică 

structurată cu vechile cunoştinţe.  

Rezultă că este necesară gruparea, aranjarea cunoştinţelor 

conform unui plan dinainte stabilit, cu exactitate şi cu urmărirea realizării 

lui. 

3. Tehnici şi metode de învăţare-memorare 

3.1. Tehnica notiţelor  
Se subliniază cuvintele cheie, se folosesc încercuirile, culorile, 

literele de tipar. La predarea lecţiei se reţin ideile principale, utilizându-se 

unele semne convenţionale, prescurtări, note şi notaţii pe margine.  

Vă propunem o metodă de memorare a textelor: 

Concentraţi-vă atenţia asupra unui text (o teoremă, o problemă, o 

regulă, o strofă, un pasaj literar, etc.). Dacă atenţia înceracă să vă 

,,scape‘‘ încercaţi să nu vă gândiţi la nimic, până obţineţi ,,golul‘‘ din 

minte. Gândul este şi reprezintă energie. Când energia nu este stăpânită şi 

se zbate necontrolat şi necontenit este şi va fi destul de greu să obţinem 

atenţia necesară.  

Absenţa ,,golului‘‘ din minte şi apariţia gândului (gândurilor) 

duce foarte repede la oboseală şi apoi la plictiseală. Absenţa gândului 

(gândurilor) conduce la o stare uimitoare de uşurare, liniştire şi mulţumire. 

Deci, dacă aţi obţinut ,,golul‘‘ din minte încercaţi următoarele: 

1) Luaţi două creioane colorate (de exemplu roşu şi verde). Citiţi 

cu atenţie textul şi subliniaţi cu creionul roşu cuvintele de bază. 
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2) Stabiliţi dacă aceste cuvinte de bază au legătură logică. De 

exemplu: triunghi şi mediană; subiect şi predicat; masă şi farfurii, elefant 

şi marţieni etc. Aceste legături logice ne vor ajuta să intuim că este vorba 

de ,,linii importante în triunghi‘‘, ,,propoziţie gramaticală‘‘, ,,bucătărie‘‘. 

În ultimul exemplu, este clar că aceste cuvinte nu au nici o legătură, şi de 

aceea le vom sublinia cu culoarea verde. 

3) Scrieţi cuvintele care credeţi că sunt importante pe o foaie de 

hârtie şi subliniaţi-le pe cele de bază cu culoare roşie, iar pe celelalte cu 

culoare vede (cuvintele trebuie scrise unul după altul). 

4) Alcătuiţi cu aceste cuvinte un text pe care îl scrieţi pe o altă 

foaie de hârtie. 

5) Verificaţi-vă cu foaia de control (iniţială) şi corectaţi-vă 

greşelile. 

6) În final încercaţi să vă amintiţi cum se succed cuvintele şi cu 

ajutorul lor reproduceţi din nou textul.  

După ce aţi procedat în acest mod pentru 10-30 de pagini de text, 

procesul se va derula involuntar şi nu aveţi nevoie să-l reproduceţi în scris 

pe o altă foaie de hârtie. 

3.2. Ergonomia învăţării 

Timpul de învăţare este de maximum 50 de minute, cu pauza de 

10 minute, cca 3-4 şedinţe zilnic. La început se începe cu subiectele grele, 

se grupează subiectele în funcţie de similitudine. Pentru a întâmpina 

transferul negativ se vor lua pauze mai mari la trecerea spre alte subiecte 

neînrudite.  

Rezultate maxime se obţin între orele 8-13 şi 17-21. Memoria de 

scurtă durată are performanţe mari dimineaţa, iar memoria de lungă durată 

după amiaza şi seara. În somn cunoştinţele se transferă în memoria de 

lungă durată. În cadrul învăţării în asalt se uită 60-75% din cunoştinţe 

după primele două zile.  

4. Metode de învăţare 
4.1. Învăţarea sintetică. În cazul când materialul este mic şi uşor 

se citeşte şi se repetă în totalitate.  

4. 2. Învăţarea analitică, secvenţială. Mai întâi se învaţă global 

şi apoi aprofundat, consemnând cele reţinute iniţial cu creionul.  

4. 3. Învăţarea creativă. Problematizare.  

4. 4. METICON. Învăţare prin conversaţie.  

4. 5. METINPROB. Învăţare prin problemă-întrebare-răspuns.  

4. 6. RICAR. Răsfoire, întrebări, citirea textului, amintirea ideilor 

principale, recapitularea în gând.  
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5. Memorarea eficientă. De exemplu, materialul de memorat trebuie să 

fie organizat şi să existe relaţii reciproce. De asemenea, învăţarea trebuie 

să fie activă folosind asociaţii vizuale, auditive, de culoare, formă, text 

ierarhizat, noduri cheie. Este necesară o asociere cu memoria, cu gândirea.  

Dezvoltarea memoriei se face prin exerciţii de înţelegere 

(întocmirea unui rezumat), exerciţii de reamintire, experimente formative 

(memorări şi reproduceri la intervale diferite).  

Rezumatele pot fi textualizate, schematizate, arborescente sau 

enumerative. Învăţarea pentru o anumită dată condiţionează uitarea după 

data respectivă. Învăţarea pentru viaţă cu motivaţie justă interioară 

împiedică uitarea. Motivaţia interioară se formează în funcţie de 

obiectivele autoimpuse.  

6. Practica citirii rapide 

În ziua de astăzi, un savant ipotetic competent în toate ramurile 

ştiinţei ar trebui să citescă 24 de ore din 24 timp de 500 de ani pentru a citi 

tot ce se publică într-un an. În acest sens, este cunoscută afirmaţia lui J. 

Bernel:  

,,În situaţia actuală este mai uşor să faci o descoperire decât să te 

convingi că aceasta nu a fost facută de alţii‖  

S-a demonstrat că majoritatea materialelor studiate (învăţate) pot 

fi reduse cu 50-75% fără a schimba contextul general. Pentru aceasta se 

poate proceda treptat urmărind etapele propuse mai jos: 

a) 1-2 săptămâni: se citesc două cuvinte concomitent; 

b) 1-2 săptămâni: se citesc trei cuvinte cu sesizarerea ideii;  

c) 1-2 săptămâni: se citesc jumătate de rând cu două puncte de 

sprijin;  

d) 1-2 săptămâni: se citeşte un rând la o singură privire pe centrul 

acestuia fără deplasarea laterală a ochilor;  

e) 1-2 săptămâni: se pune degetul la mijlocul rândului şi, 

coborându-l lent în jos, se citesc 2-3 rânduri la un singur punct de sprijin.  

7. Metode de dezvoltare a memoriei 

EXERCIŢIUL 1. Antrenarea atenţiei 

 Într-o poziţie comodă, relaxată, priviţi cu atenţie o imagine 

încercând să simţiţi fiecare milimetru al ei. Trebuie să vă concentraţi 

numai asupra imaginei (aveţi voie să clipiţi, dar nu des). Dacă atenţia 

încearcă să vă ,,scape‘‘ trebuie să vă străduiţi să o întoarceţi. În timpul 

exerciţiului încercaţi să nu vă gândiţi la numic. În minte trebuie să fie un 

gol absolut, adică gândul  trebuie să fie îndreptat către nimic. Gândul este 

energie şi atunci când energia nu este stăpânită şi se zbate necontrolat va 
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fi foarte greu să obţinem rezultatul dorit. Când avem gânduri necontrolate, 

energia se consumă mai repede şi vom obosi repede. Absenţa completă a 

gândurilor, care se poate realiza prin antrenamente, conduce la o stare 

uimitoare de uşurare şi de libertate. 

EXERCIŢIUL 2. Înregistrarea-Ştergerea 

 Alegeţi la început un obiect plăcut pe care priviţi-l cu atenţie 3-6 

secunde, încercând să-l fotografiaţi. Închideţi ochii şi timp de 3-5 secunde 

încercaţi să-l păstraţi în memorie (reţineţi-vă respiraţia când îl aduceţi în 

memorie) după care expiraţi odată cu imaginea pe care o dizolvaţi din 

minte. La fiecare a 3-5–a oară modificaţi modalitatea de înregistrare-

ştergere, modificând atât viteza, cât şi timpul. Căutaţi să surprindeţi cât 

mai multe modalităţi de a realiza acest procedeu. Reţineţi faptul că 

încercarea de a fixa dinainte execuţia exerciţiului conduce rar la 

rezultatele scontate. Randamentul va fi cu atât mai bun cu cât exersaţi cu 

pauze orice imagine. Repetaţi exerciţiul începând de la 5-7 ori şi 

ajungând apoi la de 50 de ori. Scopul pe care trebuie să-l urmăriţi constă 

în a putea să refaceţi imaginea şi să o ştergeţi de mai multe ori din minte.  

Exersaţi câte 10-15 minute, de mai multe ori pe zi. Exerciţiile 

propuse trebuie să devină o necesitate, o plăcere şi să vă antrenaţi ori de 

câte ori aveţi posibilitatea.  

 În centrul atenţiei trebuie să intre pe rând, de exemplu, părţile 

corpului. Şi în timp ce vă străduiţi să reprezentaţi părţi ale corpului ajutaţi-

vă de senzaţiile din mână, simţind pulsul din acel loc, mirosul, un fior de 

căldură etc. Nu uitaţi în momentul exerciţiului în minte nu trebuie să fie 

nici un gând, capul trebuie lipsit de gânduri. 

EXERCIŢIUL 3. Înregistrare-Reţinere 

 Timp de 3-10 minute într-o stare în care capul este curat priviţi cu 

atenţie un obiect chiar în centru, încercând să-l cuprindeţi în întregime. 

Închideţi ochii 3-4 minute şi încercaţi să chemaţi imaginea respectivă cât 

mai exact. Este de dorit ca imaginea să fie în culori. Repetaţi de 5-10 ori 

comparând permanent imaginea cu originalul. Nu uitaţi că fiecare repetare 

trebuie să fie făcută în alt mod, repetările monotone nefiind admise. 

Căutaţi de fiecare dată ceva nou care să vă uimească, ridicându-vă pe o 

nouă treaptă starea de dispoziţie geneală. Exerciţiul urmăreşte să simţiţi 

profund toate părţile corpului, ajungând la al patrulea nivel pe scara de 

reprezentare. Când aţi reuşit să reproduceţi obiectul cu ochii închişi, 

treceţi la un alt exerciţiu. Pe parcursul a 3-5 minute priviţi un obiect până 

când apare primul gând în minte. Faceţi o rotaţie de 180
o
 şi priviţi o foaie 

albă de hârtie, pe care încercaţi să proiectaţi obiectul privit. După un timp 
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încercaţi să tranferaţi imaginea unei fotografii, a unui tablou, a unei 

felicitări. Reuşita transferului unui tablou vă va încuraja în a transfera 

cuvinte, fragmente, paragrafe şi apoi pagini întregi.  

 Înaintea fiecărui exerciţiu închideţi ochii şi parcurgeţi-l în gând în 

cele mai mici amănunte. Veţi obţine o creştere a eficienţei exerciţiilor 

intelectuale şi fizice de 2-3 ori. Aveţi în vedere că eficienţa va fi cu atât 

mai mare cu cât nu sunteţi însoţiţi de nici un gând în exersarea 

exerciţiului.  

EXERCIŢIUL 4. Opreşte-te, clipă 

 Pe parcursul unei zile aveţi posibilitatea de a exersa. Opriţi-vă, 

aruncaţi o privire pe o imagine şi închideţi ochii. Încercaţi să refaceţi în 

minte imaginea văzută. Aveţi în vedere că orice obiect, provoacă o stare, 

uneori abia preceptibilă, dar inedită luată ca întreg. Antrenaţi-vă în acest 

fel şi treptat vă veţi deprinde să memoraţi stările şi la nevoie să le 

reproduceţi. De exemplu: pictorul, poetul, compozitorul poate săreproducă 

şi să menţină starea de inspiraţie.  

La început acest lucru seamnă cu o fotografie în ceaţă. Peste un 

timp ea începe să se clarifice şi treptat veţi obţine o imagine din ce mai 

bine conturată. Antrenaţi-vă în acest fel de 10 -12 ori pe zi câte 15-20 de 

secunde. Treptat timpul de clarificare şi de păstrare a imaginii ajunge la 5 

minute. În timpul efectuării exerciţiului veţi simţi în cap o senzaţie de 

uşurare şi de prospeţime. În afară de aceasta, efectul antrenării imaginii 

clare şi intensă este o stare de relaxare instantanee. 

EXERCIŢIUL 5. Fotografia instantanee 

 Când vă plimbaţi, sunteţi într-un mijloc de transport sau aşteptaţi 

să faceţi o cumpărătură puteţi exersa în felul următor. Priviţi o clipă un 

trecător, un obiect, un produs etc. Închideţi ochii şi încercaţi să-l vedeţi 

clar şi intens timp de 2-7 secunde (funcţie de situaţie). În momentul în 

care închideţi ochii nu este obligatoriu să vă opriţi. Puteţi să continuaţi să 

vă deplasaţi. Treptat veţi deprinde să obţineţi o fotografie instantanee 

clară şi luminoasă pe care să o menţineţi atât cât doriţi.  

După ce va-ţi antrenat o perioadă cu ochii închişi, treceţi la 

antrenamente cu ochii deschişi. Aşadar, după ce aţi privit o clipă o 

fotografie ce vreţi să o memoraţi, s-o revedeţi clar pe orice fond, după ce 

v-aţi luat privirea de pe ovbiect. 
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GRUPUL ŞI COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI 

 

      Florea-Arghir BOBESCU

 

                                                     Niculina BOBESCU


 
  

Abstract 

Communication assures for people similar emotional and intellectuals 

moods, similar ways of responding to expectations and requests. Communication 

within the group has a charm originated from a perception of transformation of 

the new into complementary and necessary elements, for the ones already known 

and experienced. The educator prepares these meetings, teaching the others and 

the self formulas and structures, techniques and methods of exploitation of the 

means and abilities which are available. Just like any other learning, 

communicative learning compels to adaptations and accommodations: every 

communication implies creation and exchange of meanings. 

 

Oamenii trăiesc organizaţi în grupuri deoarece sunt fiinţe sociale, 

iar societatea continuă să existe prin transmitere, prin comunicare. 

Comunicarea este cea care asigură dispoziţii emoţionale şi intelectuale 

asemănătoare, moduri similare de a răspunde la aşteptări şi cerinţe. 

Comunicarea este cheia individului spre societate şi integrarea în aceasta. 

Lipsa comunicării atrage o îndepărtare iminentă faţă de grup, echipă, 

societate etc. 

 Deşi pare simplu, înţelesul comunicării este mult mai complex şi 

plin de substrat. Comunicarea are o mulţime de înţelesuri, o mulţime de 

scopuri şi cam tot atâtea metode de exprimare şi manifestare, ea 

însemnând cel puţin transmiterea intenţionată a datelor, a informaţiei. Prin 

comunicare se exprimă ceea ce se petrece, s-a întâmplat ori se doreşte să 

aibă loc la nivelul grupului şi/sau al fiecăruia. Ca urmare, realitatea 

exprimată sau de exprimat se prezintă ca fapte, sentimente şi relaţii între 

fapte şi sentimente. Rezultatul comunicării este dat de starea pe care 

o induce vorbitorul ascultătorului, fie că acesta este unul permanent 

                                                 

 Profesor Centrul Logopedic Interşcolar Reşiţa(structură C.J.R.A.E. Caraş-

Severin) 
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(elevul), fie că este doar ocazional: în vreme ce primul îşi caută 

elementele care să-i facă oportune prezenţa acţiunilor pregătite şi tema 

aleasă, celălalt va fi dominat în primul rând de ceea ce aşteaptă şi abia 

apoi de ceea ce vede şi ascultă, de ceea ce înţelege şi admite că trebuie 

reţinut pentru că, pe această bază, simte ceva dorit, util, provocator, 

incitant. În practica educaţională este necesar ca elevilor să li se ofere 

ocaziile de a comunica. Din acest punct de vedere şcoala a creat o 

adevărată mentalitate care se cere complet revizuită: a comunica nu 

înseamnă a multiplica actele de vorbire. Aceasta presupune că, pentru 

antrenarea elevilor în procesul comunicativ nu trebuie să li se pretindă să 

vorbească mult, ci să fie găsite modalităţi de intensificare a interacţiunilor 

elev-elev în planul schimbului informaţional şi interpersonal. În acest scop 

formula organizării sarcinilor de învăţare pe grupe, este cea mai adecvată. 

Ea urmează să fie adaptată specificului activităţilor şcolare şi tipului de 

lecţie. Crearea ocaziilor pentru ca elevii să interacţioneze unii cu ceilalţi 

nu este întotdeauna suficientă pentru ca acest lucru să se şi întâmple. Este 

necesar să fie îndeplinite câteva condiţii facilitatoare, într-o manieră care 

să nu-l excludă pe profesor, ci să-i modifice rolurile pe care şi le asumă. 

Astfel este recomandabil ca:  

- Secvenţele directe să alterneze cu cele semidirective şi cu cele 

nondirective.  

- Sarcinile de învăţare să nu fie prea complexe, dar nici prea 

simple(pentru ca elevul să nu le poată realiza singur, ci să aibă nevoie de 

colaboratori).  

- Elevii să-şi poată asuma cât mai multe roluri care să le permită 

exersarea unor comportamente de tip comunicativ cu valoare şcolară, 

precum şi valorificarea abilităţilor de a interacţiona şi de a comunica.  

- Să se recurgă la modalităţi distincte de apreciere şi 

recompensare a comportamentului informaţional şi a celui interacţional, 

avându-se în vedere că acestea nu pot fi apreciate pe baza câtorva 

observaţii, ci se dovedesc a fi relevante atunci când se regăsesc în mod 

constant într-o mare diversitate de situaţii psiho-relaţionale. 

Comunicarea în cadrul grupului are farmecul provenit dintr-o 

percepere de transformare a noului în elemente complementare şi necesare 

celor deja cunoscute şi trăite. Educatorul pregăteşte aceste întâlniri, 

învăţând pe ceilalţi şi pe sine formule şi structuri, tehnici şi metode de 

valorificare a mijloacelor şi abilităţilor de care dispune. Asemenea oricărei 

învăţări, învăţarea comunicării obligă la adaptări şi acomodări, pentru că 

orice comunicare implică creaţie şi schimb de înţelesuri. Observând 
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situaţia reală a unei comunicări de grup vom constata că participarea 

membrilor grupului în actul comunicării este inegală, unii fiind mai activi, 

alţii mai pasivi, mai retraşi. Pentru a sesiza această diferenţiere a 

participării la comunicare s-a apelat la conceptul de bilanţ informaţional. 

Bilanţul informaţional este diferenţa(sau suma algebrică) dintre 

influenţele pe care fiecare individ le exercită(prin actul emiterii) şi 

influenţele pe care le primeşte (prin actul receptării). Dacă bilanţul 

informaţional este egal pentru toţi membrii grupului, atunci grupul este 

egalitar; dacă este inegal, atunci grupul este ierarhizat. Cunoaşterea tipului 

de grup este foarte utilă, întrucât poate să releve natura relaţiilor dintre 

membrii grupului şi structura influenţelor din cadrul grupului. Într-un grup 

egalitar poziţiile membrilor sunt aceleaşi, comunicarea este democratică 

aşa încât acest tip de grup permite un maximum de informaţie să circule în 

interiorul lui. În grupul ierarhizat, poziţiile membrilor sunt inegale, 

organizate pe niveluri de influenţă, aşa încât informaţia şi circuitele de 

comunicare tind să se concentreze piramidal. Această structură ierarhică 

poate fi oficială sau neoficială. Fiecare dintre cele două configuraţii ale 

comunicării – ierarhizată şi egalitară – are atât avantaje cât şi dezavantaje. 

Grupul trebuie coordonat spre unul din cele două tipuri în funcţie de 

obiectivele urmărite şi de situaţia concretă în care se află grupul la 

momentul respectiv, soluţia optimă fiind îmbinarea comunicării egalitare 

cu cea ierarhizată. În comunicarea egalitară reprezentată grafic „în cerc‖ 

sau ―în lanţ‖ membrii grupului sunt egali, incluzându-i chiar şi pe 

manageri. În comunicarea centralizată reprezentată grafic ―în Y‖ sau ―în 

stea‖, între membrii grupului sunt relaţii de supra-subordonare, în jurul 

managerului sau a altor lideri informali. Din perspectiva unui demers 

didactic de succes, aceste reţele pot fi văzute şi ca direcţie, încărcătură de 

mesaje sau strategie: de sus în jos – de la profesor la elevi; de jos în sus – 

de la elevii din grup la profesor; pe orizontală – între elevii grupului. 

 În concluzie, comunicarea interpersonală şi de grup răspunde atât 

dorinţei de informare şi de legătură cu semenii, cât şi parcursului spre 

conştiinţa propriului statut.  
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METODA PROIECTULUI – MODALITATE DE EVALUARE 

A ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE 

 
       Lilioara BÂRSAN


 

 
Abstract 

The projects method is based on the principle that "life is action, not an 

imposed and artificial work”. As W. Kilpatrick stated, a project is ""an activity 

considered in advance, which predominant intention is a real purpose, which 

directs the student‟s activities and motivates them.” The project is a "complex 

unit of experience,” says Hosic. Therefore, life offers the main focus and activity 

with a functional significance for a child. The main objective of the project, 

established through his own will and whose he is truly committed, becomes the 

pupil‟s need and his questions. There is no doubt that the objective interests the 

other kids, too, animating them and provoking them working together and 

cooperating. 

 
―Şcoala nu este pregătire pentru viaţă, este însăţi viaţă‖. Aşa cum 

arată J. Dewey, dacă şcoala doreşte să pregătească omul pentru viaţa reală, 

individuală şi colectivă, adică să fie viaţă însăşi, atunci activitatea 

didactică ar trebui organizată astfel încât să se îndrepte spre exterior sau să 

facă să pătrundă lumea exterioară între zidurile sale prin studierea 

sistematică a mediului înconjurător, ca tehnică intelectuală şi mijloc de 

formare socială a elevilor.  

Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi acela al 

exerciţiului interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă 

complementară sau alternativă de evaluare. Acesta oferă elevilor 

posibilitatea de a demonstra ceea ce ştiu să facă, adică să le pună în 

valoare anumite capacităţi. 

Metoda proiectelor porneşte de la principiul că ―viaţa este o acţiune, 

iar nu o muncă impusă şi artificială‖. După W. Kilpatrick, un proiect 

reprezintă ―o activitate considerată în prealabil, a cărei intenţie 

predominantă este o finalitatereală, care orientează activităţile elevului şi 

le conferăo motivaţie‖. Proiectul este o ―unitate complexă de experienţă‖, 

spune Hosic. Astfel, centrul de interes şi de activitate este luat chiar din 

viaţă, având o semnificaţie funcţională. Ceea ce vrea să ştie copilul, 
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întrbarea care aşteaptă răspuns devine obiectivul concret al proiectului, 

obiectiv stability prin propria voinţă, căruia i se dedică cu perseverenţă. 

Desigur, obiectivul precizat prezintă interes şi pentru ceilalţi copii, fapt 

care îi animă şi ca atare vor coopera în muncă.  

Pentru a răspunde la întrebarea formulată, elevul trebuie să cerceteze, 

să ceară informaţii la faţa locului, să parcurgă anumite lecture, să 

efectueze calcule. Întrebarea va prilejui exerciţii variate, (re)descoperirea 

şi asimilarea unui volum de cunoştinţe. 

O reformă autentică a învăţământului este centrată  pe autonomia, 

inteligenţa, sensibilitatea, voinţa şi creativitatea elevului. Elevul trebuie 

―ascultat‖ cu răbdare, lăsat să se exprime, să se dezvăluie, să-şi manifeste 

opinia, să acţioneze. El trebuie acceptat aşa cum este , ajutat să fie ele 

însuşi, să-şi manifeste personalitatea şi propria valoare, să-şi găsească 

propriul drum, dezvoltându-şi înclinaţiile, preocupările şi interesele. 

Schimbarea efectivă a activităţii în clasă trebuie să înceapă cu o nouă 

relaţie  a educatorului cu elevii, cu repoziţionarea rolului şi statutului 

elevului în procesul educaţional, precum şi cu noi funcţii ale cadrului 

didactic. Noua relaţie dominant umanistă, democratică va consolida noi 

roluri ale educatorului: organizator, îndrumător, consilier, participant, 

mediator, moderator, manager al procesului educaţional, evaluator, 

facilitator al relaţiilor şi activităţilor în grup, consultant, etc. Timpul alocat 

activităţii ―Profesorului‖ trebuie redus substanţial în favoarea timpului 

repartizat activităţilor independente, în perechi, în grup a elevilor în 

economia unei lecţii.  

 Modalităţile  alternative de evaluare favorizează identitatea 

―unicitatea‖ elevului, cultivarea aptitudinilor creative: flexibilitatea, 

elaborarea, originalitatea şi sensibilitatea pentru probleme şi redefinirea 

acestora.  

 Faptul că tot mai mulţi învăţători sunt preocupaţi pentru 

organizarea activităţii în echipe de elevi este un succes pentru 

învăţământul primar, care este segmental în care se aplică formule noi de 

organizare şi de desfăşurare a procesului de învăţare – învăţare- evaluare. 

A nu profita de aportul formative- educativ al muncii în echipă înseamnă a 

refuza dreptul copiilor de a învăţa să comunice deschis, de a avea puterea 

să recunoască atuncii când au nevoie de ajutor pentru a-l cere fără rezerve, 

înseamnă a-i lipsi de capacitatea de a fi toleranţi, însuşire neapărat 

necesară unei societăţi cu adevărat democratice. 

Descoperirea metodelor didactice de tip activ - participativ în 

ultimele două decenii a aşezat elevul în centrul demersului didactic, i-a dat 
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dreptul la opinie, l-a învăţat să gândească critic şi, poate, să aleagă ceea ce 

i se potriveşte din oferta educaţională propusă de şcoală şi de profesor. 

Una dintre aceste metode este proiectul, o sarcină de lucru împlinită de 

regula de grup, o activitate complexă care se desfăşoară în timp şi care 

oferă elevilor responsabilitate şi control asupra procesului de învăţare. El 

vizează obţinerea de rezultate pentru o perioadă mai îndelungată în raport 

cu tipurile tradiţionale de metode evaluative, fiindcă se pot forma prin 

intermediul său capacităţi competenţe, schimbări atitudinale şi de interese, 

corelate activităţii de învăţare. De aceea este bine ca un cadru didactic să 

reflecteze atunci când propune o temă de proiect: Ce vreau să obţin prin 

acest proiect? Îi interesează pe elevi cu adevărat? Au ei abilităţi necesare? 

Implică activităţi de documentare în bibliotecă, pe internet, dar şi contacte 

cu viaţa reală? Am stabilit criteriile de evaluare clar, ferm şi precis? Dar 

etapele şi termenele? Temele pe care le realizează proiectele pot fi oferite 

de către cadrul didactic, dar, şi în anumite cazuri, ele pot fi propuse şi de 

către elevii care elaborează aceste proiecte. 

 Informaţiile pe care le poate obţine evaluatorul sunt variate şi, în 

esenţă, fac referire la următoarele aspecte: 

a) motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul din perimetrul 

căruia a delimitat sau selectat tema; 

b) capacitatea elevului de a informa şi de a utiliza o bibliografie 

centrată pe nevoile de tratarea subiectului luat în discuţie;  

c) capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de 

a utiliza o serie de metode care să-l ajute să atingă obiectivele 

pe care le-a propus; 

d) modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a 

informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării diverselor 

metode de cercetare; 

e) calitatea produsului obţinut în urma finalizării proiectului, 

care se pot distinge prin originalitate, funcţionalitate, calităţi 

estetice deosebite. 

Ca şi în cazul altor metode alternative de evaluare, şi în cazul 

proiectului trebuie avuţi în vedere o serie de factori determinanţi, cum 

sunt vârsta copiilor, motivaţia acestora pentru un anumit domeniu de 

cunoaştere, varietatea experienţelor de învăţare pe care le-a acumulat în 

timp elevii, rezistenţa acestora la efort, etc. 

Implicarea în realizarea sarcinilor unui proiect necesită timp, 

responsabilitate, respectarea etapelor activităţii, monitorizarea elevilor, 

acordarea de ajutor, indicaţii, lămuriri, observarea atentă a fiecărui 
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moment, astfel încât, la final, să poată fi notat şi produsul, deoarece acesta 

din urmă constituie doar forma finală a întregului traseu parcurs. 

Ce este un proiect? 
    Conform DEX: Proiect = plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a 

organiza, de a face un lucru  

     a.  Creaţie personalizată 

-         proiectul este activitatea cel mai pregnant centrată pe elevi ; 

-         este un produs al imaginaţiei elevilor, menit să permită 

folosirea liberă a cunoştinţelor însuşite, într-un context mai 

relevant ; 

-         proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu 

numai asupra conţinutului său, dar şi asupra formei de prezentare. 

b. Temă abordată diferit 

-         proiectul porneşte întotdeauna de la o temă studiată în clasă; 

-         având o structură foarte flexibilă, activitatea de proiect poate fi 

adaptată oricărui nivel de vârstă şi de studiu; 

c.  Produs finit 

-         proiectul este ceva, nu este despre ceva ; 

-         produsul finit realizat în urma activităţii de proiect crează 

elevului sentimentul utilităţii a ceea ce produce; 

-         exemple de produse realizate în urma derulării unor proiect: 

postere, albume, pagini de revistă sau ziar, sondaje de opinie, mici 

piese de teatru, concursuri, excursii literare, proces literar,  

      mape tematice, referate, eseuri, studii de caz 

d. Activitate crosscurriculară 

-         proiectul încurajează cel mai bine abordarea integrată a 

învăţării; 

-         elevilor li se crează ocazia de a folosi cunoştinţe şi tehnici de 

lucru dobândite la multe discipline; 

-         fiind o activitate centrată pe elev, proiectul îi dă acestuia 

posibilitatea de a asambla într-o viziune personală cunoştinţe pe 

care le are, răspunzând astfel unei întrebări esenţiale : Ce pot face 

cu ceea ce am învăţat la şcoală?  

Tipurile de proiect: 
Proiectele pot fi: 

factuale – includ date şi imagini reale sau imaginare;  

individuale sau de grup, în funcţie de abilităţile pe care profesorul 

intenţionează să le dezvolte la elevi;  
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realizate în clasă sau în afara clasei, în funcţie de conţinut, resurse 

şi interese. 

Etapele proiectului: 

 

1. Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului - discutată şi 

negociată între învăţător şi elevi (Trebuie să fie adecvată relevanţei 

scopului şi obiectivelor pe care proiectul şi le propune din perspectiva 

specificului disciplinei respective). 

 

2. Stabilirea premiselor iniţiale, cadrul conceptual, metodologic, datele 

generale ale investigaţiei, tipul de informaţii de care au nevoie. Elevul 

poate să-şi stabilească un set de întrebări esenţiale care vor fixa 

elementele cheie ale proiectului. 

 

3. Identificarea şi selectarea resurselor materiale. 

 

4. Precizarea elementelor de conţinut ale proiectului (pentru prezentarea în 

scris sau orală) 

- Pagina de titlu (tema, autorii/autorul, clasa, şcoala, perioada de 

elaborare) 

- Cuprinsul (titlurile capitolelor, subcapitolelor, subtemelor, etc.) 

- Argumentul 

- Dezvoltarea elementelor de conţinut (pliante, postere, diagrame, citate, 

desene, cântece) 

- Concluzii (elemente de referinţă desprinse din studiul temei) 

- Bibliografia 

- Anexa (toate materialele importante rezultate) 

Proiectul poate fi considerat o metodă amplă şi complexă de 

predare- învăţare- evaluare. Esenţa metodei proiectelor constă în a apropia 

învăţământul de viaţă, a pleca de la probleme autentice, iar nu pur 

formale, a realiza un învăţământ global care să înlocuiască programele 

şcolare pe discipline de învăţământ. 

La nivelul învăţământului primar, studierea disciplinei Ştiinţele 

naturii permite iniţierea unor demersuri instructive- educative în măsură 

să constituie o alternativă modernă şi viabilă a reformei curriculare 

cuprinsă în Curriculum Naţional. În acest sens, se are în vedere tratarea 

integrată, corelarea interdisciplinară, accentuarea formativului în relaţia  

―informative- formativă‖ pentru înţelegerea relevanţei cunoştinţelor de 

geografie şi biologie în viaţa cotidiană a elevului şi relizarea unei viziuni 
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de ansamblu asupra realităţii înconurătoare, precum şi structurarea unui 

stil propriu de învăţare şi, de ce nu, a unui stil de viaţă. 

Problemele autentice cu care se confruntă lumea contemporană, 

rezervate factorilor de conducere şi decizie, au început să devină concrete 

şi deschise pentru toată lumea şi cu atât mai mult, au generat în sfera 

educaţiei o nouă orientare, prin diversificarea câmpului educaţional sau 

―noile educaţii‖: educaţia pentru pace şi cooperare, educaţia pentru 

calitate, educaţia pentru mediu, drepturile omului, educaţia pentru timpul 

liber, etc. Integrate între finalităţile educaţiei, noile obiective şi 

conţinuturivalorificate în mod specific la nivelul diferitelor trepte de 

şcolaritate vor pregăti elevul pentru muncă şi viaţă, pentru învăţare şi 

schimbare, pentru luarea în stăpânire a viitorului – un domeniu de libertate 

şi putere, de incertitudine, propus a-l cunoaşte căci ―viitorul este raţiunea 

de a fi a prezentului‖. Aşadar, una dintre problemele stringente cu care se 

confruntă lumea contemporană, educaţia relativă la mediu 

(ecologică)formulează noi cerinţe procesului de învăţământ constituindu-

se în secvenţe de curriculum la decizia şcolii. Conţinuturile propuse 

unităţilor de învăţare Lumea vie, Medii de viaţă, Corpuri, Omul şi 

natura au urmărit să sensibilizeze elevii faţă de mediu şi calitatea 

acestuia, să statornicească o relaţie armonioasă între ―om şi natură‖, căci 

îmbunătăţirea calităţii mediului înseamnă a crea ―echilibrul biologic 

‖necesar unei bune convieţuiri la nivel planetar. 

Proiectul „Natura şi noi‖a suscitat discuţii în rândul elevilor. Au 

sesizat legătura care există între calitatea personală, calitatea vieţii şi a 

mediului, responsabilitatea omului pentru echilibrul din natură.  

Parcurgerea conţinuturilor „Omul- parte integrantă a naturii‖, 

„Protejarea mediului înconjurător‖ a îndemnat elevii nu doar la meditaţie, 

ci şi la muncă. Au hotărât să se mobilizeze spre a continua proiectul  

„Natura şi noi‖, călăuziţi de imperativul „Natura este în primejdie!‖. 

Conţinutul proiectului tematic a ilustrat cu prioritate aspectele:‖de ce 

distrugeţi prezentul şi viitorul generaţiilor?‖, „Protejaţi Pământul!‖. 

Munca a fost prilej de satisfacţie pentru toţi.  

Interesul umanităţii trebuie să fie conform cu legile naturii, 

asigurând o continuitate sănătoasă a vieţii pe Terra. Omul trebuie să fie 

etic cu natura , să-i respecte legile! Natura este însăşi expresia vieţii în 

acord cu obiectivul constant al dezvoltării durabile. „A învăţa să 

gândeşti într-un sistem de interdependenţă‖, elevii înţeleg că Omul, ca 

specie biologică este dependent d natură şi nu poate trăi în afara ei. 
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A da viaţă unor asemenea proiecte, a realiza asemenea obiective 

ca răspunsuri la provocările lumii contemporane prin promovarea „noilor 

educaţii‖va cere efort şi pregătire din partea celor doi factori ai actului 

didactic (elev- dascăl), va avea ca finalitate satisfacţia lucrului bine făcut, 

va aduce progres în cunoaştere, obiectivat într-un sistem de cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi, atitudini şi comportamente responsabile ale 

elevilor, în concordanţă cu aceste valori.  

În concluzie, utilizarea proiectului în evaluare are menirea: să 

dezvolte curiozitatea cognitivă, spiritul de investigaţie, creativitate; să 

cultive iniţiativa, toleranţa, spiritul de organizare şi responsabilitate în 

grup; să faciliteze comunicarea informaţională şi afectivă asigurând 

transferul specific –nespecific al informaţiilor; să trezească interesul faţă 

de realizarea unui mediu natural echilibrat şi propice vieţii; să 

conştientizeze că „solidaritatea vieţii‖ este fundamentul solidarităţii între 

oameni. 
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EDUCAŢIA BIOLOGICĂ – DEZIDERAT AL 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BIOLOGIC EUROPEAN 

 

Gabriela VOICA

 

  
Abstract 

Environmental pollution is a major global problem. There are various 

types of pollution, depending on the pollutant (phisical, chemical or biological) 

which can be natural aswell as artificial. Pollution has been found to be present 

widely in the environment, causing green issues such as ozone despletion, acid 

rain, smog, global warming or the greenhouse effect.  

Students from C.N.L. `Zinca Golescu` were educated to take care, 

protect the environment  and have a responsible atitude towards ecological 

problems, by experiments and practical activities in the biology classes, making 

portfolios on biological topics, direct observation of flora and fauna in different 

geographical areas during trips, vizits to the `Natural Sciences` museum and 

publishing a biology magazine twice a year. The educational effect of such 

actions is making students understand that each man has to contribute to improve 

the `human-nature relationship` if we want to solve Blue Planet‟s environmental 

issues.  

 
Mediul înconjurător reprezintă totalitatea factorilor externi din 

natură şi societate, care acţionează asupra omului şi îi condiţionează 

existenţa, constituind un cadru necesar evoluţiei. 

Pentru formarea şi dezvoltarea psihologică a copilului, mediul 

înconjurător reprezintă o bază de date pentru formarea unei reprezentări 

clare despre lumea reală. Dezvoltarea normală şi armonioasă a copiilor 

noştri depinde şi de capacitatea şi priceperea noastră, a profesorilor de 

biologie, de ai educa pe elevi pentru cunoaşterea lumii înconjurătoare, de 

a le cultiva acestora interesul pentru protejarea mediului prin participarea 

activă la acţiuni de ocrotire a naturii. 

Poluarea este rezultatul direct sau indirect al activităţilor umane 

sau al unor fenomene naturale. Sursele naturale de poluare sunt incendiile, 

erupţiile vulcanice, furtunile de praf, ploile acide, etc. Factorul 

antropogen, prin activităţile sociale şi economice a produs modificări 

profunde care au afectat, uneori ireversibil, ecosistemele naturale.Ca 

rezultat al acţiunii omului au avut loc: 

- convertirea ecosistemelor naturale în agricole; 
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- amenajarea unor sisteme urban industriale; 

- despăduriri abuzive; 

- desţeleniri de pajişti în scopul extinderii suprafeţelor agricole; 

- introducerea intenţionată sau accidentală a unor specii de plante 

sau animale în zone nespecifice, ceea ce poate  constitui o adevărată 

catastrofă economică sau ecologică; 

- vânatul şi pescuitul abuziv; 

- supraexploatarea bogăţiilor solului şi subsolului; 

- poluarea râurilor, lacurilor, a apelor marine de pe platformele 

litorale. 

Poluarea îmbracă diferite forme, în funcţie de natura agentului 

poluant: 

1. poluare fizică ce se referă la : 

- poluarea radioactivă datorată dispersării unor substanţe 

radioactive provenite de la instalaţiile industriale; 

-  poluarea termică a râurilor, lacurilor, determinată de deversările 

de apă caldă din centralele termice şi nucleare; 

 -  poluarea  sonoră produsă de zgomote, vibraţii, ultrasunete. 

      2. poluarea chimică constă în răspândirea în mediul înconjurător a 

unor substanţe chimice cu potenţial toxic ridicat: ioni ai unor metale grele, 

îngrăşăminte chimice, detergenţi petrol, hidrocarburi fluorurate sau 

clorurate, erbicide, insecticide, fungicide, etc. 

      3. poluarea biologică rezultată din infestarea mediului cu diferiţi 

agenţi patogeni, pericolul principal fiind reprezentat de declanşarea unor 

epidemii care se răspândesc cu mare repeziciune în populaţia umană 

producând numeroase victime. 

 Atunci când agenţii poluanţi trec peste limitele capacitaţii proprii 

de apărare a mediului, generează efecte negative incomensurabile, care 

acţionează ca un  bumerang asupra omului şi a spaţiului său de existenţă.  

 Eliberarea în atmosferă a unor substanţe chimice gazoase rezultate 

din procese industriale şi din agricultură reţin gazele infraroşii şi le 

reflectă pe suprafaţa Pământului, determinând efectul de seră. Gazele 

acide se amestecă cu precipitaţiile rezultând ploile acide care se formează 

în urma combinării oxizilor de sulf şi a oxizilor de azot cu vapori de apă. 

Ploile acide determină distrugerea plantelor şi animalelor, erodarea 

structurii solului prin spălarea nutrienţilor, omorârea faunei piscicole ca 

urmare a afectării respiraţiei branhiale de către compuşii aluminiului. 

 Unii agenţi poluanţi ajung în stratosferă distrugând stratul de ozon 

care protejează plantele, animalele şi oamenii împotriva radiaţiilor 
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ultraviolete. Reducerea stratului de ozon cu un procent determină apariţia 

a 10000 de cazuri de cancer de piele. Specialiştii apreciază că aviaţia 

supersonică şi rachetele cosmice contribuie la subţierea stratului de ozon 

prin clorura de hidrogen si oxizii de azot pe care acestea le elimină în 

atmosferă în urma combustiei carburanţilor. 

 Un alt fenomen rezultat ca urmare a poluării este smogul care 

reprezintă un amestec de ceaţă solidă sau lichidă cu particule de fum. 

Smogul afectează sănătatea omului astfel: reduce vizibilitatea naturală, 

irită ochii, afectează căile respiratorii, provocând inflamaţii si astm.  

 Protecţia mediului înconjurător a apărut ca o problemă a omenirii 

atunci când omul a cucerit întreg spaţiul prielnic vieţii de pe Terra. Omul 

a înţeles că reprezintă un element al biocenozei şi că dereglările produse 

de el într-un loc al ecosistemului pot avea repercusiuni asupra întregului 

ecosistem. 

 Metodologia conservării naturii cuprinde metode educaţionale, 

juridice, organizatorice, tehnice. Şcoala dispune de multiple posibilităţi si 

mijloace educative pentru a transforma fiecare elev într-un viitor cetăţean 

care să participe activ şi energic la munca de prevenire a degradării 

mediului înconjurător. Studiul biologiei în şcoală oferă un cadru larg 

pentru abordarea relaţiilor dintre organism şi mediu în ambele sensuri: 

mediul are impact asupra organismelor dar şi organismele influenţează 

mediul.  

Pentru realizarea unei educaţii ecologice, atât în gimnaziu, cât şi 

în liceu, am stabilit următoarele obiective cadru: 

- educarea capacităţii de observare a obiectelor si fenomenelor din 

natură şi din societate; 

 - cunoaşterea surselor de poluare, a efectelor acesteia asupra 

mediului şi identificarea posibilităţilor de ocrotire a naturii; 

 - cultivarea unei atitudini responsabile, participative la acţiuni de 

îngrijire şi ocrotire a naturii; 

 Ce facem noi în şcoală?  

 Educaţia ecologică înseamnă atât dobândirea de cunoştinţe 

teoretice cât şi formarea unor atitudini, abilităţi şi stări afective motivante. 

La orele de biologie am organizat experimente şi activităţi practice 

plăcute, atractive, care au stârnit dorinşa elevilor de a descoperi natura. 

Fiecare elev a avut de alcătuit un portofoliu a cărui tematică a fost stabilită 

de la începutul anului în funcţie de domeniul biologiei studiate. Elevii 

clasei a V-a au alcătuit o mapa tematică intitulata „Curiozităţi din lumea 

plantelor‖, cei ai clasei a VI-a s-au documentat pe tema „Curiozităţi din 
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lumea animalelor‖. Pentru elevii de clasa a VII-a, sarcinile de lucru 

privind documentarea s-au axat pe tema „Afecţiuni ale aparatelor şi 

sistemelor corpului uman‖ iar cei de clasa a VIII-a au realizat o 

documentare ştiinţifică intitulată „Poluarea şi ocrotirea mediului 

înconjurător‖.  

 Printr-un parteneriat educaţional încheiat cu Muzeul Judeţean 

Argeş, secţia ştiinţele naturii, am oferit elevilor posibilitatea observării şi 

studierii diferitelor specii de plante şi animale în forma şi mărimea lor 

naturală. Periodic, muzeul a organizat expoziţii tematice pe care elevii 

colegiului nostru le-au vizitat.  

 Anual, am organizat excursii didactice în care, pe lângă vizitarea 

unor obiective istorice, am inclus studiul florei şi faunei din zona 

geografică unde se afla destinaţia. Observaţiile făcute direct în natură au 

permis studierea de către elevi  a dispunerii vegetaţiei pe zone, în funcţie 

de altitudine, dar şi a modului de răspândire a plantelor în raport cu 

cerinţele faţă de unii factori abiotici, apă, nutrienţi. Identificarea unor 

specii de plante xerofite, higrofite, hidrofite, mezofite, plante cu cerinţe 

diferite faţă de apă, le-a permis elevilor să observe strânsa relaţie dintre 

organisme şi mediu abiotic. Astfel, elevii pot înţelege ce consecinţe ar 

putea avea  modificarea factorilor abiotici asupra răspândirii plantelor.  

Elevii de liceu de la profilul ştiinţe ale naturii au editat o revistă 

de biologie intitulată „Viitorul verde‖, apariţie bianuală. Revista cuprinde 

următoarele secţiuni: Plante şi animale, Medicină, Ecologie si protecţia 

mediului. Această publicaţie are menirea de a trezi interesul elevilor 

pentru documentarea ştiinţifică în domeniul biologiei. 

 În fiecare primăvară, elevii colegiului nostru au participat la 

acţiuni de ecologizare a mediului, începând cu parcul liceului si 

continuând cu pădurea Trivale si albia râului Argeş. 

Reflectând la responsabilitatea ce revine generaţiilor actuale în 

gestionarea bogăţiilor cu care ne-a înzestrat Natura, devine foarte actuală 

aprecierea filozofică a lui Antoine de Saint-Exupery: „Noi nu moştenim 

pământul de la strămoşii noştrii, noi îl împrumutăm de la copiii noştri.  
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IMPORTANŢA UTILIZĂRII METODELOR INTUITIVE ÎN 

PREDAREA GEOGRAFIEI 

 

     Alina DIMITRIU

 

 

Abstract 

Science of Space, Geography studies the territorial distribution and the 

interdependence of the geographical objects, phenomena and facts. The 

perception of such issues would be very difficult for students unless they used in 

geography class visual training materials such as: maps, photos, graphics, 

geographical drawings etc. The visual memory enables a better understanding 

and knowledge accumulation. The intuitive learning materials should be varied. 

For an effective use of the intuitive materials during the geography class, teacher 

ought to find the right methods, lest he should misuse these oues during the same 

lesson or confound the ain with the teaching means. 

Geografia, ştiinţa spaţiului, aşa cum este denumită, studiază 

repartiţia teritorială şi interdependenţa dintre obiectele, fenomenele şi 

faptele geografice. Perceperea unor asemenea problematici pentru elevi ar 

fi foarte dificilă dacă nu s-ar utiliza, în cadrul orelor de geografie, 

materialul didactic intuitiv: hărţi, fotografii, schiţe, grafice, desenul 

geografic etc. 

Pentru o mai bună explicare a organizării spaţiului terestru este 

imperativ necesar folosirea hărţilor, schiţelor, globului geografic sau a 

altor materiale didactice intuitive. Elevul nu poate cuprinde cu privirea 

decât suprafeţe mici din spaţiul terestru, fenomenele geografice de 

ampoalare nefiind percepute direct de către elevi.  

Există unele fenomene geografie foarte rare, cum ar fi aurorele 

polare sau fenomene geografice catastrofale, cum ar fi erupţiile vulcanice, 

dificil sau aproape imposibil de observat.  

Memoria vizuală faciliteaza o mai bună întelegere şi acumulare de 

cunoştinţe. În acest sens materialele didactice intuitive trebuie să fie 

variate. Profesorul trebuie să găsească acele metode pentru a utiliza 

eficient materialele intuitive în cadrul orei de geografie, dar să nu abuzeze 

de materiale intuitive în cadrul aceleeaşi lecţii şi să nu confunde scopul cu 

mijloacele de învăţare. Profesorul trebuie să selecteze riguros materialele 
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intuitive, stabilind un număr eficient de materiale în cadrul unei ore de 

geografie, fără a încărca programul lecţiei. 

In opinia unora (Merenne-Schoumaker) obiectivul unei lectii de 

geografie n-ar trebui sa fie acela de a-i invata pe elevi sa deseneze o harta 

sau o piramida a varstelor sau sa poata folosi un program de informatica, 

ci datorita hartii sau piramidei sa poata analiza o problema spatiala. 

Consider gresita o astfel de opinie, datorita unui rationament logic, acela 

ca pentru a intelege mai bine un fenomen trebuie cunoscute in primul rand 

mijloacele de investigare.   In predarea orelor de geografie, folosesc şi 

materiale create de către elevi atat in timpul orelor de geografie, dar mai 

ales la laboratorul de ecologie si protectia mediului. De exemplu structura 

unui dig, aparatul vulcanic sau diagrame climatice şi de precipitaţii, 

structura internă a Pamantului etc. Astfel, elevilor li se dezvolta 

deprinderea de a construi materiale didactice simple.  
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Harta este o reprezentare micşorată a suprafeţei terestre în baza 

unui raport numit scara hărţii sau scara de proporţii. Harta este mijlocul 

didactic cel mai utilizat de către profesorii de geografie. Ea facilitează 

înţelegerea de către elevi a distribuţiei spaţiale a obiectelor şi fenomenelor 

geografice.  Elevii trebuie învăţaţi să citească o hartă şi chiar să   realizeze  

o hartă simplă.  

Conţinutul hărţii trebuie să fie în concordanţă cu cel al lecţiei 

pentru a nu creea confuzii în mintea elevilor. Trebuie avută în vedere 

ordinea de folosire a hărţilor, de la simplu la complex, de la schiţe de hărţi 

la hărţi propriu-zise şi atlase. 

Globul geografic constituie o reprezentare expresivă exactă, fiind 

o miniatură a formei Terrei. Numărul şi mărimea elementelor ce pot să 

apară pe suprafaţa sa sunt însă limitate. Acest material didactic se foloseşte 

mai mult în predarea lecţiilor de geografie fizică şi geografie matematică, 

cum ar fi forma şi dimensiunile Pământului, mişcările Pământului, 

coordonatele geografice, emisferele Pământului. 

Modelele grafice permit atât analiza individuală, cât şi analiza de 

ansamblu asupra desfăşurării în timp şi spaţiu a obiectelor, fenomenelor şi 

faptelor geografice, a legăturii dintre ele şi sensul de evoluţie. 

Modelele grafice pot fi realizate cu ajutorul figurilor geometrice 

sau cu ajutorul semnelor convenţionale sau a simbolurilor. Un efect vizual 

mai bun va avea asupra elevilor prezentarea evoluţiei numărului populaţiei 
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României printr-o reprezentare grafică prin coloane, decât înşiruirea unor 

date statistice . 

La lecţiile de geografie mai pot fi folosite machete, mulaje sau 

colecţii geografice. Ele pot fi prezentate întregii clase sau fiecarui elev în 

parte. De exemplu colecţii de roci, de minerale, mulaje ale unor forme de 

relief, macheta unei hidrocentrale. 

Tablourile sunt foarte utile şi eficiente, pentru că ele apelează la 

memoria vizuală a copiilor, avand ca efect o mai bună şi trainică înţelegere 

a fenomenelor. Un tablou bine realizat contribuie activ la fixarea în 

memoria elevilor a imaginilor prezentate (vezi foto Aparatul vulcanic). 

 

 

Ilustraţiile sunt imagini de mici dimensiuni, sub forma de 

fotografii, vederi, cărţi poştale, ilustraţiile din manual. Ele oferă o bogăţie 

şi o varietate mare de imagini, permiţând comparaţia între obiectele 

studiate, dar şi analiza evolutivă a acestora. 

Tot în cadrul materialelor intuitive folosite în procesul de predare-

învăţare a geografiei, am inclus, în ultima vreme, aplicaţia Google Earth, 

care este un mic program executabil realizat şi distribuit de compania 

americană Google. 

Avantajele utilizării acestei aplicaţii la orele de geografie sunt că 

elevii pot vizualiza relieful României sau al Terrei în general, aşa cum este 

el în realitate. Ei  pot alege altitudinea, unghiul şi direcţia din care pot privi 

relieful putând înţelege mai uşor distribuţia formelor de relief,  pot afla 

numărul populaţiei principalelor oraşe ale ţării şi ale lumii sau pot compara 

relieful diferitelor ţări ale lumii. Elevii pot localiza mai uşor România şi 

pot vizualiza poziţia geografică pe continent şi pe Glob, pot vizualiza 
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planurile principalelor oraşe ale lumii şi pot vizualiza principalele 

obiective de interes turistic: clădiri mai importante, muzee, stadioane, 

monumente istorice, forme de relief etc.  Se pot observa şi formele de 

relief ale oceanelor, spre exemplu în Atlantic se observă fisura scoarţei 

terestre, riftul care demonstrează faptul că Oceanul Atlantic s-a format în 

urma deplasărilor plăcilor tectonice (s-a desprins America de Africa şi 

Europa). 

Timpul limitat necesar procesului de predare-învăţare la disciplina 

geografie impune folosirea acestei aplicaţii, doar de câteva ori pe 

semestru, însă ajută la o mai bună înţelegere şi totodată a fixării 

cunoştinţelor dobândite la ore de către elevi.  

Prezentările Power Point sunt foarte bine primite de elevi şi sunt 

interesaţi să realizeze ei înşişi prezentări ale unor fenomene geografice, 

folosindu-se de mijloacele informatice. Pornind de la prezentările Power 

Point se pot realiza şi filme geografice, care corespund cel mai bine 

specificului geografiei ca obiect de învăţământ. 

În concluzie, materialele didactice intuitive sunt necesare în 

procesul de predare-învăţare a lecţiilor de geografie, accentul  fiind pus pe 

„Ştiinţa‖ utilizării mijloacelor intuitive. 
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LIMBAJUL UMAN ŞI COMUNICAREA DIDACTICĂ – O 

ABORDARE TRANSDISCIPLINARĂ 

 
      Mariana IANCU


 

Abstract 
In one approach to transdisciplinarity, the human language represents 

one‟s ability to talk, to express words, sentences, phrases in both writing and 

speaking, along with the paraverbal and nonverbal systems; it is an educated act, 

learnt in the process of communication with other human beings, and in relation 

to certain nervous centres in the brain. As part of teaching communication during 

classes, between students/pupils and teachers or between students themselves, 

language is fundamental. In addition, it is varied by paraverbal communication 

and nonverbal behaviour,which results in a lot of psychopedagogical 

implications.  

 

 

1. Limbajul omului şi comunicarea umană 

 

1.1. Conceptualizări 

 

 ,,La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la 

începutul culturii. Dincoace de cuvânt se află natura, dincolo de el 

începe cultura. Începând să vorbească, antropoidul a devenit om; laba a 

devenit mână, piatra necioplită a devenit unealtă, adaptarea a devenit 

muncă, hrana a devenit mâncare, adăpostul a devenit casă. Nici o stare 

sufletească nu ajunge idee decât în şi prin vorbire. Însă, vorbirea nu e 

vorbărie, vorbăria este manifestarea zgomotoasă a tăcerii de vreme ce 

nu mai spune nimic. Vorbirea este principalul mijloc de comunicare şi de 

construire a ideilor. (Henri Wald)‘‘
1
  

 Limbajul omului este, în esenţă, facultatea lui de a vorbi şi s-a 

constituit în procesul comunicării. 

 Biologic, vorbirea este una dintre cele mai complexe forme de 

activitate a scoarţei cerebrale, centrul motor al vorbirii fiind localizat la 

baza circumvoluţiei frontale inferioare a emisferei dominante-la dreptaci 

este cea stângă, iar la stângaci cea dreaptă. El reprezintă câmpul 44 şi mai 

este denumit şi centrul Broca, de la numele fiziologului francez care l-a 

                                                 

 Prof. dr. Colegiul Naţional I.L Caragiale, Bucureşti 

1
   Durac Livia, Laborator de comunicare.Suport de curs, Editura Institutul  

European, Iaşi, 2009, pag.17         
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descoperit. Acest centru nervos conduce mişcările necesare pentru a 

pronunţa cuvintele şi a le face să se succeadă într-o anumită ordine, 

neavând o existenţă înnăscută, ci se formează prin educaţie. Centrul 

înţelegerii cuvintelor vorbite se află în circumvoluţia temporală superioară 

a emisferei dominante, alături de centrul senzorial de proiecţie auditiv-

câmpul 22, fiind centrul auditivopsihic, unde se face analiza şi 

interpretarea senzaţiilor auditive şi interpretarea lor în percepţii complexe. 

 Din punct de vedere lingvistic, verbalul se compune din 

ansamblul cuvintelor, propoziţiilor şi al frazelor pe care le enunţăm, 

cuprinzând toate mesajele cu un cod comun mai multor persoane. 

 Comunicarea este o dimensiune centrală a vieţii noastre 

culturale; fără ea, orice tip de cultură moare. În consecinţă, studiul 

comunicării presupune studiul culturii în care este integrată (John Fiske, 

1982). 

 Cuvântul latinesc ,,communicare‘‘ are semnificaţia de ,,contact şi 

legătură‘‘, dar şi de ,,a pune în comun, a împărtăşi, a pune împreună, a 

amesteca şi a uni‘‘
2
. 

 Comunicarea este proces, este-deci-devenire, dar mai ales este 

pluralitate: comunicarea necesită minimum două persoane, presupunând 

cel puţin dedublarea interioară. Comunicarea umană presupune un eu care 

produce semne şi un tu care interpretează semnele. Conform modelului 

schematic fundamental al comunicării, desfăşurarea oricărui act de 

comunicare presupune existenţa unui emiţător (căruia i se mai spune şi 

emitent), a unui canal şi a unui receptor (Schema nr. 1). 

 Aşa cum precizează autorii J.J.Van Cuilenburg, O. Scholten, 

G.W. Noomen, emitentul trebuie să aibă intenţia de a provoca receptorului 

un efect oarecare, pentru ca transferul de informaţie să devină un proces 

de comunicare. Prin urmare, comunicarea devine un proces prin care un 

emiţător transmite informaţie receptorului prin intermediul unui canal, cu 

scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte (Schema nr. 1). 

         informaţie                 informaţie                     informaţie 

   emiţător                        canal                         receptor                         

efect  

 

Schema nr. 1 Procesul comunicării umane 

                                                 
2
 Noica Constantin, Rostirea filozofică românească, Editura Ştiinţifică,  

Bucureşti, 1970, pag. 17 
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 Emiţătorul apelează la coduri pentru a putea transmite, informa 

receptorul. Prin codare se înţelege transpunerea în semnale a mesajului 

respectiv, iar aceste semnale străbat canalul de comunicare, ajungând la 

cel căruia îi sunt destinate. Atare etapă este urmată de operaţia de 

decodare, sau de interpretare, operaţie pe care receptorul trebuie să o 

realizeze.  

  

 1.2. Comunicarea verbală, paralimbajul şi comportamentul 

nonverbal 

 

 A. Comunicarea verbală reflectă capacitatea noastră de a gândi 

şi de a supune analizei, având drept principală funcţie pe aceea de a ne 

ajuta să ne comunicăm unii altora, cuvinte, informaţii şi sensuri.

 Comunicarea verbală prezintă două moduri de desfăşurare: orală 

şi scrisă. Prima dintre acestea, comunicarea orală, reprezintă „varianta‖ 

de comunicare cel mai frecvent utilizată. Comunicarea scrisă nu impune 

prezenţa interlocutorilor într-unul şi acelaşi cadru spaţio-temporal, ea 

permiţând pauzele reflexive, oprirea şi revenirea. Atare fapt îngăduie ca 

mesajele emitentului să aibă o formulare mai atentă şi mai riguroasă, 

impunându-li-se şi o prezentare îngrijită. Factori de genul presiunii 

temporale extreme, o stare emoţională accentuată, un auditoriu potrivnic 

ş.a. sunt scuzabili pentru anumite perturbări în comunicarea verbală 

orală; în cazul celei scrise însă, problema se pune exclusiv în termeni de 

neatenţie, de neglijenţă sau-forma cea mai gravă-de nepricepere din 

partea celui care întocmeşte un conţinut informaţional. Mai mult, nu 

trebuie pierdut din vedere faptul că acel conţinut informaţional este 

adresat unui (unor) destinatar (i) care are (au) posibilitatea citirii şi a re-

citirii materialului, iar filtrul său (lor) analitic poate fi neiertător în 

condiţiile confruntării cu un mesaj neadecvat. Dacă în comunicarea 

verbală orală beneficiem şi de suportul paraverbal şi nonverbal în 

transmiterea semnificaţiilor, scrisul ne privează de posibilitatea apelării la 

sistemul elementelor nonverbale.  

 B. Paralimbajul se referă la calităţile vocale care însoţesc de 

obicei vorbirea. Knapp şi Hall clasifică paralimbajul în două mari 

categorii: calităţile vocii şi vocalizările. Calităţile paralingvistice ale 

limbii includ: intensitatea, ritmul, tempo-ul, articularea şi rezonanţa 

vocală. Vocalizările paralingvistice includ râsul, plânsul, suspinul, 

regurgitatul, înghiţitul, sforăitul, sughiţul etc. Alte vocalizări 
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paralingvistice sunt intensitatea şi noninfluenţele, de tipul „hm‖, „ah‖ şi 

„uh‖. 

 Parte a canalului paralingvistic, tăcerea înseamnă lipsa 

comunicării verbale sau absenţa sunetului. Cercetările efectuate indică 

importanţa culturii în semnificaţiile şi utilizarea stilului. Din compararea 

modurilor în care este utilizată tăcerea printre japonezi şi americani, a 

rezultat că, în S.U.A., tăcerea este definită prin pauză, spaţiu gol, sau lipsa 

comunicării verbale, autorii studiului (Hasegawa şi Gudykunst) apreciind 

că tăcerea nu face parte din rutina comunicaţională (zilnică) a 

americanilor. Stilistic, japonezii sunt învăţaţi să fie indirecţi şi oarecum 

ambigui în menţinerea armoniei; de aceea, tăcerea poate fi utilizată pentru 

a evita  stilul direct, tranşant, nihilist, dur. 

 Pe ,,scena didactică‘‘, ,,actorul‘‘ bun este profesorul care 

exploatează la maximum ,,haloul‘‘ de semnificaţii ale cuvântului rostit, 

care prin pronunţare trebuie să sensibilizeze, să emoţioneze, să capteze 

întreaga fiinţă a elevilor. Un rol important în comunicare îl au şi figurile 

de stil care amplifică puterea mesajului, dirijând conduita elevului spre 

traiectele imaginarului.  Nerostirea de cuvinte, pauza dintre cuvinte sau 

propoziţii, fraze se pot converti în factori provocatori pentru elevi, 

crescând interesul lor; cu măsură, poate chiar ,,neexplicarea‘‘ sau 

,,nerăspunsul‘‘ la unele întrebări sunt atractive pentru elevi, crescând 

interesul lor; explicaţia ,,până la capăt‘‘ sau explicaţia redundantă, chiar 

dacă sunt indicate, pot produce plictiseală, monotonie. 

 C. Comportamentul nonverbal.  
Prin comportament nonverbal înţelegem modalitatea prin care se 

exteriorizează sentimente, stări emoţionale, atitudini, fără a se face apel 

la cuvântul rostit.   

Ţinuta fizică, fizionomia feţei, mimica, gesticulaţia profesorului 
pot declanşa efecte intelectuale şi afective asupra elevilor cu care acesta 

lucrează; mimica feţei şi pantomimica însoţesc limbajul vorbit, întregind 

sau prelungind semnificaţiile cuvintelor.  

 

2. Comunicarea didactică 

 

 2.1. Repere conceptuale 

 

Comunicarea didactică este o comunicare instrumentală, direct 

implicată în susţinerea unui proces sistematic de învăţare. În comunicarea 

didactică, învăţarea poate fi în egală măsură centrată pe dobândirea de 
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cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, atitudini etc. Cadrul instituţional al 

comunicării didactice poate fi unul formal, în cadrul şcolii/universităţii, 

procesului de învăţământ, curriculumului formal, dar şi unul nonformal, în 

corelaţie cu formele de educaţie nonformală. Cu privire la partenerii de 

comunicare, comunicarea didactică poate apărea nu numai între profesor 

şi elevi/studenţi, ci şi între alţi ,,actori‘‘: elev-elev, student-student, 

manual-elev, curs-student, părinte-copil, antrenor-antrenaţi, instructor-

instruiţi etc., dar cu condiţia ca ,,personajul-resursă‘‘ să respecte legităţile 

presupuse de un act sistematic de învăţare.  

  

2.2. Caracteristici ale comunicării didactice 

 

În termeni de comunicare, procesul instructiv-educativ este o 

înlănţuire, teoretic infinită, de situaţii de comunicare cu specific didactic, 

cu numeroase caracteristici, după cum urmează. 

A. Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunţată, 

deoarece el vizează, prioritar, comprehensiunea celor transmise. O 

învăţare eficientă necesită înţelegerea conţinutului propus. 

B. Structurarea comunicării didactice conform logicii pedagogice, cu 

respectarea adevărului ştiinţific, are ca primă cerinţă facilitarea 

comprehensiunii unui adevăr ştiinţific, şi nu simpla lui enunţare.  

C. Există pericolul transferării autorităţii de statut asupra 

conţinutu-rilor, sub forma argumentului autorităţii.  

D. În cadrul lecţiilor/cursurilor se combină în mod curent două 

forme verbale ale comunicării-orale şi scrise. Apar anumite 

particularităţi: 

 de ritm-comunicarea orală fiind de şase ori mai rapidă decât cea 

scrisă; 

 de formă-accentuarea compensatorie a dimensiunii paraverbale 

din comunicarea profesorului atunci când elevii/studenţii iau 

notiţe şi pierd o parte din informaţia nonverbală; 

 de conţinut-scăderea şi chiar pierderea dimensiunii afectiv-

atitudinale în cazul comunicării scrise. 

E. Profesorul are un rol activ faţă de conţinuturile ştiinţifice cu care va 

opera, el actionând ca un filtru ce pedagogizează personalizat, în 

funcţie de destinatar şi cadru, conţinuturile literaturii de specialitate, 

ghidat de programa şcolară în vigoare şi de manualul pentru care a 

optat. Profesorul are datoria pedagogizării conţinutului manualelor 
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şcolare reprezentată schematic, după cum urmează în continuare 

(Schema nr.2). 
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  Schema nr. 2 Algoritmul pedagogizării conţinutului manualelor şcolare
3
 

 

F. Personalizarea comunicării este o caracteristică prin care în acelaşi 

cadru instituţional, acelaşi conţinut formal (programa şcolară, manual 

şcolar), aceleaşi particularităţi ale colectivului de elevi, să fie 

                                                 
3 Ciobanu Iancu Mariana, Pedagogie aplicată în Ştiinţele naturii,  Editura 

Akademos Art şi Editura Corint, Bucureşti, 2009, pag.130 
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valorificate diferit şi cu rezultate diferite, de profesori diferiţi. În 

funcţie de profilul său psihologic şi de filosofia lui pedagogică, 

didactică, profesorul accentuează una sau alta dintre dimensiunile 

comunicării: 

 logocentrică-fundamentată pe informaţie şi transmiterea ei de 

către profesor; 

 sociocentrică, relaţională, interactivă în grupul, echipa de elevi; 

 pragmatică-de transfer de concepte în rezolvarea de probleme 

practice, ancorate în viaţa cotidiană a elevilor; 

 multi-media-comunicarea cu ajutorul multiplelor mijloace audio-

vizuale. 

E. Combinarea permanentă a comunicării verticale cu cea orizontală 
în forme organizate-lucru în echipe, sarcini colective etc. sau 

spontane, legale, regulamentare sau ilegale, neregulamentare, precum 

circulaţia unei copiuţe între mai multi elevi, suflatul etc. 

F. Comunicarea este permanent subordonată obiectivului 

/competenţei didactic(e) urmărit(e), ceea ce determină o libertate 

limitată a partenerilor, profesori şi elevi de a alege conţinuturi ad-hoc. 

G. Comunicarea didactică se caracterizează prin ritualizare şi norme 

nescrise permanent prezente: ,,Răspunzi când eşti întrebat!‘‘; ,,Când 

profesorul vorbeşte, elevii ascultă!‘‘; etc. 

H. În unele comunicări apare redudanţa, cantitativ şi calitativ specială, 

impusă de  necesitatea comprehensiunii corecte a mesajului. 

I. În procentaj mult prea mare, de 60-70%, domină adesea 

comunicarea verbală a profesorului, asociată cu tutelarea de 

ansamblu a actului de comunicare, ceea ce corespunde unei 

comunicări tradiţionale, predării ex-cathedra, logocentrice. 

2.3. Predarea-actul comunicării pedagogice eficiente 
,,Multă vreme, predarea a fost înţeleasă ca actul prin care 

educatorul se foloseşte de limbă pentru a transmite cunoştinte şi 

experienţe de acţiune. În consecinţă, şi studiul ei a fost plasat în sfera 

vorbirii, a artei vorbirii, a comunicării, în psiho-lingvistică.‘‘
4
 

 În comunicarea reală, predarea determină conexiuni între elevi, 

leagă elevii de un conţinut dat prin programa şcolară, organizează 

interrelaţionările şi învăţarea în comun, însuşirea interactivă acestui 

                                                 
4
 Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri,  

stiluri şi strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002, pag. 238 
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conţinut, dezvoltă un mod de a fi împreună şi de a munci împreună; de 

fapt, prin esenţa ei, comunicarea este ,,a face şi a fi împreună‘‘.  

 În prezentarea materiei, se iau în consideraţie cele trei moduri 

fundamentale de reprezentare ce stau la baza proceselor de 

semnificare şi anume: 

 registrul reprezentării activ-senzoriale sau al prezenţei reale 

(indiceale), prin care elevii vin în contact direct şi imediat cu 

obiectele, sistemele, procesele şi fenomenele lumii reale; 

 registrul reprezentării iconice (semnelor iconice sau 

imagistice), prin care li se oferă elevilor un ansamblu de imagini, 

scheme, diagrame, grafice ş.a. ca substitute ale lumii reale, ca 

ceva ce ţine locul lucrurilor, noţiunilor, definindu-le în întregul 

lor; 

 registrul reprezentării simbolice, îndreptat către abstractizare 

crescândă, ceea ce presupune că între cunoscători şi realitatea 

înconjurătoare se plasează o ordine a semnelor logico-lingvistice  

             (cuvinte, propoziţii simbolice sau logice), simboluri în chimie,  

             genetică şi o reţea de reprezentări codate.  
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            Schema nr.3 Piramida cunoaşterii şi demersul didactic 

 

Aceste trei straturi semiotice-registrul reprezenării activ-

senzoriale, registrul reprezentării iconice, registrul reprezentării 

simbolice-sunt înlăţuite cronologic şi logic. Ele sunt sprijin unele 

celorlalte, putând fiind redate sub forma unei piramide (Schema nr.3), 

fiecare elev trebuind să fie capabil, în mod normal, să stăpânească toate 

aceste modalităţi de reprezentare.  

 

2.4. Implicaţii psihopedagogice ale comunicării didactice 

eficiente 

 

Din punct de vedere psihopedagogic, eficienţa comunicării 

didactice implică mai multe aspecte, după cum urmează în continuare. 

1) Randamentul comunicării didactice nu se reduce la 

formularea  
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conţinuturilor verbale ştiinţifice. Prin limbajul verbal se exprimă 

referenţial şi explicit un anumit conţinut categorial. În acelaşi timp cu 

acesta, prin limbajul nonverbal şi paraverbal se exprimă atitudini ce 

vizează conţinutul transmis, receptorul şi situaţia comunicării. Prin 

atitudinile pozitive, neutre sau negative, profesorul şi elevul/studentul 

potenţează sau frânează comunicarea, cresc sau anulează efectele 

conţinuturilor didactice propuse.  

2) Comunicarea paraverbală şi comportamentul nonverbal 

pregătesc terenul pentru mesajul verbal. Cercetările experimentale au 

demonstrat rolul afectivităţii în recepţionarea comunicării verbale, mai 

bună reţinere a informaţiilor recepţionate pe un fond afectiv pozitiv, 

facilitarea uitării informaţiilor, când climatul transmiterii şi recepţionării 

lor este unul afectiv stresant (neplăcere, teamă, efort excesiv etc.). 

3) Utilizarea mai multor canale de comunicare în transmiterea şi  

receptarea mesajului facilitează procesarea informaţiei şi reţinerea 

unei mari cantităţi de informaţii şi, în acelaşi timp, se contribuie la 

atractivitatea actului de comunicare. 
4) Facilitarea îndeplinirii unor sarcini diferite impuse de diverse  

roluri didactice se realizează printr-o comunicare multiplă, 

convergentă, concomitentă-verbală, paraverbală, comportament 

nonverbal-, dar mijlocite diferit; spre exemplu, verbal, oral şi scris pe 

tablă, se comunică schema lecţiei, paraverbal sunt atenţionati cei care nu 

iau notiţe, prin modificarea (ridicarea) tonului vocii, şi nonverbal se 

solicită, gesticulând cu mâna, caietul unui elev pentru verificarea 

efectuării de către acesta a schemei lecţiei comunicată de profesor. 

5) Se poate obţine un spor de claritate şi, prin aceasta, economie 

de timp, atunci când se recurge la combinarea variată şi convergentă 

a mesajelor verbale, para- şi nonverbale. 
6) Comunicarea divergentă poate duce la confuzii, nesiguranţă şi  

chiar la neacceptarea conţinuturilor transmise. Spre exemplu, situaţia în 

care profesorul comunică verbal importanţa deosebită a unui proces, 

fenomen, sistem etc., iar paraverbal şi nonverbal demonstrează indiferenţă 

totală afectează negativ receptarea conţinutului informaţional de către 

elevi, atrăgând spre aceştia tot indiferenţă, dar şi creând confuzie în 

mintea lor cu privire la importanţa procesului, fenomenului, sistemului 

respectiv.  

Concluzii. 

Într-o abordare transdisciplinară, limbajul omului reprezintă 

facultatea lui de a vorbi, de a enunţa oral şi scris cuvinte, propoziţii, fraze, 
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însoţite de sistemele paraverbal şi nonverbal, fiind un act educat, învăţat 

în procesul comunicării dintre semeni, biologic, având centrii nervoşi la 

nivelul scoarţei cerebrale. 

Oferta predării de conţinuturi, ca act de comunicare didactică, 

cuprinde date de la cele concrete până la cele verbale şi antrenează o 

paletă foarte largă de forme de prezentare a realităţii, pe baza registrelor  

reprezentării activ-senzoriale, reprezentării iconice, reprezentării 

simbolice, fiind fundamental limbajul verbal al omului, oral şi scris, 

precum şi sistemul complex al comunicării-verbal, paraverbal, nonverbal, 

cu numeroasele implicaţii psihopedagogice. 
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EVALUAREA COMPETENŢELOR ELEVILOR-POLITICI 

REFORMATOARE 

 
                                                         Mariana IANCU


 

 
Abstract 

The evaluation of the students competencies is subject to the reforms of 

the educational system, regarding both the national examinations, through items 

like international tests, for example P.I.S.A., on the one hand, and the educational 

activity proper through: evaluations related to competencies; use of modern 

methods and evaluation matrix focused on competencies for learning unit; 

integration of evaluation in the teaching and learning processes, so that scoring 

should take into account the assignment and calculation of transferable point, 

according to the principle-“nothing is lost, nor gained, everything transforms.” 

 

1. Conceptualizări:politică publică, competenţe, evaluare 

 

Policy, termen din limba engleză cu corespondentul de politică 

publică în limba română, reprezintă ansamblul deciziilor luate şi 

implementate de către decidenţi şi subordonaţi, în vederea rezolvării unor 

situaţii, probleme, chestiuni. 

Sunt elocvente în acest sens o serie de politici în materie de 

educaţie luate la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Ştiinţă, 

Educaţie  şi Cultură (U.N.E.S.C.O.), dar şi cele stabilite la nivelul Uniunii 

Europene la care şi Romậnia a aderat. 

Din necesitatea accentuării laturii formative şi pragmatice a 

învăţământului în gimnaziu şi în liceu, curriculumul a fost centrat pe 

competenţe (Schema nr.1), orientând învăţarea spre dezvoltarea unor 

capacităţi care implică aplicarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor 

formate în contexte noi, spre rezolvarea unor probleme din viaţa de zi cu 

zi, spre formarea unor valori şi atitudini la elevi.  

,,În structura competenţei se regăsesc aşadar: cunoştinţe (care 

permit („a şti‘‘), capacităţi („a face‖) şi atitudini („a fi‖).‘‘ 
1
 

 

                                                 

 Prof. dr. Colegiul Naţional I.L Caragiale, Bucureşti 

1
 Bulzan Carmen, Ciobanu Iancu Mariana, Ilie Roxana Luminiţa, Ghid de  

practică pedagogică,  E.D.P., Bucureşti, 2009, pag. 25 
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                              Competenţă 

 
 

      Atitudini             Capacităţi 

 

 

                             

 

 

       

      

            

 

        

    

     Schema nr. 1  Structura competenţei 
 

,,Etimologic, a evalua înseamnă a formula o judecată de valoare, 

în  

performanţe, persoane, instituţii, politici noi, a unui produs, program etc. 

În principiu, se poate evalua orice, inclusiv evaluarea.‘‘
2
 

Competenţele specifice fiecărui domeniu sau discipline predate 

sunt considerate înfăptuite numai odată cu obţinerea rezultatelor 

prefigurate de aceste finalităţi. De aceea, realizarea sau nerealizarea 

competenţelor elevilor trebuie şi poate să constituie criteriul general şi cel 

mai sigur utilizat în evaluarea rezultatelor, a reuşitei sau nereuşitei 

(succesului/eşecului) învăţământului. 

 

2. Politici naţionale reformatoare de evaluare a competenţelor 

elevilor: 

strategii, forme, metode de evaluare 

 

Evaluarea, ca şi predarea, învăţarea, curriculum-ul ş.a, este 

supusă reformelor în sistemul educaţional, mai ales la nivelul 

examenelor naţionale, centrate pe evaluarea competenţelor elevilor, 

prin itemi de tipul testelor internaţionale, cum ar fi P.I.S.A.-

„Programme for International Student Assessment”.  

                                                 
2
 Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri 

şi strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002, pag. 287 
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Dar şi la nivelul actului educaţional au loc reforme ale procesului 

de evaluare. Astfel, profesorii îşi reformează activitatea evaluativă prin: 

realizarea unei evaluări raportate la competenţe; folosirea complementară 

a metodelor tradiţionale şi a celor moderne; întocmirea unei matrice de 

evaluare centrată pe competenţe pentru fiecare unitate de învăţare; 

integrarea evaluării în actul de predare al profesorului şi în cel de învăţare 

al elevilor; notarea pe baza unei activităţi mai largi, de pe parcursul mai 

multor ore, în care pot fi acordate şi calculate puncte transferabile 

,,nimic nu se pierde, totul se transformă‘‘ (anexa 1); etc. 

A. Strategia evaluării. A stabili o strategie de evaluare în 

procesul educaţional echivalează cu a stabili când evaluezi, sub ce 

formă, cu ce metode şi mijloace, cum prelucrezi şi valorifici 

informaţiile obţinute etc. Evaluarea sumativă la sfârşitul unui an 

şcolar a portofoliilor elevilor bazate pe fişe de evaluare, 

autoevaluare şi coevaluare, urmată de publicarea în revista de 

specialitate a catedrei din şcoală a rezultatelor, concluziilor şi a 

măsurilor de ameliorare a rezultatelor şcolare în viitor poate fi un 

exemplu înnoitor de strategie evaluativă, respectiv strategia 

sumativă combinată tripartită ,,evaluare-autoevaluare-

coevaluare’’.  
B. Formele de evaluare (în funcţie de scopul şi momentul 

administrării lor) sunt: predictivă (iniţială); curentă (de progres, 

continuă); realizează feedback-ul ,,pas cu pas‘‘, având şi valenţă 

formativă; sumativă (periodică şi finală). Ca exemplu de politică 

reformatoare a evaluării sumative la examenul naţional de bacalaureat este 

cea de evaluare a competenţelor digitale, de evaluare a competenţelor 

lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă, într-o 

limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului 

liceal. 

C. Metodele de evaluare sunt diverse, atât tradiţionale, de tipul 

celor orală, scrisă, practică, temele pentru acasă, temele de lucru în clasă, 

cât şi moderne, alternative, complementare lor, cele mai importante fiind 

investigaţia, referatul, proiectul, autoevaluarea, portofoliul, observarea 

sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor.  

În învăţământul tradiţional din România, antedecembrist 1989, se 

aplicau în cadrul testelor docimologice preponderent itemi de tip 

descriere, întrebări ce solicitau răspunsuri reproductive; actualmente, în 

reforma evaluării se aplică o diversitate de tipuri de itemi ce solicită mai 
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mult gândirea de cauzalitate, analitică, gândirea imaginativă, creativă, 

rezolvarea de probleme, de situaţii-problemă etc. 

Metodele alternative (complementare) de evaluare sunt 

metode moderne, noi, reformatoare în evaluarea competenţelor 

elevilor. Câteva repere ale acestor metode înnoitoare sunt precizate în 

continuare. 

 Portofoliul este o evaluare sumativă, complexă, integratoare, ce  

oferă posibilitatea de a emite o judecată de valoare care reflectă evoluţia 

elevilor. Se proiectează şi se realizează, de regulă, pe parcursul unui 

semestru sau pe parcursul unui an şcolar. Reuneşte instrumente de 

evaluare tradiţionale (probe scrise, probe practice, etc.) şi alternative 

(referate, proiecte, investigaţii etc.). Elevul are dreptul, şi chiar este 

stimulat, să-şi introducă în portofoliu şi componentele-rezultatele 

activităţii pe care le consideră reprezentative pentru ilustrarea progresului, 

evoluţiei lui. 

 Investigaţia ca modalitate de evaluare, oferă posibilitate elevului  

de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate.  

Pentru a fi vorba de o investigaţie, trebuie proiectate şi desfăşurate 

mai multe activităti experimentale, individuale sau în echipe. În cadrul 

unei investigaţii, competenţele de evaluare (ex: definirea şi înţelegerea 

problemei, identificarea procedeelor de obţinere a informaţiilor, colectarea 

şi organizarea datelor etc.) capătă semnificaţii diferite, corelate cu gradul 

de complexitate al sarcinilor de lucru şi cu specificul disciplinei.  

 Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului  
elevilor se realizează prin observarea curentă a comportamentului 

acestora la orele-lecţii. Practic, profesorul are următoarele modalităţi de 

înregistrare a informaţiilor: 

1) fişa de evaluare-conţine date factuale despre evenimentele cele 

mai importante observate de profesor în comportamentul elevilor, 

date despre modalitatea lor de a acţiona în evenimentele 

respective;  

2) scara de clasificare-este o ,,scară‘‘ construită prin ordonări şi 

gradări de date obiective prin stabilirea unor intervale egale (sau 

cantitativ comparabile) care formează treptele scării. Sunt diverse 

tipuri de scări de clasificare: descriptive, numerice, grafice; 

3) lista de control sau verificare-este instrumentul de evaluare prin 

care profesorul înregistrează prezenţa / absenţa la elev a unei 

acţiuni, a unei trăsături; la Biologie, este utilizată, de obicei, după 

o activitate de investigaţie-experimentare. 
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 Referatul. În practică sunt utilizate cu precădere două tipuri  

principalele de referate: 

a) referate bazate pe informare-documentare bibliografică-se 

utilizează în cercuri, sesiuni de comunicări ştiinţifice, în teme de sinteză; 

b)  referate bazate pe descrierea unor activităţi desfăşurate în clasă 

şi pe  analiza datelor obţinute în urma acestei activităţi (experiment, 

lucrare practică); acest tip se recomandă pentru a fi utilizat mai ales la 

Biologie. Când se desfăşoară independent o investigaţie, referatul se 

denumeşte generic ,,referat de investigaţie ştiinţifică independentă‘‘. 

 Proiectul. În ,,pedagogia proiectivă‘‘ modernă, proiectul este o  

temă de acţiune-investigare-cercetare, orientată spre atingerea unui scop 

bine precizat, care urmează a fi realizată, pe cât posibil, prin îmbinarea 

cunoştinţelor teoretice cu acţiunea practică, finalizậndu-se cu cel puţin o 

materializare (lucrare ştiinţifică, model obiectual, album foto, set de 

planşe, de afişe cu mesaje ecologice, de igienă etc.).   

 Autoevaluarea  

Are  rol esenţial în întregirea imaginii elevului din perspectiva 

judecăţii de valoare pe care o emite profesorul evaluator şi totodată are 

multiple implicaţii în plan motivaţional şi atitudinal datorită necesităţii 

elevilor de autocunoaştere. Tehnici folosite: 

 autonotarea controlată-elevul îşi propune nota; 

 notarea reciprocă sau interevaluarea; 

 scările de clasificare; 

 completarea la sfârşitul unei sarcini importante  de învăţare a unui 

chestionar. 

       

3. P.I.S.A. şi T.I.M.S.S.-evaluări internaţionale 

cu impact în evaluarea naţională a elevilor 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, în 

conformitate cu prevederile art. 141, litera t) şi ale art. 170, alin. (1), lit. a) 

din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Guvernul României adoptă hotărârea de aprobare 

a participării României la Programul Internaţional dezvoltat de către 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.E.C.D.)-

„Programme for International Student Assessment” (P.I.S.A.)- şi la 

Third International Mathematics and Science Study  (T.I.M.S.S.), 
privind Evaluarea Internaţională a Elevilor. 
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Subiectele pentru evaluarea naţională la clasele a VIII-a, dar şi 

pentru examenele naţionale de bacalaureat la unele discipline de 

învăţământ sunt formulate după modelul evaluărilor internaţionale.  

Studiul evaluativ P.I.S.A. al competenţelor elevilor de 15 ani din 

ţări ale O.E.C.D., dar şi din ţări nemembre se axează pe domeniile 

ştiinţe şi tehnologii, citire/lectură, matematică şi rezolvare de probleme, 

dintre care unul este un domeniu principal, iar celelalte două, 

secundare. P.I.S.A. aplică instrumente de evaluare a deprinderilor de 

bază, dar şi instrumente de evaluare/identificare a variabilelor socio-

educaţionale. Se evaluează ce ştiu şi ce pot face elevii în mod real, practic, 

dar şi abilitatea lor de a reflecta activ asupra propriului proces de 

cunoaştere şi asupra propriilor experienţe de învăţare. P.I.S.A. vizează, în 

special, acele elemente de care elevii vor avea nevoie în viitor şi 

urmăreşte să evalueze ceea ce pot aceştia să facă în mod concret cu ceea 

ce au învăţat. Proiectarea procesului de evaluare ţine cont, dar nu este 

constrậnsă de numitorul comun al curriculumului naţional. Evaluează 

cunoştinţele elevilor, abilităţile lor de a reflecta asupra cunoştinţelor 

dobậndite şi de a pune în aplicare aceste cunoştinţe, precum şi experienţa 

elevilor în rezolvarea problemelor lumii reale. De exemplu, pentru a 

înţelege şi a evalua recomandările ştiinţifice cu privire la siguranţa 

alimentară, un adult va avea nevoie nu numai de anumite informaţii de 

bază despre compoziţia chimică a alimentelor, dar va trebui să fie capabil 

şi să aplice aceste informaţii, în mod concret, în momentul alegerii unui 

produs pentru consum.  

Conceptul de ,,alfabetizare’’, cu sensul de achiziţie a 

deprinderilor de bază-este utilizat pentru a sintetiza această viziune 

cuprinzătoare şi funcţională asupra cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale 

din viaţa de zi cu zi în societatea contemporană-cunoştinţe şi deprinderi 

necesare în viaţa adultă. Accentul este pus pe stăpậnirea proceselor, 

înţelegerea conceptelor şi pe abilitatea de a funcţiona în situaţii variate în 

cadrul fiecărui domeniu.  

Prin P.I.S.A., se administrează elevilor:  

1) teste scrise pentru două ore; itemii sunt o combinaţie între 

itemii cu alegere multiplă, cu alegere duală, de completare, întrebări-

problemă, la care se solicită elevilor să-şi construiască propriile răspunsuri 

etc.; itemii sunt organizaţi în grupuri pe baza unor texte, date, grafice, 

tabele, descriind o situaţie reală de viaţă; 

2) un chestionar de mediu socio-educaţional de 30 min., oferind 

informaţii despre elevi şi familiile lor. 
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Evaluarea competenţelor cross-curriculare este o parte integrantă 

în P.I.S.A., argumentele fiind aplicarea cunoştinţelor specifice în viaţa 

adultă, care depinde în mod esenţial de achiziţia unor concepte şi 

deprinderi mai largi.  

La biologie, a avea cunoştinţele specifice precum denumirile 

ştiinţifice ale plantelor, animalelor are o valoare mai mică decật 

înţelegerea unor probleme mai cuprinzătoare aflate în dezbatere la nivelul 

întregii comunităţi umane, precum biodiversitatea, sănătatea, încălzirea 

globală, consumul de energie; anumite deprinderi cu un caracter general 

sunt absolut esenţiale în dezvoltarea elevilor-comunicarea, adaptabilitatea, 

flexibilizarea, rezolvarea de probleme, utilizarea tehnologiilor 

informaţionale. Aceste deprinderi sunt construite transcurricular.  

Cadrul P.I.S.A. 2006 a identificat trei mari arii pentru ştiinţe 

şi tehnologii: ştiinţa din viaţă şi din sănătate; ştiinţa în mediul 

înconjurător şi pe pămậnt; ştiinţa în tehnologii. 

În PISA, alfabetizarea-achiziţia deprinderilor de bază este 

evaluată  

prin unităţi constituite dintr-un stimul-de exemplu, un text, un tabel, un 

grafic, cifre etc., urmat de un  număr de sarcini de lucru asociate 

stimulului  comun;astfel, se permite itemilor să pătrundă în profunzime 

mai mult decật ar fi fost posibil dacă fiecare item ar fi introdus un context 

pe deplin nou.  

 

Exemplul ,,Sunt împotriva decopertării muntelui !’’ 

 

,,În legislaturile din ultimii ani am militat pentru salvarea 

Munţilor Pădurea Craiului, Bihor, Vlădeasa, a siturilor arheologice şi 

protecţia florei, a faunei şi a celorlalte comori din zonă. Am lansat apeluri, 

memorii la toate instituţiile statului, la ambasade, oamenilor din diasporă 

şi am strậns 3.000 de semnături de adeziune pe hậrtie şi 5.000 pe internet 

pentru salvarea Roşiei Montane. Atestată din 1877, Roşia Montană va fi 

supusă distrugerii de firma canadiană Gold Corporation. Sunt împotriva 

decopertării muntelui pentru exploatarea zăcămintelor de metale preţioase. 

Se poate şi prin galerii, fără să dăuneze mediului şi să distrugă Apusenii, 

un loc în care savantul Emil Racoviţă a inventat biospeologia‘‘ susţine 

academicianul Ovidiu Bojor, doctor în ştiinţe farmaceutice, fondator al 

fitoterapiei moderne în Romậnia şi fost expert la ONU (Ziarul Ring, 28 

oct. 2009) 

Item 1. De ce consideră academicianul Ovidiu Bojor drept comori 
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flora şi fauna din zona Roşia Montană ? 

.......................................................................................................................

..  

Item 2. Cum ,,vezi‘‘ dezvoltarea durabilă în zona Roşia Montană 

? Propune cel puţin două proiecte de dezvoltare durabilă ! 

.......................................................................................................................

..  

Item 3. Care este dovada că zona este şi o comoară ştiinţifică, fapt 

pentru care academicianul aduce elogii ? 

.......................................................................................................................

.. 

Item 4. Exprimă un punct de vedere critic cu privire la acţiunea 

de  

decopertare a muntelui şi la exploatarea zăcămintelor preţioase. 

.......................................................................................................................

.. 

 

P.I.S.A. este un studiu comparativ internaţional al performanţelor 

elevilor, relevante pentru bunăstarea personală, socială şi economică, ale 

cărui rezultate permit factorilor de decizie şi expertiză în politici 

educaţionale, să compare performanţele sistemelor lor educaţionale cu 

cele ale altor ţări.  

Third International Mathematics and Science Study 

(T.I.M.S.S.) reprezintă un alt studiu internaţional care evaluează 

competenţele elevilor la Matematică şi Ştiinţe-Biologie, Chimie, Fizică, 

Ştiinţele Pămậntului, ajutậnd la măsurarea progresului în direcţia 

îmbunătăţirii performanţelor elevilor la aceste discipline, dar şi la analogii 

cu rezultatele altor naţiuni, la stabilirea locului în ierarhia naţiunilor în 

funcţie de aceste performanţe, precum şi la intensificarea schimburilor de 

experienţă între profesori şi elevi din diverse ţări. 

 Concluzii.  

Procesul de evaluare a competenţelor elevilor este un alt plan de 

reformă a politicilor educaţionale în învăţământul românesc, fiind 

evidente în acest sens schimbările produse la nivelul examenelor 

naţionale, de evaluare a competenţelor elevilor, prin itemi de tipul 

testelor internaţionale, cum ar fi P.I.S.A. şi T.I.M.S.S. Totodată, 

subliniez  reformarea activităţii evaluative în cadrul procesului 

educaţional prin: realizarea unei evaluări raportate la competenţe; 

folosirea complementară a metodelor tradiţionale şi a celor moderne; 
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folosirea de itemi ce solicită mai mult gândirea de cauzalitate, analitică, 

gândirea imaginativă, creativă, rezolvarea de probleme, de situaţii-

problemă; întocmirea unei matrice de evaluare centrată pe competenţe 

pentru fiecare unitate de învăţare; integrarea evaluării în actul de predare 

al profesorului şi în cel de învăţare al elevilor; notarea pe baza unei 

activităţi mai largi, de pe parcursul mai multor ore, în care pot fi acordate 

şi calculate puncte transferabile ,,nimic nu se pierde, totul se transformă‘‘ 

(anexa 1), ceea ce şi recomandăm.  
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Anexa 1: Sistemul acordării şi calculării de puncte transferabile-

,,nimic nu se pierde, totul se transformă’’
3
Participarea activă şi 

                                                 
3
 Ciobanu Iancu Mariana, Pedagogie aplicată în Ştiinţele naturii, Editura  

Akademos Art şi Editura Corint, Bucureşti, 2009, pag. 513 

http://www.infoeuropa.ro/


 179 

corectă a elevilor la lecţie, completând sau corectând răspunsul unui 

coleg evaluat oral de către profesor sau răspunzând la întrebările 

profesorului de antrenare a elevilor în procesul de predare a lecţiei noi 

trebuie luate în calcul la atribuirea notelor în viitor.  

În acest sens, se poate aplica sistemul acordării şi calculării de 

puncte transferabile-,,nimic nu se pierde, totul se transformă’’, prin care 

se pot acorda puncte, pentru a asigura obiectivitatea, puncte ce se vor 

adăuga la treptele de notare la evaluarea orală viitoare. De asemenea, pot 

fi acordate puncte pentru preocupările elevilor din motivaţie internă 

pentru lecţie în timpul liber, cum ar fi culegerea unor curiozităţi 

epistemologice, unor reţete medicinale, diete, pentru colectarea de plante, 

animale pentru lecţie etc. şi prezentarea lor în cadrul lecţiei, care, de 

asemenea, pot fi adăugate la notele evaluării orale/practice, după caz.  

Dacă punctajul pentru itemii probelor de evaluare este 

fracţionar, iar nota obţinută are zecimale sub ½ punct ce nu permite 

rotunjirea, atunci fracţiunea de punct pierdută la trecerea notei 

evaluării respective în catalog se va câştiga la o posibilă notă a 

evaluării scrise viitoare (cu excepţia examenelor şi concursurilor, 

unde se iau în calcul, de regulă, toate zecimalele notei de la 

momentul respectiv). Pentru rigoare, punctele pot fi trecute la 

sfârşitul caietului de specialitate sau a carnetului de note, la paginile cu 

menţiuni, într-un tabel de tipul (tabelul nr. 1): 

 

Punctaj Modalitatea  

de evaluare 

Data Semnătura  

profesorului  

la acordarea  

punctului /  

Punctelor 

Semnătura  

profesorului  

la calcularea 

punctului /  

punctelor la notă 

     

Tabelul nr. 1 Aprecierea prin sistemul acordării şi calculării de puncte 

transferabile (forma scriptică) 

 

Sau, mai simplu, se trec de către profesor punctele în documentele 

menţionate anterior şi se semnează, iar la calcularea lor, se taie tot de către 

profesor şi se semnează iarăşi. 
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Alte reguli de aplicare a sistemului de acordare şi calculare a 

punctelor transferabile: 

a)  pentru stimularea autoevaluării elevilor, a responsabilităţii lor 

vis-a-vis de situaţia şcolară-avantaje al acestui sistem de notare, fiecare 

elev va avea grijă de gestionarea punctelor primite prin acest sistem;  

b)  fiecare elev va fi cel care va anunţa profesorul că deţine punct 

(e) transferabil (e) şi că doreşte să fie calculat(e) la notă, stimulându-se 

curajul interacţiunii elevului cu profesorul clasei, capacitatea de atenţie a 

lui, acestea fiind alte avantaje ale folosirii acestui sistem de notare, al 

acordării şi calculării punctelor transferabile; 

c)   elevul va decide asupra numărului de puncte din cele obţinute 

de el ce vor fi calculate la notă, astfel stimulându-se şi capacitatea de 

decizie a lui-un alt avantaj al acestui sistem de notare; 

d)  profesorul decide asupra oportunităţii momentului şi îşi dă 

acordul asupra numărului de puncte în calcularea lor la notă; aceasta, 

pentru a evita o discrepanţă mare între nota obţinută, spre exemplu, la o 

evaluare curentă şi nota totală, cu punctele transferabile luate în calcul 

(spre exemplu, de la o notă mică să nu se ajungă la o notă foarte mare); se 

evită, astfel, învăţarea discontinuă a elevilor, un posibil dezavantaj al 

acestui sistem de notare, în expresia populară ,,culcarea elevilor pe o 

ureche‘‘; 

e)  se trec punctele în cifre şi litere sau numai în litere; 

f)  până la sfârşitul anului şcolar, profesorul trebuie să găsească 

modalitatea de ,,a-l răsplăti‘‘ în notare pe elev, fără a rămâne ,,dator‘‘ la 

el. 
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„ HANU ANCUŢEI”, O CONSTRUCŢIE ORIGINALĂ 
 

                                                        Carmen SIMULESCU

 

Abstract 

The present work tackles one of Sadoveanu‟s masterpieces, ‚Hanu 

Ancutei‟, a book that represents an ode to story-telling, a remarkable 

achievement of a writer who enters a new stage of creation. The frame-story 

narrative used by the author is meant as an invitation to leading a spiritual life, 

to logos, as well as a refuge in utopia. 

Thus, the crossroads inn becomes a kind of sacred place, a house of 

spirit where man is part of the ritual - not of the feast -  and also part of the story 

under the power of which a morally unaltered humankind comes into being. The 

liberating function of fiction projects it back in the ancient times of myths. One 

might have the feeling of having heard these stories before as their plot is built on 

the concept of permanence.   

Therefore, a continual verbal game narrator - interlocutor places a 

whole group of people at the border between reality and legend. In turns, the 

travellers will be story-tellers and listeners, spellbound by fiction as the story 

never seems to come to an end. It continues even in the listeners‟ minds , which 

means that the ‚show‟ has reached its aim. To this contributes the narrator 

himself of the respective story by becoming an attentive listener and even by 

stimulating those who will confess. With his help, other voices and events of a 

forgotten age can be heard. The leading role belongs to salesman Ionita whose 

presence at the inn seems to unite the destinies of all the people there by 

providing continuity  to different happenings. By promising another story, he 

keeps the idea of competition alive. 

In conclusion, ‚Hanu Ancutei‟ develops the theme of literature by using 

the frame-story technique, thus becoming an anticipatory piece of writing for the 

most significant features of Mihail Sadoveanu‟s art. 

 
„Apărut în 1928, volumul  <<Hanu Ancuţei>> închide prima 

epocă a creaţiei povestitorului şi deschide o alta: este capodopera de la 

răscruce.”
1
 „Originalitatea lui Sadoveanu începe să fie, cu această carte, 

o sinteză de spirit popular şi de cultură, mergând până la livresc.‖
2
 Tema 

cărţii este, ca şi în Divanul persian sau Poveştile de la Bradul Strâmb, 

                                                 

 Prof. C.N. I.C. Brătianu,  Piteşti 

1
 N. Manolescu, Sadoveanu sau utopia cărţii. Eseu, Ed. Minerva, Bucureşti, 

1993, pag 120 
2
 Ibidem 
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literatura, căci întrecerea narativă de la han constituie o invitaţie la trăirea 

sub semnul spiritului, un cult al logosului, o retragere în utopie. 

Grăitoare sub aspectul deschiderii spre poveste este  povestirea 

ramă Iapa lui Vodă, prin care pătrundem într-un univers fără graniţe 

spaţiale şi temporale precise, ce favorizează jocul real-ireal. Proiecţia în 

mitic determină detaşarea de un timp supus alterării, făcând transferul în 

zona permanenţelor umane conservate doar prin artă. 

Evenimentele la care autorul face trimitere (anul când au căzut de 

Sântilie ploi năprasnice şi au văzut oamenii un balaur negru deasupra 

puhoielor Moldovei etc), în loc să ofere o determinare temporală precisă, 

sporesc ambiguitatea, întărind ideea de vechime a acelei lumi caracterizate 

prin stabilitate şi continuitate, o lume care păstrează încă nealterate 

legăturile cu spaţiul cosmic. Înclinarea ei spre poveste este evidentă, iar 

abstragerea din timp, tonul de baladă, alunecarea spre basm („într-o 

depărtată vreme‖, „balaur‖, „Împăratul Alb‖), alături de limbajul arhaic, 

atrag atenţia asupra unor vremuri sacralizate în urma experienţelor 

spirituale ale umanităţii. 

Anotimpul evocat este toamna, cadru perfect pentru povestirea - 

confesiune. Refugiul în literatură nu e determinat de lipsuri, ci constituie o 

aplecare firească a omului spre vorba de duh, o plăcere de a concura viaţa 

prin poveste. Belşugul şi armonia ce domneau în ţară în „acele zile grase 

şi vesele‖ 
3
 îi ajută pe oameni să se elibereze de timpul profan, deschizând 

cale liberă imaginaţiei purificatoare: ‖... Ş-atuncea a fost la Hanul Ancuţei 

vremea petrecerilor şi a poveştilor.‖
 
(pag. 7). Hiperbola „şi-atâtea oale au 

fărmat băutorii, de s-au crucit doi ani muierile care se duceau la târg la 

Roman‖ (pag. 7) dă curs unei viziuni enorme, mitice, pregătind cadrul 

pentru depănarea uimitoarelor poveşti ce vor fi depănate. 

Timpul evocat este unul mitic, cu referire la mişcarea naturii: 

„anul când au căzut de Sântilie ploi năprasnice...‖ (pag. 7), substituindu-l 

pe cel cronologic. 

Prezenţa unui autor la han (un „narator al naratorilor‖), când se 

spun poveştile, are rolul de amesteca planurile temporale, raportând toate 

evenimentele la acelaşi loc. Se creează astfel iluzia vechimii, dar şi a 

continuităţii, hanul fiind proiectat în infinit. El e, în acelaşi timp, loc 

deschis: „Porţile stăteau deschise ca la Domnie‖(pag. 8), dar şi loc închis: 

                                                 
3
 M. Sadoveanu, Hanu Ancuţei. Baltagul, Ed. Minerva, Bucureşti, 1979, pag. 8 

(Având în vedere că citatele sunt din aceeaşi operă sadoveniană, în continuare 

vom marca pagina în paranteză, sus.) 
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„hanul acela al Ancuţei nu era han – era cetate.‖ (pag. 8). Iată o 

caracteristică ce indică dubla lui natură (reală şi mitică). Noaptea, uşile şi 

ferestrele lui se închid, arătându-se un spaţiu întors asupra lui însuşi, ca un 

pur tărâm al imaginaţiei. Într-un fel, hanul este o proiecţie în miniatură a 

Moldovei, dar a aceleia ce păstrează intacte valorile spirituale tradiţionale. 

Proiectarea hanului în fabulos creează de la început o altă dimensiune a 

lumii dintre zidurile lui: „...hanul acela al Ancuţei nu era han – era cetate. 

Avea nişte ziduri groase de ici până colo şi nişte porţi ferecate cum n-am 

văzut de zilele mele. În cuprinsul lui se puteau afla oameni, vite şi căruţe 

şi nici habar n-aveau dinsprea partea hoţilor.‖(pag.8)  

Tradiţia păstrată cu sfinţenie nu e neapărat cea a ospăţului 

îmbelşugat, de atâtea ori evocat în proza lui Sadoveanu, cât a cuvântului 

ce dă viaţă. E aici o nevoie asiduă de comunicare, o nevoie a omului de a 

se cunoaşte şi de a-şi fixa locul în lume. 

 Vremurile retrăite şi îmbogăţite prin cuvânt devin un fel 

de paradis pierdut, cu toate că multe fixează întâmplări dramatice sau 

tragice. Talentul narativ al celui ce vorbeşte conferă însă permanenţă 

evenimentelor relatate şi chiar exemplaritate. Competiţia poveştilor, ca 

soluţie narativă la care recurge Sadoveanu, se înscrie într-un gen de 

literatură (povestire în serie) practicată pretutindeni în lume. Ea porneşte 

seara (un timp al instalării tainei), când oamenii se adună împrejurul 

focului, spaţiul şi timpul părând a se întrepătrunde într-o unitate 

indestructibilă numită de Bahtin cronotop. Într-un asemenea cadru, forţa 

privirii se estompează, permiţând povestirea-confesiune. Focul hanului 

devine şi el simbolic, e semn al continuităţii, permanentizând viaţa 

spiritului. 

Există o preocupare constantă a oamenilor ce poposesc la han, 

aceea de a asculta şi de a spune poveşti. Moş Leonte Zodierul mărturiseşte 

că, „de când ţin eu minte, încă de pe vremea Ancuţei celei de demult, am 

luat obicei să întemeiem sfaturi şi să ne îndeletnicim cu vin din ţara-de-

Jos. Gustând băutura bună, ascultam întâmplări care au fost.‖ (pag.22). 

Graţie acestei superioare îndeletniciri, hanul devine un spaţiu sacru, un fel 

de proiecţie a cosmicului în plan terestru: „...asemenea poveşti numai la 

un asemenea han se pot auzi.‖(pag.23)  

Fiecare fragment al volumului constituie un indirect elogiu al 

povestirii, o invitaţie la permanentizarea clipei, prin transferul în lumea 

fanteziei. 

Cei aflaţi în trecere pe la han au fiecare propria poveste, căreia îi 

asigură succesul printr-un deosebit meşteşug al supunerii. Din spectatori, 



 184 

ei devin actori în stare să ofere auditoriului momente unice prin priceperea 

de a transfigura realitatea. O lume întreagă câştigă perenitate prin forţa 

cuvântului. E aici o nevoie colectivă de aflare sub imperiul fanteziei, de 

refugiu într-un timp şi spaţiu mitice, de explorare a universului interior. 

„<<Hanu Ancuţei>> recuperează originile povestirii orale, fiindcă 

deplasează accentul de pe istorie pe istorisire. Naraţiunea cedează astfel 

locul romanescului. Însă, pe acest drum, Sadoveanu înaintează  încă un 

pas şi lărgeşte până la metaforă sensul cărţii. El îşi pune povestitorii să 

vorbească la modul propriu despre ei înşişi, sugerând că orice povestire 

orală îşi dezvăluie, vrând-nevrând, povestitorul: nu neapărat prin 

analogie, ci prin caracterul spectacular al actului”
4
 de a povesti. 

Vom urmări, în continuare, relaţia „spectator‖-„actor‖ în Hanu 

Ancuţei, un joc menit să instituie primatul poveştii, atrăgând atenţia asupra 

efectelor benefice ale literaturii. Strădania celor nouă povestitori de a 

cuceri auditoriul prin istorisiri interesante stârneşte reacţii stereotipe: 

mirarea şi tăcerea. Există şi aici un fel de iniţiere în acest spectacol al 

spiritului, căci ascultătorul trebuie să fie foarte atent la jocul 

predecesorului său, ca, atunci când intră în scenă, să poată anihila efectul 

poveştii acestuia printr-o povestire mult mai captivantă. Scopul propus e 

dobândirea stimei celor de faţă. Prin urmare, cuvântul are (din nou) 

întâietate, el recreează o lume şi, prin ea, omul câştigă demnitate socială. 

Primul din cei nouă naratori e comisul Ioniţă din Drăgăneşti, 

protagonistul întâmplării din Iapa lui Vodă. El deschide seria narativă, la 

rugămintea celorlalţi, după ce le-a stârnit curiozitatea amintind de iapa „la 

care s-a uitat cu mare uimire chiar măria sa Vodă Mihalache Sturza...‖ 

(pag.9). De la necesitatea explicaţiei - resort al povestirii: „Asta-i o 

poveste pe care aş putea să v-o spun, dacă m-ascultaţi...‖ (pag.9) se va 

declanşa competiţia spirituală ce va cuprinde alte opt povestiri. 

Dar să urmărim etapele teatralităţii în prima dintre ele. 

Mai întâi, răzeşul cu punga „destul de grea în chimir‖ (pag.8), 

aparent mereu pe picior de plecare („Eu aici îs trecător... Încalic, îmi 

plesnesc căciula pe-o ureche şi mă duc, nici nu-mi pasă...‖ (pag.8), 

încearcă să refacă atmosfera de la han din vremea celeilalte Ancuţe, după 

care creează un suspans cu efect sigur asupra auditoriului. Mulţumit în 

cele din urmă de intervenţia avută şi convins că şi-a câştigat demnitatea  şi 

prestigiul în comunitatea de la han, adaugă: „După asta puteţi cunoaţte ce 

                                                 
4
 V. Popovici, Lumea personajului, Ed. Echinox, Cluj-Napoca, 1997, pg. 129 
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fel de om sunt eu!‖ (pag.13), promiţând o altă istorisire, amânată de mult, 

pare-se: „...pe care demult voiam să v-o spun...‖(pag. 13).  

Prefaţată de ceremonialul închinărilor şi al întrebărilor, povestirea 

a doua, Haralambie, se anunţă drept cealaltă istorisire a comisului care 

„se pregăti să înceapă o povestire mai straşnică şi mai minunată decât 

cea cu iapa lui Vodă.‖ (pag. 14). În realitate, ea îl va avea ca narator pe 

călugărul Gherman, care până atunci tăcuse. Rolul răzeţului din 

Drăgăneşti va fi de acum cel de maestru de ceremonii, el incitând la 

confesare şi stimulându-i pe ceilalţi naratori. 

„ – Care Haralambie? întrebă el pe părintele Gherman.” sau 

„ – Cine-a fost, cum a fost şi ce-a făcut? – întrebă cu aţâţare 

comisul Ioniţă.‖ (pag.17). 

Povestea lui Haralambie, fost arnăut domnesc, spusă de călugăr, 

uimeşte prin tragismul întâmplării şi puterea de convingere a naratorului. 

Însuşi comisul „s-a arătat mirat de povestirea monahului şi-a tăcut cu 

uimire o vreme.‖ (pag. 21), dar „după aceea, şi-a venit în fire şi ne-a 

încredinţat că ceea ce vrea să ne spuie dumnealui e cu mult mai minunat 

şi mai înfricoşat.‖ (pag.21) 

O puternică tensiune afectivă leagă cele nouă povestiri din Hanu 

Ancuţei, fiecare pregătind-o, prin conţinut şi talentul celui care o deapănă, 

pe următoarea. Iată începutul celei de-a treia: 

„ – Fraţii mei! a început cu mare putere comisul Ioniţă (...); 

adevăr mărturisesc în faţa lui Dumnezeu că istorisirea cuvioşiei sale 

părintele Gherman mi-a zburlit părul sub cuşcă; dar eu vreau să vă spun 

ceva cu mult mai minunat şi mai înfricoşat!‖ (pag.22) 

Nimic nu anunţă faptul că următoarea poveste nu va fi cea 

promisă de comis: 

„ – S-ascultăm povestirea comisului... a strigat cu glasu-i repezit 

moş Leonte Zodierul.‖ (pag.22) , care, totuşi, mascat, îşi pregăteşte scena 

pentru a se produce: 

„ – Vă spun drept că numai o dată, de când sunt, mi-am mai simţit 

aşa inima, ca potârnichea în cângile soimului.‖ (pag.23)  

Curiozitatea celor prezenţi fiind trezită, moş Leonte se lasă 

pătruns de miresmele trecutului, depănând nostalgic povestea cu 

„balaurul‖ care l-a ridicat pe boierul Năstase Balomir când încerca să-şi 

pedepsescă soţia şi pe Alexăndrel-Vuza. Ineditul întâmplării stârneşte 

invidia, dar şi nerăbdarea comisului care, şi de data asta, a fost nevoit să-şi 

amâne povestea: „Răzăşul de la Drăgăşani răsuflă prelung şi aruncă o 

privire de duşman spre moş Leonte. 
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– Asemenea dihanie mie încă nu mi s-a arătat... mărturisi el şi 

glasul parcă-i era slăbit şi fără curaj. (pag 23) 

Tulburătoare este confesiunea căpitanului Neculai Isac, care, în 

tinereţe, a iubit-o pe ţigăncuşa Marga, punându-şi viaţa în primejdie. 

Asemenea celorlalşi, el îşi anunţă întâmplarea drept „năprasnică‖, 

suscitând astfel interesul auditoriului.  

Portretul pe care comisul Ioniţă i-l face, după ce Ancuţa cea tânără 

aminteşte de „povestea înfricoşătoare‖ aflată de la mama ei şi care-l 

avusese ca protagonist pe căpitan, sporeşte, o dată mai mult, interesul 

ascultării. Destăinuirea lasă urme în sufletul celui ce vorbeşte: „Sta 

împovărat în locul lui, neclintit şi cu capul plecat...‖ (pag. 46)   

Deosebit de sugestivă pentru arta narativă sadoveniană e 

povestirea  Cealaltă Ancuţă, un îndemn la retrăirea prin poveste a 

timpurilor apuse. Ca şi altele, ea începe sub semnul efectului pe care 

istorisirea precedentă l-a exercitat asupra ascultătorilor: „Într-adevăr, în 

vremea veche s-au întâmplat lucruri care astăzi nu se mai văd, a grăit 

încet, în întunecimea înserării, meşterul Ienache coropcarul. Încă părea 

cuprins de sfială după istorisirea căpitanului Neculai Isac.‖ (pag.48) 

Observaţia lui pare un preludiu la jocul actoricesc propus. O 

întoarcere plină de regret spre vremurile trecute, urmată de menţiunea că 

„s-a întâmplat în târgul nostru la Ieşi mare bocluc‖ (pag.49), dilată 

suspansul, prelungind momentul aşteptării şi garantând succesul poveştii. 

O demonstraţie elocventă a importanţei povestirii în viaţa acelei 

comunităţi arhaice de la han o constituie fragmentul intitulat  Judeţ al 

sărmanilor. Aici naratorul e un cioban de pe Rarău, care până atunci nu 

atrăsese atenţia celorlalţi. şi pentru el povestirea e un modus vivendi, prin 

intermediul acesteia sperând să câţtige stima auditoriului. „Vreau să vă 

spun dumneavoastră, dacă nu vi-i cu supărare, povestea despre care v-am 

vorbit. şi, dacă nu v-a plăcea, să nu-mi spuneţi pe nume.‖ (pa. 62) 

Intervenţia ciobanului trezeşte invidia comisului Ioniţă nevoit să-şi amâne 

din nou a doua povestire promisă: „Dintre noi toţi, numai comisul Ioniţă îl 

privea într-o parte cu oarecare nerăbdare şi dispreţ, – căci îl astupase 

aşa, tam-nesam, un om de rând şi din proşti, când domnia sa avea de 

povestit lucruri mari.‖ (pag.63). Dar spectacolul verbal al povestitorului 

îţi face efectul şi chiar răzeşul din Drăgăneşti „îl asculta cu luare aminte 

şi nu mai părea jignit.‖ (pag.67). Sfârşind istorisirea şi fiind eliberat acum 

prin confesiune, omul „stătu iarăşi închis în mâhnire ca mai-nainte, fără 

bucurie şi fără lumină, ca-n negurile muntelui.‖ (pag. 69). 
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A şaptea povestire a volumului, Negustor lipscan, deşi se anunţa 

drept promisa intervenţie a comisului Ioniţă, îl are ca narator pe 

negustorul Damian Cristişor, care vorbeşte despre întâmplările trăite pe 

drumuri stăine, câştigându-şi, la rândul lui, un loc de cinste în adunarea de 

la han. 

Lipsit de sentimentul demnităţii sociale din cauza handicapului 

fizic, povestitorul din Orb sărac  este acceptat de societatea de la han tot 

datorită priceperii de a comunica şi de a se comunica. El este supus mai 

întâi ritualului poveştii instituit aici, răspunsul afirmativ legat de 

priceperea în a istorisi lezând orgoliul maestrului de ceremonii. Acceptat 

cu greu între iniţiaţi, orbul trebuie să facă dovada unor calităţi remarcabile 

pentru a merita interesul ascultării: 

„ – Vra să zică, nemernicule şi orbule, nu şti numai să bei şi să 

mănânci; şti şi să cânţi.‖ (pag.84) 

Cântecul personajului mişcă profund auditoriul, care se rupe de 

real, pătrunzând într-o lume dominată de armonie: „Ciobanul cel prost şi 

supărat de la Rarău, cum şi monahul care se ducea la Sf. Haralambie, 

plângeau pe locurile lor fără nici o ruşine.‖ (pag. 86) 

Uimirea şi tăcerea ce se instalează la han în urma destăinuirilor 

orbului sunt dovezi că povestirea şi-a făcut efectul, transferându-i pe 

ascultători din lumea reală în cea ireală: „Noi îl priveam cu mare uimire; 

iar cu o uimire mai sporită decât a tuturora, clătinându-se uşor în 

zbaterile focului, se uita comisul...‖ (pag.90) 

Ultima povestire a volumului surprinde mai întâi prin 

ambiguitatea titlului: Istorisirea Zahariei Fîntînarul. Narator e aici mătuşa 

Salomia, care istoriseşte o întâmplare la care a participat şi Zaharia, iar 

acesta doar confirmă şi vine cu câte o nuanţă. Prin actul narării, ea 

încearcă să se salveze, căci prestigiul neaşteptat al orbului pe care îl purta 

prin lume a plasat-o în umbră. Interesant e dialogul de la început dintre 

bătrână şi autorul-narator, care atrage atenţia asupra rolului ficţiunii, 

subliniind primatul poveştii. Transfigurând realitatea („...pe unde ajung 

spun nişte minciuni de stă lumea şi se uită la dînşii cu gura căscată.‖) 

(pag. 91) şi creând spectacolul prin cuvânt, („...n-aşi auzit dumneavoastră 

cum le întorcea şi le sucea, ca să se plece o lume către dînsul?‖) (pag. 

91), orbul stârneşte invidia femeii care-l conducea spre Iaţi, fiindcă 

dobândeşte demnitatea incompatibilă cu starea lui socială. 

Înclinaţia spre basm caracterizează această umanitate ce trăieşte 

din deliciile spiritului - singura posibilitate de a obţine o clipă de 

eternitate: „Astfel şi lumea asta de aici, adunată la lucrarea care se vede, 
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are plăcere să asculte istorisiri; şi cine le spune mai frumos acela are 

laudă mai mare.‖ (pp. 91-92) 

„O primă notă generală e aceea a predominanţei funcţiei emotive, 

caracteristică, de altfel, tocmai tipului naiv de povestire. Faptele nu sunt 

cu adevărat noi şi teribile, dar modul povestirii urmează să creeze mereu 

această impresie.‖ (pag. 128) 

Succesul şi ineditul povestirii derivă din felul în care naratorul îţi 

construieşte discursul epic. O întâmplare pare mereu alta, dacă cel ce o 

istoriseşte e altul, căci impresia lăsată depinde, în mare măsură, de 

participarea afectivă a povestitorului. Aşa se explică nerăbdarea lui 

Zaharia Fîntînarul de a afla continuarea poveştii sale de la Liţa Salomia: 

„...îşi lungi gîtul şi-şi înălţă capul, cu ochii holbaţi, ca să afle ce a mai 

fost. El ştia, dar altfel era povestea spusă de gură străină.‖ (pag. 98) 

Competiţia narativă de la Hanul Ancuţei este, în cele din urmă, o 

educaţie colectivă în spiritul frumosului, fiindcă impune evaluarea şi 

autoevaluarea capacităţii de a surprinde şi transfigura eternul din om: „ – 

Într-adevăr, Zaharia a spus o istorie frumoasă, încuviinţă domnia sa, 

comisul Ioniţă de la Drăgăneşti. Deşi alşii ştiu şi mai frumoase şi mai 

minunate – n-am ce zice (...).‖ (pag. 99) 

Întreruperea poveştilor în finalul volumului nu e un semn că seria 

narativă s-a epuizat, ci, mai degrabă, o cufundare în tăcerea nopţii a celor 

două timpuri şi spaţii (sacru şi profan), favorizată de jocul fascinant al 

fanteziei „actorilor‖: „...când suita aceea legendară se termină şi toţi 

adorm, care pe unde apucă, obosişi de poveşti şi de băutură, şi cînd, în 

miez de noapte, umbra demonului se simte trecînd prin aer, înţelegem că 

toată această feerie epică a trăit, ca un miraj, graţie vrăjitoreştii evocări 

a povestitorului.‖
5
 

Capodoperă a operei sadoveniene, Hanu Ancuţei e un imn 

închinat povestirii, o admirabilă profesiune de credinţă a unui scriitor care 

a descoperit calea de acces spre valorile supreme ale universului. După 

opinia lui Perpessicius, „...e mai mult decît o înseilare de basme, e un tot 

organic, o atmosferă bine definită, atmosferă de autentică feerie epică, 

zona fermecată în care cuvântul trăieşte şi deşteaptă ecouri de dincolo de 

învelişul lui de tonuri, în care oamenii se mişcă, făptuiesc şi cuvântă într-

un ritm ireal, mai mult proiectaţi, lipsiţi de precizia tuturor dimensiunilor, 

nedespărţiţi de placenta de vis ce generează şi le amplică misterul.‖
6
 

                                                 
5
 Perpessicius, Opere, vol. III, Ed. Minerva, București, 1971, pag. 119 

6
 Idem, pag. 118 
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Hanul de la răscruce devine un fel de spaţiu sacru, un lăcaş al 

spiritului, în care omul se înscrie într-un ritual, nu al ospăşului, ci al 

poveştii sub puterea căreia se naşte o umanitate cu valorile morale 

nealterate. „Confesându-se, omul se autocercetează, se supune unui act de 

autocunoaştere. Numai că autocunoaşterea presupune contactul 

permanent cu o lume, iar povestirea este o călăuză spre dialogul cu o 

umanitate. Rostind povestiri, naratorul se confesează, se ascultă, se 

revede şi îşi retrăieşte vârstele pentru a descoperi sensurile existenţei 

sale. Poate de aici o recunoscută preferinţă pentru reflecşia introductivă: 

o meditaţie asupra condiţiei omului e adesea povestirea şi, istorisind, 

povestitorul încearcă să afle confirmarea sau să cerceteze erorile de 

judecată din propria lui existenţă. Adesea finalul devine termenul 

determinant al povestirii, căci, încheind, naratorul se explică sau, 

dimpotrivă, se pregăteşte pentru o colaborare directă cu auditoriul 

interesat să dea sens unei opere deschise.‖
7
 

Funcţia eliberatoare a imaginarului conferă acestei umanităţi o 

proiecţie în vechime, în mit. Totul „s-a întâmplat într-o îndepărtată 

vreme, demult‖, menţionează autorul-narator la început; călugărul 

Gherman vorbeşte despre o întâmplare petrecută în „vremea veche‖; în 

povestirea Fîntîna dintre plopi, căpitanul Neculai Isac e îndemnat să 

spună întâmplarea „cea de demult‖; meşterul Ienache Coropcarul regretă 

„vremea veche‖. 

Un simbol al vechimii şi al permanenţei, la care se raportează 

evenimentele povestite, îl constituie hanul: „Hanul unifică trei timpuri 

diferite: al autorului, al povestitorilor şi al faptelor povestite. Autorul se 

semnalează mereu la han. Povestitorii se referă la han ca la un loc care 

este nu numai al poveştilor, dar şi al împrejurărilor povestite.‖
8
 Astfel, 

poveştile au fost auzite „într-o toamnă aurie‖ la Hanul Ancuţei; comisul 

Ioniţă stătea pe vremea întâmplării cu „Iapa lui Vodă‖ în „uşa hanului‖; 

balaurul îl loveşte pe boierul Balomir în faţa hanului; la han se pune la 

cale răpirea Varvarei din povestirea Cealaltă Ancuţă etc. 

Spaţiul hanului, cu valenţe mitice, asemenea timpului, se 

caracterizează prin repetare. E un spaţiu al poveştii, care pare a exista 

dintotdeauna, ca şi Ancuţa care-i dă numele. De fapt, proiecţia în etern se 

realizează şi prin prezenţa celor două Ancuţe, care unifică trecutul cu 

prezentul într-un timp nedeterminat: „Ancuţa cea tânără, tot ca mă-sa de 

                                                 
7
 I. Vlad, op. cit, pg. 158 

8
 N. Manolescu, Op. cit, pg. 123 
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sprâncenată şi de vicleană, umbla ca un spiriduş încolo şi-ncoace...‖ 

(pag.7-8); „şi Ancuţa cealaltă şedea, ca şi asta, tot în locul acela...‖ 

(pag.9); „...încă de pe vremea Ancuţei celei de demult, am luat obicei să 

întemeiem sfaturi...‖ (pag.22) 

Poveştile parcă s-au mai spus, conţinutul lor invocând ideea de 

permanenţă. Ancuţa cea tânără ştie că întâmplarea care l-a înfricoşat pe 

moş Leonte e cea cu balaurul; povestea lui Neculai Isac ea o cunoaşte de 

la mama sa: „Era o poveste înfricoşată de care nu-mi mai aduc aminte.‖ 

(pag.34); o altă poveste, cea a orbului, a fost auzită de Ancuţa tot de la 

mama sa: „am ascultat şi de la mama întâmplarea asta.‖ (pag. 90) 

„Timpul se converteşte în spaţiu, întâmplările vin din timp ca din 

depărtări, scurgerea necontenită se reduce la convenţia trecerii periodice 

pe la Hanul Ancuţei. Acesta ni se pare a fi şi sensul şi funcţia istorisirii 

minunate a comisului Ioniţă, mereu amânată, niciodată spusă, fiindcă nici 

nu este nevoie: ea este Istorisirea paradigmatică, permanentă, simbolul 

eternei reîntoarceri; celelalte nu sunt decât variante.‖
9
 

Interesant de remarcat e faptul că cei ce se perindă pe la han au, în 

special, profesii libere: Leonte – zodier, Zaharia – fântânar, Gherman – 

călugăr, comisul Ioniţă – boiernaş, negustori etc. E o lume eliberată de 

constrângeri, care îţi permite desfătarea prin povestea ce îi asigură 

omogenitate. Colocviul spiritual e o necesitate vitală a acestei societăţi 

lipsite de mari contraste. 

Adevărurile general-umane exprimate prin povestiri transferă 

realitatea umanităţii în trecere pe la Hanul Ancuţei în sfera permanenţelor. 

Un continuu joc narator-naratar menţine la graniţa dintre real şi 

legendă o colectivitate aflată sub zodia cuvântului. Pe rând, trecătorii vor 

fi povestitori sau ascultători pătrunşi de aceeaşi vrajă a imaginarului, căci 

niciodată povestea nu pare a se încheia în momentul în care firul ei s-a 

rupt. Ea continuă, în tăcerea aşternută după ce naratorul şi-a încheiat 

intervenţia, în mintea auditoriului. E semn că „spectacolul‖ narativ şi-a 

făcut efectul. La împlinirea lui veghează autorul-narator care, după ce ne 

introduce în lumea poveştilor, îşi rezervă rolul de ascultător interesat şi 

chiar de stimulator al celor care vor să se confeseze. Prin el ajung la 

suprafaţă celelalte voci şi evenimente ale unui timp istoric revolut. Îi 

putem urmări prezenţa pe tot parcursul volumului, prin formule ce 

stabilesc un dialog cu cititorii, precum: „trebuie să ştiţi dumneavoastră‖, 

                                                 
9
 M. Spiridon, Sadoveanu sau divanul înţeleptului cu lumea, Ed. Albatros, 

Bucureşti, 1982, pg. 114-115 
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„la vremea de care vorbesc‖, „am auzit‖, „îmi era drag foarte‖ sau prin 

îndemnuri adresate celorlaţi pentru a înfăptui ritualul povestirii: 

„...aşteptam acuma să ne spuie comisul Ioniţă una cum nu socot c-a fost ş-

a mai fi.‖ (pag.92) 

Dar rolul de maestru de ceremonii îi revine comisului Ioniţă, a 

cărui prezenţă uneşte parcă destinele celor aflaţi la han, conferind 

continuitate întâmplărilor. Promiţând o altă poveste, el perpetuează ideea 

de competiţie. Atent la fiecare trecător pe la han, comisul Ioniţă are grijă 

să satisfacă întru totul curiozitatea celor de faţă: 

„ – Ce i s-a întâmplat? se amestecă şi răzăşul, fără să ştie despre 

ce e vorba. Cui s-a întâmplat?‖ (pag.93) 

În concluzie, se impune observaţia că, prin modelul povestirii în 

ramă, Hanu Ancuţei reia tema literaturii, devenind, alături de alte opere 

sadoveniene, o autentică profesiune de credinţă, un text programatic ce 

conţine caracteristicile artei scriitorului moldovean. 
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MODERN DEVICES – FRIENDS OR FOES? 

 

     Carmen NEGESCU

 

 

 
Abstract: 

Computers, the Internet, games, movies, mobile phones 

… do they sound familiar to you? Don‟t we blame them for the 

attraction that they have on our students? Don‟t we sometimes 

consider them our “enemies”? But … can‟t we change them 

from enemies into friends? 

 

A. Using computers to teach 

English 

Although less familiar than 

word processors, multimedia 

presentation programs (e.g. 

Microsoft PowerPoint) are a good 

way of storing and showing images 

and text in unusual ways – as a 

high-tech slide show. Here are some 

teaching ideas, all suitable for classrooms with only a single computer. 

 

Fast flash pictures  
Select 10-15 interesting pictures off the Internet 

(www.google.com has an excellent image search facility). Paste one full 

screen image onto each slide of a presentation. Set the display time for 

each image to 1 second.  

Gather students around the screen and then play the 'show' once – each 

picture will flash past quickly.  

Afterwards students meet up in small groups and try to construct a 

list of all the items they can remember seeing in the pictures. After 5 

minutes replay the show – and then again whenever it seems useful.  

 
Fast flash vocabulary 

                                                 

 Prof. C.N.L Al. Odobescu Piteşti 
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Do the same – but instead of pictures, show recently studied 

words (maybe all from one lexical area, e.g. kitchen words).  

 

Fast flash stories 
  You could extend the Fast flash pictures activity by telling 

students that all the pictures connect to make a story. Students discuss, 

work out and write a short narrative.  

 

B. Using movies to teach English 
 

Most students enjoy watching a 

good movie, whether at the cinema or on 

TV. Here are a few ideas for making use of 

their interest and knowledge to create 

some unusual activities. 

 
Favourite film keywords 

In groups students agree on a film they have all seen e.g.  The 

Godfather. They must make a list of three key words that catch the 

essence of the film - but not including the film name or the names of any 

of the characters, places, actors or actresses. Example words for The 

Godfather might be: mafia, don, crime. When ready, each team reads their 

words to the others who try to guess the film names. 

 
Casting  

Groups agree on a film they all know and list as many characters 

as they can remember. Tell them that Hollywood is considering remaking 

the film but to save money they want to use students from their class as 

actors. Groups must now discuss which students would be good for 

playing each of the roles, aiming to make a good cast list.  

This is a good discussion task - but be a little careful; don‘t use it 

with classes where there is any antagonism or negative feelings as there is 

some potential for unkind casting decisions and arguments! 

 

Watching the detectives 
First teach the class the 'truth rule' - i.e. if someone says 

something it becomes true and cannot be contradicted later on.   
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Tell the class that they are all in a cinema and the blank board is 

the screen. Invite them to watch the board and imagine the movie being 

shown there.   

Say ―The detective‘s white car is stopping outside a house.‖  

Invite students to imagine the next part of the film. When a student can 

―see‖ something he/she says a sentence about what is on the screen - e.g. 

―The detective is going into the house.‖ When the next student is ready 

he/she continues with what happens next (always following the truth rule). 

Slowly a story will evolve as if from nothing - which is amazing as the 

board is completely blank.  

You can vary the story type by changing the opening line.  

 

C. Using mobile phones to teach English 

Do you get annoyed when your 

students concentrate on using their mobile 

phones to text each other rather than 

focusing on the lesson? How could we 

harness this enthusiasm for the purposes 

of English study? 

 
Fast texting 

          Tell students your phone number 

then get them to prepare to write a text 

message. Explain that their aim is to type in an exact copy of a text you 

will show them. When ready they should send it to you. The first three 

perfect answers you receive will be the winners.  

Reveal a prepared short story (using any grammar items you want 

to practise) written on the board or a large piece of paper. Students must 

now rapidly enter and send the text. The unpredictable speed of phone 

transmission will add an element of randomness to which messages you 

receive first. Check the texts carefully and reject those with any mistakes. 

 
Mini sagas 

The standard text has a limit of 160 characters (letters and spaces). 

This can be used to set an interesting challenge, especially for higher level 

students, e.g. ‗Write a complete story that has a beginning, middle and end 

in less than 160 characters‘.  
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Try other ideas e.g. ‗Write a complaint to a shop‘, ‗Write a poem‘, 

etc. Make the writing more challenging by requiring the text to be exactly 

160 characters – not any more or less.  

 
SMS translation 

          (Note: SMS = a ‗text message‘ or a ‗text‘.) Download and make 

copies of an SMS dictionary from the internet (web-search: ‗SMS 

dictionary‘). This will tell you lots of abbreviations such as CUL8R (See 

you later) LOL (Laugh out loud) T2GO (Time to Go).  

Distribute a short message to groups and get them to use the SMS 

dictionary to translate it into using abbreviations. Then do the reverse - 

hand out a short printed message that uses some of the abbreviations and 

ask groups to prepare a translation into ‗real‘ English.  

 
SMS consequences 

           Each group of students discusses and writes the first line of a story 

(max. 50 characters) then sends it to the next group. Each group then 

continues the story they receive (again max. 50) and sends it on again. 

This time they finish the story (60 characters). There will be some fun 

reading the results. 
 
Predictive text 
           Many phones have predictive text – i.e. the phone guesses the most 

likely word you want based on which keys you press. But this can lead to 

some errors too. For example, typing the word ‗home‘ uses the same 

keystrokes as ‗good‘ (‗ghi‘ share the same key - as do ‗mno‘ and ‗d-e-f‘) 

and the phone may choose the wrong word.  

Write a short text including some of these errors e.g. ―Last might I 

arrived good at 6 o‘block‖ and see if students can work out the correct 

words by studying their phone keyboards for letters that share keys. 
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EVOLUŢIA  ĨNVĂŢĂMÂNTULUI  ĨN ORAŞUL  PITEŞTI 

ĨNTRE  ANII 1892-1914 
 

         Constantin VĂRĂŞCANU

  

 
Abstract 

 After the establishment of national and state independence there is a 

growing concern for constant learning and education issues.  Look for new ways 

to organize and strengthen the Romanian education, that the law in 1864 he had 

set the institutional framework. The process of unification of public instruction 

has grown and deepened the significance of major, a new ideological 

environment, by acquiring a shared vision, clear the Romanian education, when, 

by voting in 1893, the bill proposed by the Take Ionescu, primary education has 

changed organization, diversified in schools hamlets, lower primary, upper 

primary and primary classes complementary and &quot;repeated&quot. In 1898 

there was a new law, completed in 1901, 1903, 1908 and 1909, due to his work 

Spiru Haret şcoalelor man and was the organization of education to the law of 

1924. Act of 1898 lasted until 1928 to organize and higher education. In line with 

the law, high school teachers in Pitesti asked to give greater importance and 

history of Romanian national study              

      

Legislaţia şcolară 

 

             După constituirea statului naţional şi dobândirea independenţei se 

constată o  preocupare  tot mai constantă pentru problemele de învăţământ 

şi de educaţie. Se căutau noi forme pentru organizarea şi consolidarea 

învăţământului românesc, căruia legea din 1864 îi fixase cadrul 

instituţional. Procesul de unificare a instrucţiunii publice s-a amplificat şi 

s-a adâncit, în semnificaţiile lui majore, într-o nouă ambianţă ideologică, 

prin dobândirea unei viziuni unitare, limpede asupra învăţământului 

românesc, când, prin votarea, în 1893, a proiectului de lege propus de 

Take Ionescu, s-a modificat organizarea învăţământului primar, 

diversificat în şcoli de cătune, primare inferioare, primare superioare şi 

cursuri primare complementare şi de „repetire‖. Obligativitatea şcolară 

pentru copii a fost mărită de la 7-8 ani la 12-14 ani, cu un regim de 

preferinţe „pentru băieţi‖ şi pentru „copiii de părinţi români‖.
1
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 Prin legea din 1893, s-a imprimat întregului învăţământ primar  

un caracter mai practic, prin introducerea lucrului manual în şcoli, prin 

organizarea de ateliere şcolare şi practică agricolă. 

 O altă lege novatoare , elaborată în 1896, opera  lui  Petru Poni 

a dus la îmbunătăţirea programelor de învăţământ în şcolile normale şi la 

înfiinţarea grădiniţelor în mediul rural. 

 Ĩn  1898 a apărut o nouă lege, completată în 1901, 1903, 1908 şi 

1909, opera datorată lui Spiru Haret, „omul şcoalelor‖ şi care a constituit 

baza organizării învăţământului până la legea din 1924.
2
 

 Dezbaterile noii legi s-au desfăşurat timp de două luni (ianuarie 

şi februarie 1898) în Adunarea Deputaţilor şi 12 zile în Senat ( în luna 

martie). 

 Această lege a redat  unitatea  învăţământului secundar, 

împărţit, după 1893 în şcoli secundare clasice şi şcoli  secundare  reale. 

Haret a   împărţit şcoala secundară în trei secţii: reală, clasică şi modernă. 

A înlocuit bacalaureatul cu examenul de absolvire, pentru a înlocui 

memorarea cu utilitatea ( cu dicţionare şi manuale pe masă), care a 

funcţionat până în 1925. A introdus cursul de admitere în clasa I 

gimnazială, învăţământul secundar fiind stabilit la 8 clase, în două cicluri ( 

inferior şi  superior). 

 Legea din 1898 a durat până în 1928 pentru organizarea 

învăţământului mediu şi superior.
3
 Ĩn consens cu această lege, profesorii 

liceului din Piteşti au cerut să se dea o importanţă mai mare studiului 

limbii române şi istoriei naţionale.
4
 

 

Ĩnvăţământul  public primar 

 

 Ca şi  în perioada dinainte de 1892, învăţământul primar urban 

se dezvoltă mai mult decât cel rural, numărul absolvenţilor şcolilor urbane 

fiind mult mai mare decât al şcolilor rurale. 

 Cu  toate acestea, nu toate şcolile primare urbane aveau o bază 

materială corespunzătoare. De localuri proprii  beneficiau doar Şcoala de 

băieţi nr. 1, construită în 1840, dar care, în decursul timpului şi din cauza 

lipsei de întreţinere curentă, devenise necorespunzător şi Şcoala de  băieţi 

                                                 
2
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3
 Tudor Sebastian, Dezvoltarea învăţământului în fostele judeţe Argeş şi Muscel 

în perioada 1864-1914, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009,.,  p. 102-103 
4
 Răşcanu, P., „Istoricul învăţământului secundar”, Tipografia Naţională, Iaşi, 

1906 p.193 
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nr.2 din Piteşti (din 1894). Şcoala de băieţi nr.3 a funcţionat în casele 

închiriate pe strada Craiovei( din 1892), apoi în casele lui Ion Teodoru din 

Bulevardul Elisabeta (din 1894) şi în casele lui Gheorghe Teodoreanu din 

strada Craiovei (din 1896). Şcoala de fete nr.1 a avut un local propriu, 

începând cu anul 1894, construit din fondurile donaţiei „Nicolopolu‖, în 

care, după anul 1970 au funcţionat atelierele – şcoală ale Liceului Nicolae 

Bălcescu. Şcolile primare de fete nr.2 şi nr.3 funcţionau în localuri 

închiriate, necorespunzătoare.
5
 

 Ĩntr-o notă adresată primarului la 30 ianuarie 1906, directorul 

Şcolii primare de băieţi nr.1, I.I.Teodorescu, menţionând că localul nu se 

mai poate repara îi solicită sprijinul „pentru ca să se construiască un nou 

local pentru această şcoală.‖
6
 

 La 24 august 1908, din iniţiativa primarului oraşului, Nicolae 

Gh. Dumitrescu, profesor de geografie la liceu, s-a pus piatra 

fundamentală a noii şcoli primare de băieţi nr.1, în prezenţa oficialităţilor 

locale şi a lui  Spiru Haret, ministrul instrucţiunii publice. Noul local a 

fost executat de antreprenorul Salvatore Rosazza din Piteşti, după un plan 

trimis de Primăria Capitalei, primar al Bucureştilor fiind argeşeanul 

Vintilă Brătianu. Noul lăcaş de învăţământ a fost inaugurat în octombrie 

1909, în prezenţa lui Ion I.C. Brătianu, primul ministru al ţării, care îşi 

susţinuse aici examenele pentru clasele I-IV. Noua clădire, amplasată în 

curtea vechii şcoli, pe actuala stradă Ion C. Brătianu a rămas, timp de 

câteva decenii, cea mai reprezentativă instituţie de învăţământ primar din 

Piteşti. Construcţia  va  fi demolată după cutremurul din 1977.
7
 

 Noul  local dispunea de „şase săli de clasă şi dependinţe‖, aşa 

cum rezultă dintr-un memoriu adresat de conducerea şcolii (director fiind 

acum D. Constantinescu) Ministerului  Instrucţiunii Publice şi Cultelor, la 

30 mai 1910. Ĩn document  se  solicită  aprobarea ca Şcoala de băieţi nr. 1 

Piteşti să  poarte numele primului institutor şi fondator al acesteia, Nicolae 

Simonide „magistrat, inspector de şcoale, decorat cu medalia Marea 

Cruce  în anul 1878.
8
 

 Ca urmare a aprobării memoriului de către Minister, la 15 

decembrie 1910, regele Carol I semnează decretul care la articolul I 

                                                 
5
 Tudor, Sebastian, op.cit., p. 106 

6
 D.J. A.N., fond Primăria oraş Piteşti, dosar 18/1906 

7
 Popa , Petre, Dicu Paul, Voinescu Silvestru, Istoria municipiului Piteşti, Editura 

Academiei R.S.R.,Bucureşti, 1988.,p.191 
8
 Direcţia Generală  a Arhivelor  Statului, Piteşti. Mărturii documentare, vol I 

(1388-1944)”, Bucureşti, 1988, p.288. 
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precizează: „Şcoala primară nr.1 de băieţi Piteşti va purta pe viitor numele 

Şcoala primară Nicolae Simonide.‖
9
 

 Ĩn această şcoală cu îndelungată tradiţie, au studiat multe 

generaţii de elevi, din rândurile cărora s-au ridicat, de-a lungul anilor, 

personalităţi remarcabile, în toate domeniile de activitate. Dintre aceştia 

amintim pe: Ion C.Brătianu, Ion I.C. Brătianu, Armand Călinescu (foşti 

prim-miniştri ai României), C. Dobrescu- Argeş, Dinu I.C.Brătianu 

(oameni politici), C. Zaharescu, Petre Vintilescu, Mihai A. Antonescu 

(profesori universitari), Ion Pillat, Tudor Teodorescu - Branişte, 

Alexandru Bădăuţă (scriitori), Constantin Christescu, Marin S. Ionescu 

(generali), Alexandru Bogdan – Piteşti (colecţionar şi critic de artă), 

Vasile M. Brezeanu (actor).
10

 

 Câţiva învăţători piteşteni au fost autori de manuale şcolare: 

C.G. Mielcescu a colaborat la elaborarea unui manual de geografie a 

judeţului, P. Rădulescu şi Ilie Iliescu sunt autorii unor manuale de 

geografie, iar Tatiana Bobancu este autoarea unui abecedar.
11

 

 Ĩn anul 1901 a fost elaborat  Regulamentul pentru  funcţionarea 

cantinelor şcolare, iar în anul următor a luat fiinţă Societatea cantinelor 

şcolare din judeţul Argeş. Ea a avut un rol important în strângerea 

fondurilor. Astfel, în 1902, Societatea a înfiinţat o cantină pentru elevii 

şcolilor primare din oraşul Piteşti, avându-l ca preşedinte pe Ion 

Teodorescu, directorul Şcolii de băieţi nr.1. Ĩn decembrie 1903, la cantină 

serveau masa zilnic între 150 şi 300 de elevi.
12

 

 Metodele de predare s-au perfecţionat continuu, materialul 

didactic s-a îmbunătăţit, învăţământul devenind, într-adevăr, o realitate în 

majoritatea şcolilor. Un  rol important a revenit, în  acest sens, revizorilor, 

al căror număr a crescut. Unul dintre aceştia a fost C. Dianu, care-şi 

începe activitatea de revizor prin trimiterea, la 6 aprilie 1897, a unei foi 

volante intitulată Principii şi precepte pedagogice, care să  fie la 

îndemâna fiecărui învăţător, ca un preţios îndreptar pentru buna pregătire 

şi desfăşurare a lecţiilor.
13

  

 

 

 

                                                 
9
 Ibidem, p.282. 

10
  Popa, Petre, Dicu, Paul, Voinescu, Silvestru, op.cit., p.p. 191-192 

11
 Tudor, Sebastian, op. cit., p.121. 

12
 Ibidem, p.123. 

13
 Ibidem, p. 126. 
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Ĩnvăţământul primar privat 

 

 Ĩnvăţământul privat s-a dezvoltat conform principiului lui  Spiru 

Haret ca acesta să devină „un ajutor preţios pentru învăţământul  public‖. 

Ĩn judeţul Argeş, acesta s-a desfăşurat în oraşele Piteşti, Câmpulung şi 

Curtea de Argeş. 

 Cele mai multe şcoli primare  private  se aflau în oraşul Piteşti. 

Acestea au fost: 

 Şcoala  romano - catolică ce îşi continuă activitatea cu două 

secţii: maghiară şi germană. Avea sediul  pe strada Şerban Vodă nr.155, 

avându-i ca directori pe W. Kaluga (1900 - 1911) şi G. Müller (1912 - 

1914). A funcţionat ca şcoală mixtă, cu programa statului. Cursurile erau 

predate în limbile maghiară, germană şi română.
14

 

 Şcoala evanghelică - luterană situată pe Bulevardul Elisabeta 

nr.4,  era  mixtă, având trei cadre didactice şi elevi de diferite etnii. Ĩn anul 

şcolar 1909 - 1910 în şcoală învăţau: 12 români, 32 austrieci, 9 unguri, 6 

evrei, 2 italieni, 2 greci, 1 bulgar, 1 polonez şi 1 armean.
15

 

 Şcoala  calvină (reformată) - ungară  funcţiona pe strada  

Şerban Vodă, nr. 107. Directorii şcolii au fost: G. Gaboy (1901 - 1905), T. 

Laszlo (1905 - 1911), L.Varga (1911- 1914). Şcoala era mixtă, cursurile 

se desfăşurau după sistemul din Ungaria, cu şase clase într-o singură 

sală.
16

 

 Şcoala israelită a funcţionat ca şcoală mixtă, cu programa 

statului. La inspecţia din anul 1914, nivelul pregătirii elevilor era 

corespunzător.
17

 

 Institutul de fete Dochia Tomescu era bine organizat, dar taxele 

şcolare erau ridicate. Elevele erau atât interne, cât şi externe. Cadrele 

didactice erau recrutate din şcolile publice. Aici se predau în plus faţă de 

alte şcoli limbile franceză, germană, precum şi pianul.
18

 

 Institutul de fete Teodora Gheorghiu era situat pe strada 

Brătianu nr.65, fiind o şcoală de prestigiu. Până în 1905 a fost condus de 

Teodora Gheorghiu, iar din 1906/1907 acesta a fost condus de Elena 

Bănescu, care a asociat-o, din 1907, pe Ecaterina Constantinescu. Taxele 
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  Tudor, Sebastian, op. cit. , p. 131 
15

 Ibidem , p.132 
16

  Ibidem. 
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem. 
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şcolare erau ridicate, fapt ce determină prezenţa unui număr mic de eleve. 

Şcoala avea şi o grădiniţă de copii.
19

 

 Alţi copii erau  pregătiţi în familie şi în luna iunie susţineau 

examene la şcolile  publice. Aşa proceda în 1902 poetul Ion Pillat, care 

solicita susţinerea examenelor pentru clasa I respectiv clasa a II-a de către 

copiii săi, Nicolae şi Florica, la şcoala de băieţi nr.1 din Piteşti.
20

 

 Ĩnvăţământul privat în mediul urban a luat amploare, numărul 

elevilor crescând, în oraşul Piteşti, de la 221, în anul şcolar 1899-1900, la 

274 elevi în anul şcolar 1913 - 1914.
21

 

  

Ĩnvăţământul secundar public 

  

 Un eveniment important în învăţământul argeşean, din ultima 

decadă a secolului al-XIX-lea, a fost transformarea Gimnaziului din 

Piteşti în liceu. 

 Ĩncă din anul 1886, au început demersurile pentru înfiinţarea 

primei clase de liceu. Acestea continuă, tot mai insistent, până în ianuarie 

1894, când profesorii gimnaziului, într-un raport înaintat Ministerului se 

angajează, în mod categoric, să predea gratuit obiectele de studiu pentru 

clasa a V-a: „Pentru îndeplinirea acestui ţel( înfiinţarea primei clase de 

curs superior), ne declarăm totdeauna gata  a preda gratuit, fiecare în 

ramura sa, obiectele de studiu prevăzute în programa clasei a V-a, cât timp 

Onor Minister va crede de cuviinţă a ne lăsa această sarcină.‖
22

 

 Ĩn acelaşi raport, se motiva necesitatea înfiinţării liceului, cu 

următoarele argumente: stăruinţa cetăţenilor, numărul mare de elevi ai 

gimnaziului, lipsa posibilităţilor pentru unii dintre elevii buni de a-şi 

continua liceul la Bucureşti sau Ploieşti. 

 Prin ordinul nr. 4878 din 14 iulie 1894, Ministerul a dispus: 

„înfiinţarea de la 1 septembrie 1894, ca încercare, a clasei a V-a la acel 

gimnaziu.‖ Astfel, începe transformarea Gimnaziului din Piteşti în liceu, 

proces ce continuă şi în anii următori, când se înfiinţează succesiv clasele 

a VI-a şi a VII-a.
23

Totuşi, Gimnaziul din Piteşti, va fi numit liceu abia de 

la 1 septembrie 1896, conform Ordinului Ministerului Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice nr.5640 din 23  august acelaşi an: „De la 1 
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 D.J.A. N., fond Liceul Nicolae Bălcescu, dosar 28/ 1894 
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septembrie 1896, urmând a se înfiinţa şi clasa a VII-a (…) şcoala va purta 

numele de liceu.”
24

 Totodată, pe baza „dispoziţiunilor bugetare şi 

propunerilor făcute de inspectorii învăţământului secundar” Ministerul 

comunică directorului şcolii „numirile şi permutările, făcute în ziua de 1 

septembrie 1896, personalul didactic al claselor V, VI şi VII.” Virgil 

Lupescu, licenţiat în litere la Iaşi, va preda istoria şi limba latină, Toma 

Trifonescu - limba română, Leopold Schaumans, licenţiat în litere la 

Louvain - limba elenă şi filozofia, dr Păltineanu- igiena, I. Rian - 

matematica, C. Dumitrescu - ştiinţele naturale, C. Vasilescu – drept 

administrativ, constituţional şi economie politică la clasa a VII- a, 

profesorii de desen, muzică şi gimnastică de la gimnaziu vor preda şi la 

clasele superioare, N.I.Micescu - ştiinţele naturale, rămâne titular la 

clasele I-IV.
25

 

 Până  în 1903, când se termină ultima serie a liceului de 7 ani, 

şcoala a dat 146 de absolvenţi , iar, începând cu anul şcolar 1901-1902, se 

face trecerea  la liceul de 8 clase. Numărul elevilor a ajuns la 385, iar cel 

al profesorilor la 20. Ĩn anul şcolar 1898-1899, liceul avea următoarea 

încadrare: pr. Gh.Popecu ( religie ), N.Gh. Dumitrescu (geografie), M. 

Căprescu (istorie), N.Negulescu (fizică), I Păiş (matematică), 

T.Trifonescu (româna), D.Iotta (franceză), V. Mândru (gimnastică), 

N.V.Serafim (caligrafie-desen), T.Băjenaru(muzică), Gr.Crăescu 

Coledinschi (matematică), C. Dumitrescu ( ştiinţe naturale), I. Droucet 

(germană), M. Dugeanu (latină), N.I.Apostolescu (elină), D. Dimiu 

(franceză), N. Brânzeu (latină), N. Bănescu (română), I.I.Raianu 

(matematică), V. Lupescu (istorie şi filozofie), dr. Gh. Păltineanu (igienă). 

Mulţi dintre aceştia sunt vechii profesori ai gimnaziului.
26

 

 Ministerul aprobă ca, începând cu 1 septembie 1896, şcoala să 

fie numită Liceul Clasic din Piteşti.
27

 

 Ĩn februarie 1898, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 

cu ordinul nr. 4878, face cunoscut că „prin decretul regal nr. 279 din 26 

ianuarie 1898” , s-a aprobat ca liceul să poarte pe viitor numele  de Liceul 

Ion. C. Brătianu.
28

 Aceasta va fi denumirea acestei prestigioase instituţii 

de învăţământ pentru o jumătate de secol. 
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 Transformarea gimnaziului în liceu impunea cu mai multă 

necesitate construirea unui local propriu. La 1 octombrie 1897 se pune 

piatra fundamentală a actualului local, situat pe strada Egalităţii, azi strada 

Armand Călinescu, nr. 14. Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice era 

atunci Spiru Haret, iar director al liceului Nicolae Gh. Dumitrescu, 

profesor de geografie cu studii la Paris. 

 Construcţia, realizată din fondurile Ministerului, după planurile 

arhitectului Alexandru Băicoianu, a fost terminate în toamna anului 1899, 

când liceul se mută în ea. 

 Din procesul verbal de predare-primire a noului local şi a 

mobilierului liceului, semnat la 26 octombrie 1899, de Nicolae Gh. 

Dumitrescu, rezultă că liceul se compunea din cinci corpuri: şcoala, sala 

de gimnastică, locuinţa directorului, locuinţa personalului de serviciu, 

dependinţele. Corpul şcolii cu parter şi etaj, avea 12 săli de clasă, 

bibliotecă, amfiteatru, cancelarie etc. Ĩn fiecare sală se află o catedră, un 

fotoliu şi o tablă fixă pe scripete, iar în opt săli de clasă – bănci pentru 

elevi a câte două locuri, în total 200, în sala de desen erau 22 de bănci a 

trei locuri fiecare, 70 de taburete, o catedră, un fotoliu şi o tablă fixă pe 

scripete.
29

 

 Şcoala avea instalaţii de apă, spaţii pentru desfăşurarea tuturor 

activităţilor de învăţământ. Frumuseţea clădirii, a cărei faţadă este 

decorate cu un frumos mozaic din plăcuţe  de aur, a atras admiraţia multor 

personalităţi, între care şi marele istoric Nicolae Iorga. 

 La conducerea şcolii s-au perindat în această perioadă ca 

directori  Mihai Căprescu (1894-1897), Nicolae Gh. Dumitrescu (1897- 

1900; 1901- 1905), Gh. Constantinescu (1900 - 1901). 

 Planul de învăţământ, pe baza legii din 1876, care rămâne în 

vigoare până în 1900, era următorul: religia(I-IV), româna (I-VII), 

latina(I-VII), elina (III-VII), franceza (I-VII), germana (V-VII), geografia 

(I-IV), istoria (I-VII), matematica (I-VII), ştiinţele naturale (I-II şi V-VII), 

geologia şi mineralogia (VII), muzica (I-VII) şi gimnastica (I-VII).
30

 

 Structura anului şcolar este pe bimestre (4 bimestre). Examenele 

se dau la sfârşitul anului pentru fiecare clasă, la toate obiectele de studiu, 

în afară de muzică, gimnastică şi desen. 

 Legea Haret din 1898 dă o nouă structură învăţământului 

secundar. Şcoala secundară pentru băieţi (liceul) este alcătuită din două 
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30
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cicluri de câte patru ani: gimnaziul, sau cursul inferior de liceu şi liceul 

propriu-zis sau cursul superior. Gimnaziul era considerat un ciclu de 

învăţământ încheiat, absolvenţii primind, în urma unui examen special, un 

certificate de capacitate. Elevii cursului superior erau împărţiţi pe secţii: 

clasică, reală şi modernă. Opţiunea pentru una din aceste secţii aparţinea 

elevilor chiar din prima clasă a cursului superior. Se introduce concursul 

de admitere în clasa I gimnazială, iar recrutarea profesorilor se face prin 

examen de capacitate.
31

 

 Trecerea la liceul de 8 clase se face treptat, cu clasa a V-a în 

anul şcolar 1901-1902, cu celelalte clase în anii următori, astfel încât în 

anul 1904-1905 este complet şi dă prima serie de absolvenţi cu 8 clase. La 

liceul din Piteşti, se vor înfiinţa secţiile clasică şi modernă, prima fiind 

înlocuită cu cea reală, urmare a numărului mic de optanţi pentru aceasta. 

 Din anul şcolar 1904-1905, când liceul de 8 clase a fost 

complet, el a funcţionat până în 1910 cu 9 clase de elevi, având 

divizionară numai clasa I. Efectivul elevilor a crescut de la 448 în anul 

şcolar 1905-1906 la 491 în 1909-1910. 

 Ĩn anul 1910, Ministerul aprobă înfiinţarea clasei a II-a 

divizionară, iar în 1914 a clasei a III-a divizionară.
32

 

 Dintre activităţile extraşcolare la care participă elevii liceului, 

menţionăm concursurile anuale organizate de Societatea ştiinţifico-literară 

„Tinerimea Română‖.Ĩn 1898, un număr de şase elevi au fost premiaţi la 

acest concurs, festivitatea de premiere desfăşurându-se în Bucureşti la 

Ateneul Român, unde au fost invitaţi şi profesorii liceului. 

 Ĩn anul 1897, în cadrul Liceului Ion C.Brătianu se înfiinţează 

Societatea literară Junimea, la iniţiativa elevilor din cursul superior, 

printre membrii fondatori aflându-se şi viitorul poet Ion Minulescu. 

Şedinţele se ţineau, în mod obişnuit, sâmbăta, după orele de curs. Elevii, 

ţineau conferinţe cu caracter literar, istoric, ştiinţific, dezbăteau probleme 

de cultură. 

 Ĩn 1908 societatea a editat revista Junimea ce cuprindea 

încercări literare  (versuri şi proză), traduceri, creaţii populare, 

bibliografii,etc.
33

 Iniţiativa înfiinţării revistei a avut-o profesorul de limba 

latină Nicolae Brânzeu. Revista a fost condusă de un comitet care avea ca 

director de acţiune pe elevul de clasa a VIII-a Virgil Tempeanu. 
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Activitatea societăţii s-a desfăşurat până în preajma celui De-al Doilea 

Război Mondial, fiind reînfiinţată la 25 aprilie 1971, fapt consemnat în 

Cartea de aur a liceului. Totodată a apărut revista Junimea – serie nouă, 

urmaşa celei din 1908.
34

 

 Ĩn anul 1902, elevii cursului inferior au înfiinţat Societatea  

Doina, urmărindu-se găsirea unor distracţii instructive prin lectură, 

serbări, întreceri sportive, excursii. Societatea îşi desfăşoară activitatea 

sub îndrumarea profesorului V. Vestemeanu.
35

 

 La 1 noiembrie 1891 se înfiinţează corul liceului de către 

profesorul de muzică Toma Băjenaru. Ĩn acelaşi an, directorul D. 

Dobruneanu cere Primăriei încă două săli pentru Gimnaziul din Piteşti: 

una pentru bibliotecă şi alta pentru clasa de muzică. 

 Ani de-a rândul, corul liceului, condus de profesorii Teodor 

Băjenaru, Constantin Albu şi mai târziu de Tache Sâmbotin s-a afirmat ca 

o formaţie corală dintre cele mai puternice,evidenţiindu-se la manifestările 

artistice şi culturale.
36

 

 Ĩn luna aprilie 1913 a luat fiinţă la Piteşti, din iniţiativa 

profesorilor Remus Macarie  şi Constantin Albu, un cvartet de coarde, 

prima formaţie instrumentală de muzică cultă organizată aici.
37

 Şedinţele 

societăţii Junimea, care aveau loc în amfiteatrul liceului în fiecare 

sâmbătă după amiază, se încheiau cu muzica acestui cvartet, care executa 

melodii din repertoriul universal.
38

 

 Elevii liceului au obţinut rezultate deosebite în competiţiile 

sportive, desfăşurând o activitate susţinută în cadrul societăţilor şi 

echipelor coordonate de profesorul Vasile Mândru. Astfel, în 1906, acesta 

pune bazele unui cerc de lupte, după model francez. Ĩn 1907 a pus bazele  

primei echipe de gimnastică, iar din fondurile strânse de la diferite 

manifestări s-a electrificat sala de gimnastică a liceului. Ĩn anul 1908 a 

avut loc primul concurs oficial de gimnastică dintre şcoala de gimnastică 

din Iaşi pregătită de  Vasile Negruzzi şi echipa Liceului Ion C. Brătianu, 

pregătită de Vasile Mândru. Rezultatele au fost remarcabile.
39
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 Ĩn anul 1909 se înfiinţează echipa de oină a liceului care a 

participat la concursul şcolar de la Galaţi, unde a obţinut locul I. Ĩn anul 

următor, elevii cursului superior au înfiinţat societatea sportivă Aquila, 

condusă de Vasile Mândru.
40

 

 Buna pregătire a elevilor liceului piteştean rezultă şi din 

participarea lor consecventă la concursurile anuale ale Tinerimii Române 

unde, de fiecare dată obţineau rezultate frumoase. Astfel, în 1913, elevii 

liceului obţin 12 premii şi menţiuni.
41

 

 Ĩn ianuarie 1898 s-a deschis Ateneul liceului, în timpul 

directoratului lui N. G. Dumitrescu, stabilindu-se un program de 

conferinţe publice illustrate de personalităţi remarcabile ale culturii 

române precum: Grigore Tocilescu, Vasile Ureche, Nicolae Iorga, etc. 

 Biblioteca liceului îşi sporeşte numărul de cărţi prin donaţii, 

cele mai importante fiind făcute de Alexandru Vericeanu şi G.Ionescu-

Gion. Primul  a donat suma de 5000 lei, folosiţi de profesorul Nicolae I. 

Apostolescu pentru a cumpăra de la Paris cărţi de literatură universală, 

filozofie, etc, toate în limba franceză.
42

 

 Prin ordinul nr. 69.048, din 29 ianuarie 1905, directorul liceului 

este delegat de Minister, ca împreună cu avocatul Gh. Nicolescu-Bolintin, 

să facă „actul de primire şi recepţie cu inventar a bibliotecii decedatului 

Gh. I. Gion, dăruită acestui liceu.‖ 

 Ĩntr-o adresă către primar, directorul şcolii menţiona (la 22 

februarie 1904) că „biblioteca moştenitorilor  Brătieni, lăsată Tribunalului 

de Argeş, în urma stăruinţelor noastre, a fost cedată liceului.‖
43

 Tot aici se 

menţionează măsurile ce au fost luate pentru îmbunătăţirea procesului 

instructiv-educativ: „s-a creat un muzeu de şcoală naturală‖, care a fost 

dotat cu mobilier, s-a pardosit sala de gimnastică, au fost ajutate cu fondul 

necesar pentru experienţe cabinetele de fizico-chimice, şi naturale, s-a 

început formarea unei grădini botanice. Conducerea şcolii cere sprijinul 

material al Primăriei pentru aşezarea  „întregii biblioteci a liceului într-o 

sală specială destinată a servi tututror cetăţenilor‖ şi completarea acesteia 

cu mobilierul necesar, pentru dotarea cabinetelor şi continuarea lucrărilor 

la grădina botanică.
44
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 Activitatea desfăşurată de profesorii liceului în cadrul Ateneului 

din Piteşti şi a secţiunii Ligii Culturale precum şi activitatea profesională a 

elevilor şi profesorilor au situat Liceul Ion C. Brătianu printre cele mai 

bune din ţară. 

 Trecerea de la liceul de 7 clase la cel de 8 clase şi înfiinţarea de 

clase divizionare a dus la o creştere a numărului de profesori: de la 20, 

câţi funcţionau în anul şcolar 1902-1903, la 28 în anul şcolar 1913-1914, 

toţi fiind titulari. Cei mai tineri au fost recrutaţi pe baza examenului de 

capacitate instituit de legea lui Spiru Haret, prima sesiune avusese loc în 

1901-1902.
45

 

 Dintre profesorii care şi-au desfăşurat activitatea la Liceul Ion 

C.Brătianu în această perioadă se remarcă Remus Macarie, profesor de 

ştiinţe naturale, cunoscut lutier. Pe o vioară construită de el, a cântat la 

Paris George Enescu. Alt profesor deosebit a fost Nicolae I.Apostolescu, 

doctor în litere la Sorbona, unul din primii comparatişti ai literaturii 

române. A fost preşedintele  comitetului care s-a ocupat de ridicarea 

statuii lui G. Ionescu-Gion, în 1911. Ion Tutuc, profesor de  matematică  

este autorul a 13 manuale şcolare. Dumitru I. Ghimpa, profesor de fizico-

chimice a obţinut titulatura prin concurs, în 1901, funcţionând la liceul din 

Piteşti trei decenii, până la pensionare.Ca director, a sprijinit înfiinţarea 

societăţii de gimnastică Aquila, în 1910, precum şi înzestrarea şcolii cu 

material didactic. Membru fondator al Ateneului din Piteşti, a susţinut 

numeroase conferinţe publice. Nicolae Emanoil Teohari, profesor de 

matematică şi director a funcţionat la Piteşti între anii 1900-1920. Pe 

lângă activitatea didactică a desfăşurat o susţinută muncă de scriitor, critic 

literar şi conferenţiar. Nicolae Bănescu, profesor între anii 1898-1904, 

apoi inspector şcolar a fost în acelaşi timp scriitor prolific şi mare 

bizantinolog. Nicolae Brânzeu, profesor de limba latină, a contribuit la 

înfiinţarea societăţii Junimea, a Ateneului local şi  Societăţii pentru 

ajutorarea elevilor săraci. Ĩn 1907 ajunge prefect al judeţului, contribuind  

la ridicarea a 82 de şcoli rurale, a unor şcoli urbane, primare, profesionale 

şi altor edificii. A  desfăşurat o susţinută activitate publicistică. Pentru 

merite deosebite a fost distins cu Ordinul Răsplată muncii pentru 

învăţământ şi cu Ordinul Coroana României.
46
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 Profesorul de istorie, Virgil Lupescu, titular al Liceului Ion C. 

Brătianu între 1895-1935 este autorul mai multor manuale şcolare de 

istorie. Nicolae G. Dumitrescu, profesor de geografie cu studii în Franţa, 

director al liceului îşi leagă numele de înfiinţarea societăţii Junimea şi a 

Ateneului liceului, de îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, prin 

donaţiile Vericeanu şi Ionescu-Gion, de construcţia actualului local al 

Liceului Ion C. Brătianu între anii 1897-1899. Ĩn calitate de primar al 

oraşului Piteşti, a avut iniţiativa construirii uzinei de apă Gropeni şi a fost 

unul dintre întemeietorii Societăţii de Electricitate din Piteşti. A donat 

primăriei o sumă de bani pentru construirea teatrului din Piteşti.
47

 Ion 

Tutuc, profesor de matematică al liceului în perioada 1904-1910 s-a 

remarcat ca autor de manuale şcolare şi prin scrieri în domeniul economiei 

şi finanţelor. Are o carieră ascendentă,devenind director general în 

Ministerul Educaţiei şi Ĩnvăţământului, cadru universitar la Academia de 

Ĩnalte Studii Comerciale din Bucureşti  şi consilier tehnic al Ministerului 

de Finanţe.
48

 Ion Cuţui, profesor de matematică şi director al liceului este 

unul dintre eroii  Primului Război Mondial, căzând la datorie pentru 

reîntregirea patriei. Strada Căpitan Cuţui din Piteşti îi eternizează numele. 

 Dintre elevii liceului, care s-au remarcat mai târziu în diverse 

domenii amintim pe: Ion Minulescu (poet), Ion Barbu (matematician şi 

poet), Ion Trivale (Iosif Netzler), critic literar, erou al Primului Război 

Mondial, Virgil Tempeanu, viitor profesor la  Universitatea  Bucureşti, 

germanist, traducător al Cântecului Nibelungilor, Mihai Ghelmegeanu, 

viitor profesor universitar, George Ulieru, medic şi scriitor, Armand 

Călinescu, absolvent în 1912, prim-ministru al ţării în 1939, asasinat de 

legionari, doctorul  în ştiinţe economice Ion Angelescu etc. 

 Prin corpul profesoral de elită, prin pregătirea temeinică a 

elevilor, prin activităţile extraşcolare, Liceul  Ion C. Brătianu a ajuns să 

fie socotit printre cele mai bune licee din ţară. 

 

Şcoala medie 
 

Ĩn anul 1912 a apărut legea pentru înfiinţarea şcolilor medii de 

băieţi şi fete în oraşe şi comune mai mari. Pe baza acesteia, la 1 

septembrie 1912 s-a înfiinţat Şcoala medie din  Piteşti numai cu clasa I. 

profesori au fost numiţi: Gh. Stănescu- Delar, institutor, profesor de litere 
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şi director, Ilie Iliescu, institutor, pentru partea ştiinţifică. Numărul 

elevilor care au frecventat şcoala a fost mic, fapt ce întăreşte concluzia lui 

Eliodor Constantinescu că şcolile medii nu corespundeau nevoilor reale 

ale progresului nostru în această perioadă.
49

 Şcoala medie era în realitate 

un gimnaziu mai prost organizat şi încadrat, un refugiu pentru elevii care 

nu reuşeau la admiterea în liceu. Astfel, în anul şcolar 1912/1913 au fost 

înscrişi la clasa I  72 de elevi, din care au promovat doar 54. Ĩn anul şcolar 

1913-1914, la clasa I au fost înscrişi 54 elevi, din care au promovat 23, iar 

clasa a - II- a  a fost frecventată de 18 elevi,din care au promovat 17. Ĩn 

anul şcolar 1914-1915 a fost înfiinţată şi clasa a- III - a, dar numărul 

elevilor, la toate clasele este în descreştere. 

 

Ĩnvăţământul profesional 
 

Ĩn martie 1899, Legea asupra învăţământului profesional a fost 

votată şi aprobată în Parlamentul României, atât în Camera Deputaţilor, 

cât şi în Senat. S-a creat astfel cadrul instituţional  care a contribuit la 

înfiinţarea unui mare număr de şcoli profesionale elementare şi inferioare. 

Şcoala profesională de fete din Piteşti a fost înfiinţată la 1 

septembrie 1897, devenită în noiembrie 1899, Şcoala Teiuleanu, după 

numele familiei care a donat 800 de pogoane de pământ şi o pereche de 

case pentru întreţinerea acesteia.
50

 După 1900, şcoala  a fost preluată de 

către stat. Ea avea durata de 5 ani şi două secţii: rufărie şi croitorie, la 

care, în 1908, se adaugă un atelier de ţesătorie şi broderie românească. 

Numărul  elevelor era ridicat, provenind  atât  din mediul urban cât şi 

rural. Multe absolvente  s-au încadrat în  fabrici şi societăţi  economice, 

altele ca maestre de lucru manual la şcolile primare rurale.
51

 

La 3 octombrie 1899, a fost deschisă la Piteşti o Şcoală 

elementară particulară, iniţiatorul acesteia fiind Grigore T. Coandă, 

directorul Băncii Populare.
52

 Şcoala a funcţionat într-o aripă a liceului şi 

era ajutată cu fonduri de către Camera de Comerţ şi Primăria Piteşti. 

Din 1906 şcoala şi-a încetat activitatea, Ministerul având o nouă 

şcoală, la început cu 3 profesori, apoi cu 5 în 1906-1907, apoi cu 12 în 
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1911-1912. Numărul elevilor promovaţi era modest: 61 din 135 elevi 

înscrişi în 1912-1913. Materiile studiate erau: limba română, 

contabilitatea, mărfuri, istoria, geografia, caligrafia, productologia şi 

practica. Elevii făceau practică în magazinele din oraş, câte 3 ore după-

amiaza. De la 1 noiembrie 1907 s-au deschis cursurile şcolii de adulţi, cu 

36 de tineri, majoritatea de la magazinele din oraş.
53

 

Şcoala inferioară de meserii din Piteşti a fost înfiinţată de 

institutorul  Ilie Iliescu la 1 septembrie 1900. Şcoala a funcţionat într-o 

sală a liceului. De la 1 octombrie 1902, şcoala a fost preluată de Minister, 

fiind organizată ca şcoală inferioară de meserii, cu 3 secţii: lăcătuşerie, 

tâmplărie şi tinichigerie. A funcţionat în case închiriate, având câte un 

atelier pentru fiecare secţie. La sfârşitul fiecărui an se realizau expoziţii cu 

vânzare a obiectelor confecţionate de elevi.
54

 

 

Alte şcoli 
 

Şcoala de cântăreţi bisericeşti din Piteşti şi-a deschis porţile la 1 

octombrie 1897 din iniţiativa preoţilor din judeţ, organizaţi în Societatea 

Frăţia. A funcţionat în localul protoieriei, iar din 1899, în chiliile Bisericii 

Greci. Ĩn 1905 a fost inaugurat noul local al şcolii, pe strada  Brătianu, 

nr.17, având trei săli de clasă şi o cancelarie. Personalul şcolii era format 

din preoţi, numiţi de episcop. Ĩn 1912 şcoala a fost desfiinţată.
55
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PROFILUL UNUI PROFESOR MODEL 

 

                                                     Magdalena MOROMETE

  

 
Abstract 

            A good teacher is that teacher with a high proffesional qualification who 

succeeds in being human, honest, exacting. He has to support and guide his 

students and to be right in rewards and punishments, in the mean time. He must 

to be a refine psychologist, discreet, very impartial, intelligent, with a lot of sense 

of humour. He must have that pedagogical tact to operate adequately, creatively, 

in order to achieve the success of the instructive action. 

 

Clasa de elevi, colectivitatea şcolară, în general, este un mediu de 

comunicare între elevi, între profesor şi elevi, o comunicare deschisă, fără 

restricţii, fără formalisme şi ritualuri inutile care măreşte încrederea 

membrilor în virtuţile grupului şi, implicit, productivitatea. Blocarea 

comunicării prin relaţii reci, birocratice din partea unor profesori face să 

scadă randamentul comunicării şi cel şcolar. Funcţionând normal, pe 

principiul feed-back-ului, procesul de comunicare facilitează realizarea 

sarcinii, asigură coeziunea grupului, valorizează pe fiecare membru, 

acţionează ca factor de omogenizare. 

 Astfel, prin intermediul feed-back-ului, influenţarea devine 

bilaterală, pentru că, aşa cum spunea filosoful Leon Bloy, nu se ştie „cine 

dă şi cine primeşte‖, astfel că şi profesorul trebuie să înveţe deopotrivă 

împreună cu elevii şi chiar de la aceştia („o şcoală în care profesorul nu 

învaţă este o absurditate‖ - afirma C-tin Noica). 

            Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat‖ de 

elevi, se creează condiţii pentru ca întreaga clasă să devină receptivă, 

permisivă, deschisă cooperării. 

            Prin comunicare urmărim astfel să fim receptaţi, înţeleşi, acceptaţi 

şi totodată să provocăm o schimbare de atitudine şi de comportament în 

rândul interlocutorilor 

- elevilor - ceea ce impune anumite particularităţi psihologice şi 

psihopedagogice din partea ambilor membri ai relaţiei pe care o presupune 

comunicarea. 

În concepţia lui K. Wadd „puterea‖ profesorului sintetizează patru 

componente: 

                                                 

 Profesor Şcoala Specială Valea Mare Argeş 
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 charisma - capacitatea de a atrage şi de a influenţa oamenii prin 

propria personalitate; 

 ascendenţa - capacitatea de a obţine controlul asupra unei situaţii 

prin simpla prezenţa a persoanei respective; 

 puterea intelectuală - puterea expertului, a celui care ştie; 

 resursele de putere - capacitatea unui ins de a organiza elementele 

unei activităţi în clasă. 

Calificarea profesională înaltă a profesorului este necesară şi îl va 

ajuta pe acesta să fie permanent preocupat de continua lui perfecţionare 

individuală pentru a stăpâni la zi noutăţile din domeniul lui de specialitate. 

El trebuie să manifeste ingeniozitate şi creativitate şi să dispună în acelaşi 

timp, de o bogată cultură generală, pentru că elevii îl judecă şi sub acest 

aspect. Nu trebuie uitat, de asemenea, că aspectul culturii la formarea 

personalităţii, inclusiv a personalităţii profesorului, este decisiv. Cultura 

formează şi dezvoltă aptitudinile intelectuale, sentimentale şi emoţiile, 

voinţa şi caracterul omului. Un profesor cu un înalt nivel ştiinţific şi 

cultural contribuie efectiv la dezvoltarea culturii generale şi de specialitate 

a elevilor şi totodată îşi dezvoltă şi îşi afirmă prestigiul personal. 

Profesorul nu-l dezvoltă pe elev numai sub aspect profesional, ci 

şi sub aspect etic, moral. Mai întâi trebuie să fie el însuşi un om cu un 

înalt nivel ştiinţific şi cultural şi cu un profil moral sănătos, să manifeste o 

conştiinţă şi o conduită morale civilizate. Pe lângă valorile ştiinţifice şi 

culturale ale societătii, el are datoria să cunoască valorile morale, 

principiile şi regulile morale proprii statului de drept şi societăţii 

democratice. Este chemat să formeze şi să dezvolte la elevi deprinderi de 

conduită morală în concordanţă cu aceste principii şi reguli morale. 

Profesorul trebuie să manifeste o conduită demnă în orice situaţii: în 

familie, în liceu, în societate, pentru că aceasta va fi imitată de elevii săi. 

O conduită ştiinţifică, culturală şi morală corectă a profesorului va fi 

învaţată de elevi şi, prin interiorizare, va deveni conduita elevilor săi. De 

aceea, profesorul trebuie să fie un model în tot ceea ce gândeşte şi în tot 

ceea ce realizează. 

În sfârşit - după cum subliniază Ioan Jinga - este necesar ca 

profesorul să manifeste şi capacitate managerială în domeniul educaţional, 

pentru că el este chemat să îndeplinească diferite funcţii: şef de catedră, 

responsabil de comisie metodică, diriginte etc.. În  această privinţă, 

pregatirea de specialitate, experienţa didactică şi profilul cultural şi moral 

îi sunt indispensabile. 
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Componenta esenţială a aptitudinii pedagogice este capacitatea de 

instruire, care constă în posibilitatea de a organiza materialul de învaţat şi 

de a-l preda într-o formă accesibilă. Priceperea de a organiza este 

dependentă de inteligenţa cadrului didactic, de utilizarea ei în selectarea 

sistemului de cunoştinte şi abilităţi din materia de specialitate şi în 

clasificarea şi scrierea lor pentru a putea fi transmise. 

 O dimensiune a aptitudinii pedagogice este empatia. Stroe 

Marcus arată că există două componente ale ampatiei: empatia emoţională 

şi empatia predictivă. Empatia emoţională se referă la participarea 

profesorului la emoţiile şi sentimentele elevilor, la împărtăşirea acestora, 

la trăirea lor alături de ei. Ea constă în apropierea faţă de elevi, la 

pătrunderea în universul lor lăuntric.  

             Tactul pedagogic se înscrie ca o componentă esenţială şi specifică 

a aptitudinii pedagogice, profesorii concepând tactul pedagogic ca o 

abilitate de a înţelege elevii, de a fi omenos, de a aprecia şi nota corect, de 

a da dovadă de exigenţă şi severitate moderate, de a sprijini şi îndruma 

elevul, de a-i ierta greşelile minore, de a fi drept în acordarea recompensei 

şi a pedepsei, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu de o greşeală. 

Elevii, la rândul lor, menţionează: omenia, însuşirea de bun 

psiholog, înţelegerea sentimentelor de prietenie şi dragoste la tineri, 

ignorarea micilor abateri, renunţarea la pedeapsă când elevul şi-a 

recunoscut vina, discreţie în problemele personale sau de familie ale 

elevului, evaluare şi notare obiectivă, a nu fi prea sever, „a şti de 

glumă‖(simţul umorului) etc. 

Tactul pedagogic solicită inteligenţă, ingeniozitate şi afectivitate 

în sensul de a acţiona adecvat, suplu şi creator în vederea reuşitei depline 

a actului educaţional. 

Aptitudinile organizatorice, care întregesc structura aptitudinii 

pedagogice, nu se rezumă la capacitatea de organizare şi ordonare a 

materialului de predat. Ele semnifică şi abilitatea de a organiza, îndruma 

şi conduce activitatea clasei de elevi ca grup psihosocial. Munca la catedră 

necesită programarea timpului pentru fiecare lecţie, dar şi pentru fiecare 

semestru sau an. Trebuie organizată de asemenea evidenţa şi controlul 

activităţii elevilor, precum şi corecta evaluare a rezultatelor acestei 

activităţi. 

O altă componentă importantă a aptitudinii pedagogice este 

capacitatea de a comunica cu clasa. Acest act comunicaţional priveşte mai 

întâi, după cum am văzut, abilitatea profesorului de a transmite pe cale 

verbală sistemul de cunoştinţe şi priceperi, procedând astfel încât actul 
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comunicării să fie viu, activ, dinamic, expresiv şi nu unul plicticos, 

neinteresant. De conţinutul şi fluenţa verbală depinde în măsură 

importantă calitatea predării cunoştinţelor. 

Dar profesorul nu transmite elevilor doar informaţii. El stabileşte 

cu clasa şi un contact psihologic, realizează cu elevii o comunicare 

cognitivă, dar şi una afectivă. Dacă stăpâneşte temeinic materialul de 

predat, pe parcursul lecţiei el urmăreşte îndeaproape modul cum sunt 

recepţionate informaţiile, cum reacţionează elevii, apreciind acest lucru 

după privirea lor, după mimica şi pantomimica pe care le afişează, după 

faptul dacă sunt sau nu preocupaţi de altceva etc. Profesorul ideal trebuie 

să aibă mereu un feed-back al activităţii sale instructive şi educative, 

pentru a păstra permanent sub control bunul mers al acesteia. 

Profesorul trebuie să cunoască psihologia elevului, structurile lui 

cognitive, precum şi metodele şi procedeele de a transmite elevilor corpul 

de cunoştinţe şi deprinderi din specialitatea sa. El trebuie să dispună de o 

temeinică pregătire psihopedagogică. 

Calitatea de profesor nu este înnăscută. Ea se câştigă şi se 

formează în universitate şi se perfecţionează în procesul instructiv-

educativ. Profesorul are datoria să cunoască corpul esenţial de informaţii 

al pedagogiei moderne şi al educaţiei democratice, metodele şi procedeele 

educaţionale, să ştie cum să le folosească în munca sa în funcţie de 

particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, să fie familiarizat cu 

modalităţile pedagogice de concepere, organizare, proiectare şi 

desfăşurare a activităţii instructiv-educaţionale. 

 Un rol deosebit îl are măiestria pedagogică, pe care profesorul are 

datoria să şi-o dezvolte. Măiestria pedagogică este capacitatea 

profesorului de a gândi, proiecta, organiza şi conduce cu competenţă, 

spirit creator şi mare eficienţă procesul de instruire şi educare a elevilor. 

Măiestria pedagogică este, în general, rezultat al pregătirii şi 

experienţei la catedră. Ea angajează întreaga personalitate a profesorului, 

întreaga lui activitate mentală, afectivă, motivaţională care duce la 

rezultate deosebite în munca de instruire şi educare. Măiestria pedagogică 

se manifestă prin capacitatea de a şti cât şi cum să faci eficientă activitatea 

educaţională. Ea se obiectivează în abilitatea de a-i învăţa pe elevi cum să 

înveţe şi cum să-şi dezvolte personalitatea, în priceperea de a întemeia 

relaţii socio-afective pozitive cu elevii, bazate pe înţelegere şi cooperare 

eficiente. 

Prin măiestria pedagogică se exprimă un complex de însuşiri ale 

personalităţii, cum sunt atracţia pentru munca dificilă cu elevii, calmul, 
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răbdarea, simţul măsurii, supleţea, fermitatea, spiritul de inventivitate şi 

creativitate. 

„Profesorii eficienţi au, în mod sigur, personalităţi diferite. Dar, 

indiferent de tipul de personalitate, succesul în muncă cu elevii va fi legat 

de simpatia lor gemină pentru elevi, de bucuria de a preda, aceştia 

tratându-i pe elevi cu respect şi corectitudine, permiţându-le să se simtă în 

clasă ca acasă şi comunicându-le preocuparea pentru ei.‖ (Timothy Blair)         

Pregătirea de specialitate, dimensiunea psihologică şi cea 

pedagogică se structurează în sistemul unitar al personalităţii psihice 

didactice, care numai în această configuraţie conduce la succese notabile 

în actul educaţional. 
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EDUCAREA CONŞTIINŢEI ŞI CONDUITEI MORALE 

 
                                                                     Valentina PASCU

 
Abstract 

              The success of the moral education is the result of a hard work, made 

with passion and responsibility by the teachers. The perseverence,  the discipline, 

the tenacity, the respect for the truth and the spirit of responsibility, all of them 

mobilize the internal resources in order to obtain a bigger productivity of the 

intellectual education, of the receptivity and the assimilation of the scientific 

values by the students..  

 

              Pentru realizarea idealului educaţional – dezvoltarea integrală, 

armonioasă, liberă, autonomã si creativã a personalităţii – activitatea 

educativã se diversificã în raport cu componenţele individualitãţii, 

rezultând conţinuturi, obiective, metodologii diferite.  

             Astfel, latura bio-fiziologicã a personalităţii devine obiectiv 

general pentru educaţia fizicã, iar dimensiunea psiho-socio-culturală 

pentru educaţia intelectualã (cunoaşterea realităţii în mod ştiinţific), 

educaţia moralã (cunoaşterea şi aplicarea valorilor, normelor realităţii 

sociale), educaţia profesionalã, tehnologicã (cunoaşterea şi formarea 

pentru armonia, frumuseţea realităţii înconjuratoare). 

              Acestor conţinuturi, forme clasice ale educaţiei li se adaugă noi 

dimensiuni, derivate din problematica lumii contemporane şi surprinse în 

numeroase studii actuale: educaţia civicã, educaţia religioasã, educaţia 

pentru viaţa de familie, educaţia juridicã, educaţia economicã, politicã, 

sexualã, pentru timpul liber si altele, în curs de conturare. 

              Formarea personalităţii umane este în aceeaşi măsură şi 

concomitent un proces individual şi social. Individual - întrucât se referă 

la un subiect concret de la o anumită vârstă putându-se vorbi de o 

autoformare, social -  în sensul că se realizează într-un context situaţional 

dat, în care se acţionează o multitudine de variabile exterioare care-şi pun 

amprenta asupra devenirii personalităţii umane. Moralitatea, componentă 

fundamentală a personalităţii umane se manifestă în relaţiile individului 

cu ceilalţi.  

               Educatţa morală completeazã cu formarea profilului moral – 

formarea conştiinţei morale, formarea conduitei morale (ca obiectivare a 

conştiinţei în acţiuni concrete). O coordonatã importantã a formării 
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personalităţii o constituie educaţia moral-civicã, care se manifestã printr-

un anume fel de a acţiona, de a gândi, de a se comporta. Educaţia moralã 

este un proces complex şi neîntrerupt care trebuie început de la cea mai 

fragedă vârstã, când copilul, imitând, îşi formează deprinderi de 

comportare civilizatã.  

               Succesul educaţiei morale la vârsta şcolarã nu vine de la sine, ci 

este rezultatul unei munci stãruitoare, migãloase, desfăşurate cu pasiune şi 

responsabilitate de învăţător. Copiii vor fi mai întâi învãţaţi sã acţioneze în 

concordanţã cu cerinţele adulţilor. Mai târziu, învãţãtoarele îi vor ajuta sã 

înţeleagã de ce este bun un anumit comportament şi nu altul, iar ei vor fi 

capabili sã discearnă. Fiecare activitate sau joc dispune de multiple 

valenţe specifice pentru educarea moralã a şcolarilor. În acest fel copiilor 

li se formeazã reprezentări simple despre bine şi rău, despre cinste şi 

necinste, despre adevar şi minciunã, despre muncã şi lenevie, despre 

disciplinã si indisciplinã, despre conştiinciozitate, li se transmit emoţii şi 

sentimente, devin sensibili la acţiunile morale.  

          În acest sens poate fi folositã încãrcãtura educativă a lecturilor 

istorice ori geografice, dar mai ales a celor religioase. Cunoaşterea unor 

elemente locale specifice, a unor personaje istorice, culturale, a faptelor şi 

realizãrilor lor îi ajută pe copii sã înţeleagã şi sã preţuiascã înfaptuirile de 

seamã ale neamului şi sã capete sentimentul apartenenţei naţionale. 

Educaţia moral-civică, în şcoalã, se concretizeazã în activităţile de 

educaţie pentru societate, categorie de activitate ale cãrei obiective prevãd 

formarea unei conduite morale a copiilor, dar acestea nu sunt exclusive. 

Educaţia moral-civicã se realizeazã şi în cadrul celorlalte categorii de 

activităţi educative din şcoalã, ele fiind complementare în realizarea 

obiectivelor educaţiei morale.  

   Un profil moral puternic structurat se va rãsfrange în mod pozitiv 

asupra educaţiei intelectuale. Trasãturi ca: perseverenţa, tenacitatea, 

spiritul de disciplinã, respectul pentru adevãr, spiritul de rãspundere, 

conştiinciozitatea au darul de a mobiliza resursele interne ale personalitãţii 

în direcţia unei productivitãţi mai mari a educaţiei intelectuale, a 

receptivităţii şi a asimilãrii valorilor ştiinţifice. 

  Procesul formãrii conştiinţei morale este lung şi anevoios, iar 

transformarea acesteia în conduitã presupune corelarea tuturor 

componentelor fundamentale ale acestui proces: obiective, conţinut, 

metode, mijloace, forme de organizare, metode de evaluare. Îmbinarea 

tuturor acestora într-un sistem, deprinderea elementelor de bazã, unitatea 
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aspectului teoretic cu cel practic şi fundamentarea actului educaţional pe 

principii ştiinşifice, reprezintã baza unei educaţii morale corespunzãtoare. 

  Pentru a face educaţie moralã, cadrul didactic (educator-învăţător-

institutor-profesor) foloseşte toate disciplinele şcolare valorificând cu 

pricepere conţinuturile. 

  Introducerea religiei în şcoalã are un rol decisiv pentru pãstrarea 

sãnãtãţii spirituale şi morale a poporului nostru şi pentru dezvoltarea 

responsabilităţii. 

  Religia vine în întampinarea nevoilor de dragoste, siguranţã şi 

protecţie a copiilor. Copiii au nevoie sã ştie cã cineva se preocupã sã le 

arate ce trebuie sã facã, ce le este permis şi ce nu. În cultivarea sufletului, 

educaţia religioasã nu este unilateralã; ea apeleazã la educaţia civicã, 

moralã, esteticã. 

  Educarea copilului se realizeazã într-un proces de lungã duratã. 

Diversitatea modalitãtilor de abordare, tactul pedagogic de care dã dovadã 

educatorul, şi nu în ultimul rând, comportamentul moral al acestuia au 

menirea de a forma elevul. În acest context, accentul nu trebuie sã cadã pe 

transmiterea unei bogate informaţii de specialitate pe care elevii ar trebui 

sã o reproducã fidel, ci pe formarea unei atitudini critice, reflexive, 

responsabile, pe dezvoltarea capacitãţii de dialog şi cooperare, pe 

cultivarea respectului faţã de sine şi faţã de ceilalţi. Jean Piaget remarca în 

lucrarea <<Judecatã moralã la copil>>: ,,Orice moralã constã într-un 

sistem de reguli; iar esenţa oricãrei moralitãţi trebuie cãutatã în respectul 

pe care individul îl nutreşte faţã de aceste reguli.‖ Comportamentul 

copilului este strans legat şi de cel care emite norma. Aceasta ,,încalcã‖ 

legea, de multe ori, nu dintr-o înclinaţie ,,rea‖, cât mai ales, datoritã 

raportãrii sale negative la persoana care o emite.               

   Realizarea educaţiei morale presupune o abordare gradualã, de la 

trezirea şi dezvoltarea sentimentelor morale, la practicarea faptelor morale 

şi la manifestarea voinţei si convingerilor morale pe baza înţelegerii 

situaţiilor concrete pe care le oferã viaţa. 
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MODELE COSMOLOGICE ŞI COSMOGONII MITICE ÎN  

SCRISOAREA I  DE M. EMINESCU 

 
Corina OPRESCU


 

 
Abstract 

The cosmological model is the expression of the feeling of existence in 

the world, of the original relationships that being establishes with the world. 

Romance uses the Platonic cosmological model. Eminescu‟s poetry develops such 

a model from the beginning. In the last period of Eminescu‟s creation, he 

abandons the Platonic model in favor of Kant‟s model. The starting point of the 

cosmological images can be found in Creation Anthem from Rig Veda.The 

cosmological picture assimilates, in a personal vision, ideas from old indian 

writings, from greek and christian myths, from Kant and Schopenhauer. 

 

                                                                 

 
 

 

 

 

 

Motto 
Raţiunea a mutat pământul 

din mijlocul existenţei 

şi l-a făcut să se rotească 

în jurul soarelui. 

........................................ 

Dau sfat: cei care au pus pământul 

să fie slugă soarelui, 

să-i caute justificare. 

Altfel e trist pe pământ. 

(Nichita Stănescu, Laus Ptolemaei) 

 

Modelul cosmologic este expresia sentimentului existenţei în 

lume, a raporturilor originale pe care fiinţa le stabileşte cu universul. 

Universul poetic al unei epoci sau al unei opere se înrădăcinează, de 
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obicei inconştient, într-un „model cosmologic adoptiv”, care poate fi în 

total dezacord cu modelul instituit ştiinţific în epoca respectivă. Opţiunea 

pentru un model cosmologic adoptiv poate deveni, într-o epocă de 

luciditate a spiritului, subiect de poezie[…]
1
 

Romantismul dezvoltă un model cosmologic platonician. 

Universul platonician este rezultatul unui calcul matematic. Demiurgul 

dăruieşte lumii forma sferică, pentru că sfera e figura perfectă. Trupul 

sferic al lumii trebuie să fie viu şi înzestrat cu inteligenţă divină. 

Cosmosul, o imensă fiinţă vie şi raţională, e animat şi mişcat de Sufletul 

Lumii pe care Zeul l-a plasat în centrul universului şi l-a întins apoi de-a 

lungul tuturor părţilor sale şi chiar în afară, în aşa fel încât să-i învăluie 

trupul.
2
 

Puternic ancorat în spiritualitatea paşoptistă, universul poetic 

eminescian dezvoltă la începuturi un astfel de model. Într-o etapă 

ulterioară nu mai apare ca o realitate formativă a cosmosului, ci ca 

aspiraţie a gândirii poetice. În ultima perioadă a creaţiei eminesciene, 

relaţia gândire umană – univers e resimţită ca o opziţie. Modelul 

platonician e abandonat în favoarea celui kantian (conceperea universului 

ca o pluralitate de lumi ce izvorăsc şi mor perpetuu după ce ating un 

anumit grad de perfecţiune). În Scrisoarea I, Eminescu face din viziunea 

morţii sistemului solar o imagine a morţii întregului univers, dar perpetua 

naştere şi moarte a lumilor nu mai e pentru poet (aşa cum era pentru 

Kant), dovada „mecanismului‖ perfect guvernat de o inteligenţă divină 

mecanică, ci devine nefiinţă, nedeterminare pură. Sinonimia nefiinţă-fiinţă 

eternă este similară identităţii hegeliene între Neant şi Absolut. Evoluţia, 

în variante, a momentului cosmogonic şi escatologic din Scrisoarea I 

conduce spre această ultimă accepţie a nefiinţei divine. 

Punctul de plecare al imaginilor cosmogonice eminesciene se află 

în Imnul Creaţiunii din Rig Veda. KO ADDHA VEDA ? (CINE ŞTIE 

CU ADEVĂRAT?) este întrebarea întâlnită în celebrul CÂNT AL 

CREAŢIEI din Rig Veda, prin care se iveşte, poate pentru prima dată în 

istoria spiritului, dorinţa de cunoaştere. Într-adevăr, „Cine ştie cu 

adevărat‖ cine a creat Universul?, Cine ştie unde se duc stelele şi luna, ce 

este eternul, cine menţine puterea soarelui şi a stelelor? Astfel de întrebări 

                                                 
1
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2
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frecvente în tot cuprinsul Vedelor şi Upanişadelor marchează drumul 

dialectic al cunoaşterii, care se realizează, înaintând de la îndoială, prin 

afirmaţie şi negaţie, spre certitudine. 

Dintre imnurile Rig Vedei, cel în care apare clar problema originii 

lumii este Imnul Creaţiunii: „Nu era fiinţă, nu era nici nefiinţă atunci. Nu 

era nici spaţiul şi nici, dincolo, cerul. Care era miezul?, Unde se afla?, Sub 

paza cui?, Ce era apa adâncă, apa fără fund? Nici moartea, nici nemoartea nu 

existau în acest timp, niciun semn să deosebească noaptea de zi. UNUL respira 

fără suflare, nimic altceva nu era nicăieri. La obârşie, întuneric acoperea 

întunericul, tot ce se zărea nu era decât unda nedesluşită. Închis în gol „ Cel-

Care-Devenea, UNUL, lua naştere atunci prin puterea Căldurii. Apoi crescu 

Dorinţa, care a fost întâia sămânţă a Gândirii. 

Cercetându-şi cu chibzuinţă sufletele, Înţelepţii găsiră în nefiinţă 

legătura fiinţei. Sfoara lor era întinsă în diagonală: unde era deasupra, unde 

este dedesubt? Au existat purtători de sămânţă, au fost virtuţi; jos era 

Instinctul, sus – Harul. Cine ştie cu adevărat, cine ştie de unde purcede el? De 

unde izvorăşte această creaţie, dacă a fost făurită sau nu a fost, „Cel-Ce-

Veghează-asupra-ei mult mai sus decât cerul ştie fără îndoială; sau nu ştie 

deloc?” 

Acest imn a fost tradus în multe limbi europene, iar una dintre 

traducerile în limba română aparţine lui Th. Simenschy: Atunci nu era nici 

nefiinţă, nici fiinţă, nu era văzduhul/ nici cerul cel îndepărtat./ Ce 

acoperea? unde? Sub a cui ocrotire erau apele?/ era oare un adânc fără 

fund? 

Iată şi traducerea în varianta lui M.Eminescu: Atuncea nefiinţa, 

fiinţă nu erau/ A aerului mare, boltitul cort din ceriu/ Ce-acoperea 

atuncea?... Şi-n ce se ascundeau/ Acele-acoperite... Au în noianul apei,/ 

Au în genune.../ Pe-atunci nu era moarte, nimic nemuritor/ Şi noaptea-

ntunecată din ziua cea senină/ Nu era despărţită/ Şi fără de răsuflet suflă 

în sine însuşi/ Nemainumitul Unul... Şi-afară din aceste/ Nimic n-a fost 

pe-atuncea/ Ş-atât de întuneric era, ca un okean/ Neluminat, şi totul era 

adânc ascuns/ În început. Şi Unul, învăluit în coaja-i/ Uscată, prin viaţă 

din tainica căldură/ Ce singur el o are. 

Cu dezvoltarea gândirii omeneşti, curiozitatea a înlocuit mirarea. 

S-au ridicat întrebări: Unde e soarele noaptea?, Unde se duc stelele ziua?, 

Care e prima, ziua sau noaptea?, De unde vine vântul şi unde se duce? 

Omul s-a mirat de existenţa sa; spune un poet vedic: Eu nu ştiu ce sunt eu; 

legat de mintea mea umblu în interiorul meu. 

În epoca aceea antropomorfismul nu i-a fost omului de ajuns. 

Curiozitatea lui a trecut de la creaţie la creator. El a vrut să descifreze 

problemele creării lumii. Aceeaşi problemă l-a preocupat şi pe Eminescu 
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încă din 1872. Cele patru versiuni autonome ale poemului au fost 

precedate de multiple exerciţii şi ciorne, între ele aflându-se manuscrise 

concepute pe ideea cosmogoniei. 

Următorul fragment cuprinde esenţa Scrisorii I: Ce-i etern? Cine 

consumă sâmburul aurit din soare?/ Lumi-mpinge spre pieire ca 

izvoarele-nspre mare/ Ca şi vremea-n orologii e-mplântată adânc în noi/ 

Cine filele albastre şi-nstelate le întoarce/ La a Creaţiunii carte... cine 

firul lung îl toarce/ Din fuiorul Veşniciei până în ziua de apoi?// Ca din 

stup roiesc din tine toate firile bizare/ Toţi piticii de o ziuă – ce trăiesc 

fluturii-n soare/ Unu-i rege, cu-ngâmfare, şade pe un strop aurit/ Altul 

măsoară cu palma lumea – unii munţii de neauă/ Altu-aleargă cu iubire 

după o floare ca şi-o steauă/ Şi în felul său în lume fiecare-i fericit./ Şi-

apoi plini unii cu mierea cea mult dulce-a-nţelepciunii/ Alţii în table de 

ceară scris-au cu deşertăciuni/ Alţii şi-au pierdut viaţa în lumină şi-n 

amor/ Şi-nspre sară se întorc toate generaţiile/ Cu-ale lucrului lor roade 

încărcate-n întuneric/ Când în veşnicie apune soarele veacului lor. Apare 

aici o concepţie cosmogonică din Rig Veda; anume crearea lumii din 

haos, şi una asemănătoare celei din Upanişade – naşterea creaturilor dintr-

un izvor comun şi întoarcerea în el. Concepţia zădărniciei tuturor 

dorinţelor pământeşti schiţată aici are şi ea corespondenţă în concepţia 

budistă pe care o cunoştea Eminescu. Imaginea piticilor fericiţi se 

aseamănă cu un proverb sanscrit – piticul se mulţumeşte cu fructele de pe 

pom la care ajunge el – deşi nu se poate spune că Eminescu îl ştia. 

Se observă imaginea cosmogonică din ce în ce mai limpede şi 

asemănătoare celei vedice în încercările Scrisorii I: Nainte de-a fi soare şi 

nainte/ De-a fi o lume, el o şi clădeşte/ În mintea lui – un Christos 

neguros/ Apoi din Christos el rupând fâşii/ În şiruri comandează 

legioane/ De sori, de lune, de planeţi puternici. (versuri dintr-o ciornă a 

Scrisorii I.) 

Mai târziu, Eminescu a imaginat că o putere creatoare trimite 

astrele într-un haos preexistent; el concepe că Dumnezeu a creat haosul 

prin voinţa sa şi apoi a creat lumea din acest haos. Imaginea e mai 

plastică, deci viziunea e mai lucidă şi cunoaşterea mai temeinică:  Într-a 

haosului lume trimiţi colonii de stele/ Pe câmpiile albastre ale cerurilor 

tale/ Stupi bătrâni trimiţi tu-n lume mândre colonii de stele/ Ce roind în 

fluvii albe se-mprăştie-n infinit/ În a raiului prisacă sta moşneagul plin de 

zile/ Dumnezeu/ Pe-ale cerurilor câmpuri, mâni albastre culeg miere/ Pe 

câmpiile albastre ale cerurilor-nalte. 
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Imnul X 129 descrie creaţia lumii dintr-un material preexistent. 

„Germenul de aur‖ răsare din apele mari care cuprindeau universul şi 

creează lumea din haos. Se pune o întrebare: cine a creat haosul? 

Puranele susţin că Dumnezeu a creat haosul prin voinţa sa şi şi-a pus 

sămânţa în el. Această sămânţă a răsărit ca Germenul de aur, din care 

Dumnezeu s-a născut ca Brahma sau zeul creator. Aceasta este şi teoria 

Imnului Creaţiunii.  

În filosofia indiană – precizează Amita Bhose –, epoca Imnului 

către zeul necunoscut este numită „amurgul zeilor”; este o perioadă 

când dispare concepţia zeilor multipli şi apare credinţa într-un singur 

zeu. Mai târziu dispare şi concepţia monoteistă şi apare cea monistă, 

concepţia unui creator unic, etern, infinit, atotputernic, un izvor al vieţii şi 

al luminii. Acest „izvor al vieţii imense” nu este nici o zeitate masculină, 

nici una feminină, ci o realitate abstractă – Sat – gramatical un termen 

neutru, fără gen.
3
 

Întâlnim ecourile acestor imnuri în cele două poezii cosmogonice 

ale lui Eminescu: Rugăciunea unui dac şi  Scrisoarea I. 

„Scrisoarea I― este a doua scrisoare în care Eminescu se preocupă 

de cosmogonia indiană şi adaptează o parte a Imnului Creaţiunii. Primele 

două versuri din strofa a treia a imnului au fost traduse de Eminescu : Nu 

s-ascundea nimic, şi tot era ascuns/ pătruns de sine însuşi odihnea cel 

nepătruns. Frumoasa antiteză Când pătruns de sine însuşi odihnea cel 

nepătruns – în versiune finală, poate fi inspirată de antiteza din imnul 

original: Unul răsufla fără răsuflare. Ultimele două versuri din această 

strofă sunt traduse de Eminescu: Şi unul învăluit în coaja-i/ Uscată, 

prinde viaţă din tainica căldură/ ce singur el o are. Dar, chiar în prima 

etapă a prelucrării, el abandonează aceste versuri cu imaginea cojii uscate 

şi introduce sensul vidului prin adăugarea unor alte motive: Nici de înţeles 

nu este, nici minte s-o înţeleagă... nici de văzut nu fuse, nici ochi care să 

vază, pe care îl modifică: Nici lume pricepută, nici lume s-o priceapă –  

Nici de văzut nu fuse, nici ochi care s-o vază şi îi dă forma finală: N-a fost 

lume pricepută şi nici minte s-o priceapă... dar nici de văzut nu fuse şi 

nici ochi care s-o vază. 

Deci, primele strofe ale Imnului Creaţiunii, care descriu starea 

creatorului înaintea creaţiunii, sunt adoptate în versurile următoare din 

Scrisoarea I: La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,/ Pe când totul 

era lipsă de viaţă şi voinţă,/ Când nu s-ascundea nimic, deşi tot era 
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ascuns.../ Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns./ Fu 

prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă?/ N-a fost lume pricepută şi 

nici minte s-o priceapă,/ Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază,/ Dar 

nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază./ Umbra celor nefăcute nu-

ncepuse-a se desface,/ Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!... 

Haosul este sugerat prin împerecherea fantastică a absenţelor La-

nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă..., realizată stilistic prin 

alăturarea antitetică: fiinţă – nefiinţă; nu se ascundea nimica – totul era 

ascuns; pătruns – nepătruns; lume pricepută – minte s-o priceapă. Haosul 

în viziunea lui Eminescu este indefinit (prăpastie, genune, noian întins de 

apă), invizibil (căci era un întuneric ca o mare făr-o rază), lipsit de viaţă 

şi voinţă, fără conştiinţa de sine (n-a fost lume pricepută şi nici minte s-o 

priceapă), dominat de nemişcare absolută: şi în sine împăcată stăpânea 

eterna pace. 

Starea iniţială de nedeterminare a substanţei presupune şi o 

absenţă a timpului în timp. M. Eminescu exprimă această idee a absenţei 

timpului în timp printr-o antiteză temporală prin care ideea de timp este 

imediat negată, după ce ne-a fost sugerată prin expresia pe când. La 

început, pe apele primordiale plutea oul cosmic. El însuşi a luat naştere 

prin încălzirea apelor, până la o anumită temperatură, fapt ce a permis 

desfacerea timpului de eternitate, începutul timpului. Acest proces se 

desfăşoară prin propria lui forţă şi nu e stăpânit de niciun zeu. 

În Upanişade, starea aceasta de nici nefiinţă nici fiinţă este 

identificată cu Brahma. Brahma este unic, pătruns de sine însuşi şi 

nepătruns: el răsuflă fără să răsufle, căci este gândirea şi nu substanţa 

fizică. În sânul lui ca şi în afară, se naşte dorinţa arzătoare căreia 

Eminescu îi dă, totuşi, semnificaţia de punct de mişcare într-un spaţiu 

fizic boaba spumii de a se exterioriza în ceva diferit de el, în lume. Lumea 

este creată pentru că Brahma are această dorinţă. 

Urmează versurile ce descriu procesul cosmogonic: Dar deodat-

un punct se mişcă... cel dintâi şi singur. Iată-l/ Cum din chaos face mumă, 

iară el devine Tatăl!.../ Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba 

spumii,/ E stăpânul fără margini peste marginile lumii.../ De-atunci 

negura eternă se desface în fâşii,/ De atunci răsare lumea, lună, soare şi 

stihii.../ De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute/ Vin din sure văi 

de chaos pe cărări necunoscute/ Şi în roiuri luminoase izvorând din 

infinit,/ Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit. 

Prin forţa sa demiurgică, negura eternă se desface în fâşii, apar 

galaxiile (colonii de lumi pierdute), sistemele solare, soarele, pământul şi 
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luna. În acest spectacol grandios, Eminescu introduce un mic pasaj 

antitetic care anticipeaza pasajul satiric din partea următoare a poemului. 

Văzută prin ocheanul întors al infinitului, lumea este alcătuită din 

microscopice popoare fixate pe o planetă cât firul de praf, iar oamenii 

muşti de-o zi – exponenţi ai voinţei oarbe de a trăi, ai mecanismelor 

egoiste, care se succed generaţii şi se cred minunaţi, uitând cu totul cum 

că lumea asta-ntreagă e o clipă suspendată. Eminescu găseşte o 

comparaţie extrem de plastică pentru a face inteligibil spectacolul cosmic 

al genezei. Galaxiile în rătacirea lor sunt ca firişoarele de praf plutind într-

o rază de lumină care pătrunde într-o cameră obscură: Cum s-o stinge, 

totul piere ca o umbra-n întuneric,/ Căci e vis al nefiinţei universul cel 

himeric… 

Geneza este tulburătoare prin excepţionala capacitate de 

construcţie mito-poetică. Pacea eternă a increatului este tulburată de 

mişcarea iniţială a unui punct creator, care face din haos muma, iară el 

devine Tatăl: Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii,/ E 

stăpânul fără margini peste marginile lumii… 

Al. Dima este de părere că motivul mişcării punctului nu provine 

din imnul vedic, iar Eugen Todoran îl socoteşte un motiv kantian. Având 

în vedere preocuparea lui Eminescu pentru filosofia lui Kant, nu putem să 

nu ţinem seama de această posibilitate. Poate exista, totuşi, o altă 

explicaţie: mişcarea punctului poate fi o exprimare clară a forţei dinamice 

inerte în Kama, implicată în Imnul Creaţiunii, dar explicată în partea a 

doua a textului german folosit de Eminescu. 

În cosmogonia eminesciană atracţia forţei creatoare are o imensă 

putere. Prin ea, negura eternă se desface în fâşii; răsar lume, lună, soare, 

stihii şi colonii de lumi din văile sure ale haosului. Deci, aceasta este 

legătura între fiinţă şi nefiinţă. E totuna cu dorinţa sau Kama. Eminescu 

exprima termenul Kama prin dor nemărginit. 

   Încă o concepţie integrată aici, anume, crearea principiului 

feminin de către unicul creator şi naşterea principiului masculin din cel 

feminin, pare să fie împrumutată din Rig Veda. Ideea din versul respectiv: 

Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl –  corespunde cu viziunea 

din imnul Rig Vedei. 

Imaginea creaţiunii De atunci răsare lumea îşi are o paralelă în  

Manavadharma-sastra: Brahma făcu timpul şi împărţirea lui, stelele, 

plantele, râurile, mările, munţii, şesurile. De altfel, motivul mişcării 

punctului există în această carte: Apele s-au numit naras, pentru au fost 
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făcute de Nara (Duhul dumnezeiesc); aceste ape fiind cel dintâi loc al 

mişcării lui Nara, el s-a numit Narayana, cel care se mişcă (umblă) pe ape. 

Într-una din variantele premergătoare Scrisorii I, naşterea lumilor 

e văzută ca urmarea unei „porniri rebele‖, a unei „greşeli‖ a nefiinţei ce 

...viermui un punct din care/ Îşi scrânti tot universul paraliticul lui somn. 

Viaţa Universului e ispăşirea acestui păcat originar – o 

halucinantă agonie de lumi somnambule, stăpânite de dorul lung, nestins 

al păcii pierdute. Forma definitivă a poemului abandonează imaginea 

greşelii divine prin care viaţa lumilor apare ca o lungă agonie expiratorie, 

iar dorul de nefiinţă este înlocuit prin dorul nemărginit ce atrage la viaţă 

din sure văi de chaos, colonii de lumi pierdute. 

Ioana Em. Petrescu, în Eminescu. Modele cosmologice şi viziune 

poetică, explică dorul nemărginit ca apetit divin de autocunoaştere, ca în 

interpretarea pe care Hegel o dă, în Prelegeri de filosofia religiei, mitului 

cosmogonic indian al lumilor create de Brima, zeul dornic de a se înţelege 

pe sine, Brima-divinitate primară, care exista din veşnicie sub forma unei 

întinderi imense. Când i-a plăcut să creeze lumea, a spus: „Ridică-te, oh! 

Brima ! Astfel dorinţa, apetitul, a fost ceea ce e prim (...) Nemijlocit după 

aceasta a ieşit din buricul lui un spirit sub formă de flacără (…) Brima a 

privit în jurul său şi n-a văzut nimic decât chipul său nemăsurat, a 

călătorit o mie de ani pentru a-şi cunoaşte întinderea, pentru a o înţelege. 

Acest foc este iarăşi el – Brima – însuşi şi se are numai pe sine ca obiect 

imens (…); în alte locuri se spune că „lumea a fost creată prin meditaţia 

lui ( Brima) despre el însuşi.” După călătoria de o mie de ani, Brima şi-a 

cunoscut întinderea tot atât de puţin ca înainte de călătorie; plin de 

uimire, el şi-a întrerupt călătoria şi a considerat ceea ce a văzut. 

Atotputernicul, ceva ce e deosebit de Brima, a spus atunci: Du-te, Brima, 

şi creează lumea, tu nu te poţi înţelege pe tine, fă ceva care poate fi 

înţeles.
4
 Creaţiunea universului apare, aşadar, ca un act determinat de 

dorinţa, de apetitul divin, care e, în fond, dorinţa de autocunoaştere, 

lumea fiind o proiecţie inteligibilă a divinului, în sine inteligibil. În 

Scrisoarea I, starea pre-cosmică, inteligibilă, este cea în care N-a fost 

lume pricepută, şi nici minte s-o priceapă, sau ... nici de văzut nu fuse, şi 

nici ochi care s-o vază. 

Pe de altă parte, se observă o coincidenţă şi cu cosmogonia 

kantiană în legătură cu viziunea morţii sistemului solar, din care Eminescu 
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face în Scrisoarea I, o imagine a morţii întregului Univers. Această 

imagine escatologică este un coşmar al gândirii, obosită să susţină lumea 

în fiinţă şi obsedată de agonia luminii, de stingerea aştrilor, de năruirea 

lumilor în repaosul nefiinţei. Soarele trist şi roşu se închide ca o rană, 

planetele îngheaţă într-o mişcare haotică, trupul timpului moare şi totul se 

întoarce în eterna pace. Divinul devine la Eminescu nefiinţă, 

nedeterminare pură, care visează însă, în adâncul repaosului etern, să-şi 

descopere sensul şi se proiectează, cosmogonic, într-o lume oglindă. 

Aceeaşi imagine a sfârşitului lumii şi a reînceperii liniştii eterne 

se găseşte şi la Manu – Cel a cărui putere este nepătrunsă dispăru iarăşi, 

fiind absorbit în sufletul suprem şi înlocuind timpul creaţiunii prin timpul 

descompunerii. După ce s-a retras în întunericul de la început, el, suflet 

suprem, îşi păstrează însă mult timp simţurile, dar nu-şi îndeplineşte 

funcţiunile şi-şi dezbracă forma.
5
 Este posibil ca Eminescu să fi preluat 

ideea descompunerii lumii de la Manu, pe care a modificat-o după 

principiile ştiinţifice curente. 

Stingerea Universului, sfârşitul lumii, apocalipsa, extincţia , deci,  

escatologia – motiv mitic fundamental – apare la Eminescu într-o 

proiectare succesiva fabuloasă, mai întai ca o moarte termică a sistemului 

solar, urmată de un colaps gravitaţional, de o prăbuşire a planeţilor scăpaţi 

din frânele luminii şi apoi, treptat la dimensiuni inimaginabile, de 

dispariţia stelelor, de întunecare a orizonturilor cosmice, de oprire a 

timpului (timpul mort şi-ntinde trupul şi devine veşnicie) şi de recăderea 

tuturor ce-au fost până atunci în mişcare în noaptea nefiinţei, pentru a 

începe împăcată în sine eterna pace, haosul primordial. 

Viziunea aceasta enormă valorifică datele mai noi ale astrofizicii 

moderne, pe care Eminescu le armonizează cu alte ecouri din 

mitofilosofia escatologică a lumii, pentru a recompune o imagine poetică 

de o mare putere de plasticizare, emoţionantă prin capacitatea de a conferi 

corporalitate lirică unor noţiuni abstracte ca timpul, spaţiul, infinitul, 

atracţia stelelor, tăcerea universală, increatul. Tabloul cosmogonic 

asimilează şi retopeşte, într-o viziune proprie, idei şi motive din vechile 

scrieri indiene, din miturile greceşti şi creştine, din Kant şi din 

Schopenhauer. 

În concluzie, în viziunea eminesciană Universul pare a se 

concretiza în trei ipostaze: eterna pace (nefiinţa), haosul, cosmosul: Şi în 
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noaptea nefiinţei totul cade, totul tace,/ Căci în sine împăcată reîncep-

eterna pace. 
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DIMENSIUNEA UMANISTĂ A ASTRONOMIEI 

 
                                                                       Ioan ADAM


 

 
Abstract 

Heaven has provided and opportunity in time and space orientation. 
Therefore, it can be said that astronomy came when the man raised his eyes to the 

sky. Astronomy is quot Professor of civilization(Rousseau) of humanity. It gives a 

global vision of our world, making us understand the place they occupy in the 

universe the earth and its inhabitants. 

 

       Cerul a oferit şi oferă posibilitatea orientării în timp şi în spaţiu. 

De aceea, se poate afirma că Astronomia a apărut în momentul în care 

omul a ridicat ochii spre bolta cerească. Astronomia este „profesorul de 

civilizaţie‖ (Rousseau) al omenirii. Ea ne dă o viziune globală a lumii în 

care trăim, făcându-ne să înţelegem locul pe care îl ocupă Pământul şi 

locuitorii săi în Univers. 

       Dialogul dintre pământeni arată un adevăr simplu, unificator: 

cultura Cosmosului are izvoare  edicat, se adresează tuturor şi uneşte 

oamenii de pretutindeni.  Astfel, Cultul Soarelui a fost foarte răspândit, pe 

toate continentele şi la diverse  edicat.  Prima atestare arheologică a 

venerării Soarelui provine din Egipt, unde în secolul al XIV-lea î.H., 

faraonul Ikhnaton sau Akhenaton a reformat religia egipteană, el a reluat 

cultul zeităţii antice Re-Horakhte, sub numele de Aton, o denumire veche 

dată discului Soarelui. Toate populaţiile care au venerat Soarele, au avut 

unele caracteristici  edicat : existenţa unor oraşe, credinţa în natura sacră 

a regelui. Soarele era conducătorul atât al lumilor superioare, cât şi a celor 

inferioare, pe care le vizita zilnic în cursul deplasării pe bolta cerească, 

fiind simbolizat de ochiul care le vede pe toate. El era garantul justiţiei şi 

sursa înţelepciunii. 

        Cultul soarelui este strâns legat de sanctuarele circulare ca cel 

de la Sarmisegetuza, sau cel din Anglia, de la Stonehenge. Noţiunea de 

cerc sacru s-a extins apoi în toate practicile magice, ca o formă de 

protecţie a spaţiului în care se desfăşoară un ritual.  Denumirea probabilă 

dată de daci Soarelui, era ―Dzio‖. De la acest nume provin cuvintele 

actuale ―ziua‖ şi ―zeu‖, care are încă o formă apropiată în italiană: ―dio‖. 

        Vechiul cult persan al zeului luminii, Mithra, s-a răspândit rapid 
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în imperiul roman, începând din secolul al II-lea şi până în secolul al V-

lea. Cultul lui Sol Invictus (―Soarele neînvins‖) a atins apogeul în imperiul 

roman în timpul domniei împăratului Aurelian, care i-a  edicate un 

templu în anul 274, deci la trei ani după ce a retras trupele romane din 

Dacia. 

         Drumurile lui Homo Cosmicus sunt previzibile. Ele încep prin 

apropierea istoriei mai vechi sau mai noi a astronomiei. Este nevoie de 

cunoştinţele acumulate despre lumea înconjurătoare? Dacă urmărim 

evoluţia istorică a Astronomiei în paralel cu cea a societăţii, vedem că 

răspunsul este afirmativ. În legătură cu aceasta, fizicianul Jean Perrin a  

făcut următoarea apreciere: ―Cât de slabă este lumina care vine la noi de 

la stele. Dar, fără ea, cu atât mai rudimentară ar fi fost astăzi mintea 

omenească...‖ 

         Astronomia  este utilă pentru că îl ridică pe om deasupra sa 

însuşi, făcându-l să conştientizeze propria sa forţă şi curajul de a acţiona. 

Aşa cum Cristofor Columb a navigat în căutarea unei noi rute, astronauţii 

de azi străbat distanţe tot mai mari pentru a  deschide noi drumuri prin 

imensitatea spaţiului cosmic. Ascultând de îndemnul lui Konstantin 

Eduardovici Ţiolkovski: „Pământul este leagănul omenirii, dar nu putem 

rămâne mereu în leagăn.‖, omenirea a lansat la 4 octombrie 1957 primul 

satelit artificial al Pământului. Astfel a fost inaugurată Era cosmică. 

         În acest an vom aniversa evenimentul prin care umanitatea a 

intrat în Era spaţială. Acum 50 de ani, în ziua de 12 aprilie 1961, Iuri 

Gagarin a realizat în premieră un zbor de 108 minute pe orbită spaţială. Şi 

tot în acest an, se vor marca cei 30 de ani de la trimiterea în spaţiu, în 12 

aprilie 1981, a navetei spaţiale americane Columbia.  

         În sistemul nostru solar ne simţim mai mult sau mai puţin acasă. 

Am explorat zone familiare din perspectiva observaţiilor efectuate din 

cele mai vechi timpuri. Acum 401 ani, corpurile din Sistemul Solar au 

devenit mai apropiate de noi, datorită lunetei utilizate de Galileo Galilei. 

         Astronomia ne-a învăţat ca dincolo de aparenţe, în imensul 

laborator al Cosmosului să vedem adevărul. În anul 1543, astronomul 

polonez Nicolaus Copernic a răsturnat imaginea conform căreia Pământul 

era centrul Universului. El a demonstrat că Pământul se mişcă în jurul 

Soarelui şi nu invers, punând bazele sistemului heliocentric. La începutul 

secolului al XVII-lea, astronomul german Johannes Kepler, utilizând 

observaţiile făcute de astronomul danez Tycho Brahe asupra orbitei 

planetei Marte, stabileşte legile de mişcare ale planetelor în jurul Soarelui. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler
http://ro.wikipedia.org/wiki/Danemarca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
http://ro.wikipedia.org/wiki/Orbit%C4%83_(astronomie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marte_(planet%C4%83)
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        Universul păstrează nenumărate locuri care stimulează fantezia. 

Cine nu ar dori să se plimbe pe Marte... Cine nu s-a visat Thor Heyerdahl 

sau Jacques Cousteau? Multe proiecte spaţiale vor prinde contur în 

viitorul apropiat. Itinerariul ar putea cuprinde tărâmuri aparte ale 

Universului. Fie că ne oferă imaginea unor galaxii îndepărtate, quasari sau 

alte obiecte exotice, Universul este mereu surprinzător. Contactul cu 

lumile foarte depărtate, presupune o intensă acomodare în spirit. În 

sistemul nostru solar ceea ce vezi poţi să înţelegi, pe când în Cosmosul 

îndepărtat trebuie să înţelegi ceea ce nu vezi. 

         Există multe întrebări pe care şi le pun oamenii despre lumea 

înconjurătoare: Suntem singuri in Univers? Este posibil să existe 

extratereştri pe planete îndepărtate? Are Calea Lactee o anumită speranţă 

de viaţă? Descoperirile actuale conduc la creşterea speranţei că există 

planete în care viaţa este prezentă şi planete locuite de fiinţe inteligente, 

având grade diferite de civilizaţie tehnologică. 

 Analiza statistică a datelor colectate de telescopul Kepler, a arătat 

că 44% din stelele din Galaxie au sisteme planetare. Telescopul Kepler a 

fost lansat pe orbită de către NASA în martie 2009. Principala lui sarcină 

este căutarea de exoplanete. În această misiune, el se concentrează doar pe 

o anumită parte a cerului în constelaţia Cygnus, unde se află aproximativ 

150 de mii de stele. 

       Având în vedere că Galaxia are aproximativ 100 de miliarde de 

stele, se dovedeşte că ele pot avea aproximativ 50 miliarde de planete. 

Dintre acestea, aproximativ 500 de milioane se pot dovedi a fi aşa-numite 

―zone de viaţă‖, adică se află faţă de steaua corespunzătoare la 

aproximativ aceeaşi distanţă la care se află Pământul de Soare. Toate 

aceste estimări sunt, desigur, aproximative, dar la scară globală este totuşi 

impresionant. Chiar dacă s-ar dovedi locuibile doar 1% din acest număr, 

tot însemană că ar exista cinci milioane de lumi asemănătoare Pământului. 

       Dintre planetele deja studiate de Kepler, 10,5% au dimensiuni 

apropiate de cele ale Pământului, 7,3% sunt puţin mai mari (de până la 

200% masa planetei noastre, aşa-numitele ―super-Pământuri‖), alte 20,8% 

sunt comparabile cu planeta Neptun şi 5,2% se raportează la clasa Jupiter, 

fiind de şase ori mai mari decât Pământul.  

       Remarcabilă este descoperirea cu ajutorul telescopului Kepler a 

unui nou sistem planetar. Pe orbita unei stele de tipul soarelui nostru, 

botezată Kepler-11, aflată la o distanţă de 2.000 ani lumină, au fost 

descoperite şase planete. 
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       Descoperirea apei pe exoplanete asemănătoare cu Pământul, ar 

presupune implicit tentanta ipoteză că aceste planete au condiţiile 

necesare pentru viaţă. Oamenii de ştiinţă speră ca reflexia luminii produsă 

de apa oceanelor să fie surprinsă de un telescop spaţial american care va fi 

lansat în 2014. Aceasta metodă, nefolosită până în prezent, are toate 

şansele să îndeplinească cel mai mare vis al oricărui astronom: 

descoperirea unei planete ―gemene‖ cu Pământul. 

        Ne aflăm la doar un pas de a identifica o planetă geamănă cu 

Terra – adică o planetă care să se afle la aproximativ aceeaşi distanţă faţă 

de soarele ei şi să prezinte aceleaşi condiţii. Astronomii presupun 

existenţa acestor planete, numai că până acum ipotezele lor nu au putut fi 

confirmate prin observare astronomică directă. 

        Telescopul în care astronomii îşi pun toate speranţele se numeşte 

James Webb (JWST) şi este programat pentru lansarea pe orbita 

Pământului în 2014. JWST este un proiect NASA, realizat în colaborare 

cu ESA, Agenţia Spaţială Canadiană şi cu participarea a 15 alte ţări. Webb 

are 6.200 de kg şi un diametru de 6,5 metri. 

        Ştiinţa îşi împinge victorioasă graniţele tot mai departe. Saltul 

realizat de la cunoaşterea clasică, prin telescoape, la informaţia transmisă 

de sondele spaţiale, este uriaş : „Ştiinţa are în progres rolul utilităţii. Să 

cinstim această minunată slujitoare a dezvoltării umanităţii, asimptotă a 

adevărului de care se apropie încontinuu fără a-l atinge niciodată, în aşa 

fel încât să nu se mulţumesacă cu ce a realizat.‖ (Victor Hugo) 

 

 

 

 
 

 

 



MATERIA SE AUTOORGANIZEAZĂ ? 

 

                                                                  Emil OPRESCU

 

Abstract 

 

Macroscopic systems that have remarkable properties when isolated 

from the world go into a state which can not come spontaneously (zero principle 

of thermodynamics). This unique condition is characterized by a minimum 

number of macroscopic parameters (number of moles, pressure, temperature, 

etc.). This is possible because the system is homogeneous steady state. 

Uniqueness of stationary condition implies stability. For major 

constraints, the system becomes sensitive to small fluctuations in external factors. 

This means that its evolution is linearly related to coercion. 

 

 Sistemele macroscopice au proprietatea remarcabilă că atunci 

când sunt izolate de restul lumii trec într-o stare din care nu pot ieşi în 

mod spontan (principiul zero al termodinamicii). Această stare unică este 

caracterizată printr-un număr minim de parametri macroscopici (număr de 

moli, presiune, temperatură etc.). Acest lucru este posibil deoarece în 

starea de echilibru sistemul este omogen. 

 Dacă asupra sistemului acţionează o constrângere externă, 

sistemul părăseşte starea de echilibru. Pentru constrângeri nu prea mari, 

sistemul trece într-o stare staţionară. Între starea staţionară şi 

constrângerea externă, există în acest caz, o corespondenţă biunivocă 

mediată de principiul producţiei minime de energie. Unicitatea stării de 

staţionare implică stabilitatea acesteia. Pentru constrângeri mari, sistemul 

devine sensibil la micile fluctuaţii ale factorilor externi. Aceasta înseamnă 

că evoluţia lui devine neliniară în raport cu constrângerea. 

 Mai mult, departe de echilibru, sistemul este instabil, în sensul că 

evoluţia lui este neliniară în raport cu parametrii interni ai sistemului. Sub 

efectul dublei liniarităţi, atunci când un parametru specific, ce 

caracterizează abaterea de la echilibru, atinge o anumită valoare critică, o 

stare stabilă devine instabilă şi alte două stări emerg simetric. Apare, 

astfel, o bifurcaţie a evoluţiei sistemului termodinamic. Peste punctul de 

bifurcaţie, starea internă a sistemului nu mai este univoc determinată de 

constrângerea externă. 

 La neechilibru, evoluţia sistemelor termodinamice poate fi 

descrisă formal prin aşa numitele sisteme dinamice neliniare. Modelările 
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cu ajutorul calculatoarelor de mare putere, ca şi diferitele experimente, au 

dovedit că astfel de sisteme dinamice, în principiu determinate, evoluează 

prin bifurcaţii prin stări de haos determinist. Dincolo de acest haos se 

constată însă apariţia unor coerenţe auto-organizate la nivel mai înalt. 

Astfel de coerenţe sunt cunoscute sub denumirea de structuri disipative. 

Aceste structuri disipative, a căror entropie internă este foarte mică, se 

comportă ca adevărate corpuri macroscopice exotice. Ele sunt capabile să 

consume fluxuri de energie – informaţie din mediul ambiant, pentru a-şi 

menţine structura, pe seama expulzării către mediu de fluxuri ridicate de 

entropie. 

 Astăzi se cunosc multiple exemple de fenomene de autoorganizare 

cum sunt celulele Benard, structuri neliniare de câmp electric în 

semiconductori (efectul Gunn), structuri în optica neliniară, procesele din 

chimie de tipul reacţiei Belousov- Zhabotinskhi.   

Deoarece îndeplinirea condiţiilor de neliniaritate este mai uşor de 

realizat în gazele ionizate aflate la presiune joasă decât în alte medii, 

diversitatea instabilităţilor acestor medii este impresionantă (se cunosc 

astăzi peste 2000 de tipuri de instabilităţi ale plasmelor); structurile 

formate pot fi investigate atât prin metode electrice cât şi prin metode 

optice (deoarece mediul este mai transparent); interacţiunile dintre 

componentele microscopice ale sistemului sunt relativ simple 

(predominând procesele binare), rezultă că analiza structurii, formării şi 

evoluţiei straturilor duble şi a celorlalte structuri complexe de sarcină 

electrică ce apar în plasmă, reprezintă o bază experimentală ideală pentru 

dezvoltarea fizicii proceselor neliniare. Pe de altă parte, aşa cum rezultă 

din experienţele efectuate de mulţi cercetători, o clasă destul de mare de 

fenomene observate în dispozitivele experimentale de producere a plasmei 

pot fi înţelese fenomenologic luând în considerare procesele primare de pe 

parcursul dinamicii stratului dublu. Practic, orice fenomen ce implică o 

acumulare şi degajare periodică de energie în interiorul plasmei, poate fi 

înţeles pe baza dinamicii stratului dublu. 

Relativ recent, în modelarea computaţională a fenomenelor din 

plasmă, a fost propus un  scenariu privind autoorganizarea, bazat pe trei 

elemente: neliniaritatea unui sistem deschis, influxul de energie 

(informaţie) din exterior către sistem; expulzarea de entropie din sistem. 

Conform acestui scenariu, fluxul de energie (informaţie) din 

exterior aduce sistemul într-o stare de neechilibru. Dacă neechilibru este 

suficient de mare, în sistem se dezvoltă o instabilitate. Ca urmare a 

instabilităţii, structurile sistemului (bifurcaţiei) în interiorul acestuia 
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crează o structură. Este important de subliniat faptul că, în conformitate cu 

acest scenariu, apariţia ordinii în sistem nu este legată de un anumit tip de 

forţe (cu rază lungă sau scurtă de acţiune, microscopice sau 

macroscopice). O altă observaţie, la fel de importantă, este legată de 

dinamica structurii formate. Dacă fluxul de energie (informaţie) este 

suficient de mare, sistemul tinde spre o stare stabilă. Dacă fluxul extern nu 

este suficient de mare, sistemul prezintă evoluţii explozive, intermitente, 

starea staţionară nu se mai realizează
1
.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tema este prerzentată mai pe larg în lucrarea Emil Oprescu,  Când Stelele 

mor…Îngerii plâng, , Ed. Universităţii Piteşti, 2009 
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TIMPUL DEMIURG. POEZIA EMINESCIANĂ ŞI TEORIILE 

MODERNE ASUPRA TIMPULUI 

                                          
                                         Hadrian SOARE

 
 

Abstract 

The time is the most comprehensive theme, an integrating one, of the 

Eminescian poetical universe. This theme is the point from which it starts the 

great genesis of the literary work and to this returns every detail, here the whole 

major significations of the subordinated themes, of the great poetical visions, 

overflow. The Eminescian vision over time outruns significantly the  epoch of 

creation, anticipating the great relativistic theories of the next centuries and the 

cosmogonic conceptions of the actual physics. It is more obvious today that the 

term, the concept of world, of universe, assumes „the laying of spatial 

(perceptive, sensorial) in an ensemble of temporal relations”
2
. As Zoe 

Dumitrescu-Buşulenga observes, time, as materiality of succession and of 

simultaneity, as cosmic, atomic, biological time, but also as a great mystery of the 

subjective experiences, governs the universal existence, the great and small 

infinite, unifying, through symmetry, all the processes, all the metamorphoses: 

„Linear time, circular time (guarantee of returning), duration, eternity, 

becoming, repose, rhythms of the small humanly time, rhythms of cosmic time, 

time growing irreversibly, oppressingly as at the end of the sonnet „Passed have 

been all years…”, reversible time as in The poor Dyonissus, age and century, age 

that ages…” („Timp linear, timp circular (garanţie a întoarcerii), durată, 

eternitate, devenire, repaos, ritmuri ale timpului mic omenesc, ritmuri ale 

timpului cosmic, timp crescând ireversibil, oprimator ca în finalul sonetului 

Trecut-au anii…, timp reversibil ca în Sărmanul Dionis, vreme şi veac, vreme 

care vremuieşte…”)
3
 

„Căci a voastre vieţi cu toate sunt ca undele ce curg,  

Vecinic este numai râul: râul este Demiurg.‖  

 (Scrisoarea IV) 

Timpul, mai mult decât spaţiul, pandantul său inseparabil, este o 

noţiune greu definibilă, nu numai din punct de vedere filosofic şi 

psihologic, dar şi fizic. O recunoaşte  chiar Aristotel, în capitolul 

„Dificultăţi privind problema existenţei şi esenţei timpului‖: „Mai întâi 

                                                 

 Profesor dr. C.N.L. ―Zinca Golescu‖, Piteşti 

2
 Tacciu, Elena, Romantismul românesc. Un studiu al arhetipurilor, vol. III, 

Editura Minerva, Bucureşti, 1987, p. 9. 
3
 Dumitru-Buşulenga, Zoe, Cuvânt-înainte la Rosa Del Conte, Eminescu sau 

despre Absolut, Editura Dacia, Cluj, 1990, p. 9. 
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este bine să arătăm greutăţile cu privire la timp şi prin argumentele 

exoterice, dacă timpul face parte dintre existenţe sau dintre ne-existenţe, 

apoi care este natura lui. Că timpul nu există în chip absolut sau că nu 

există decât cu greu şi obscur, s-ar putea dovedi din cele ce urmează. Într-

adevăr, o parte din timp a fost şi nu este, iar alta are să fie şi încă nu este. 

Acestea sunt părţile din care este compus şi timpul nelimitat şi timpul care 

se ia mereu.‖
4
  

Dificultăţile le recunosc chiar filozofi şi teoreticieni care s-au 

oprit îndelung, cu un instrumentar ştiinţific şi experimental extrem de 

diversificat, asupra acestei noţiuni. Solomon Marcus pune la începutul 

lucrării sale Timpul, ca ipoteză de lucru, tocmai această imposibilitate: 

„Timpul face parte din acea stranie categorie de entităţi pe cât de familiare 

pe atât de impenetrabile. Pe cât de uşor îl intuim, pe atât de greu îl 

conceptualizăm. Nimeni n-a fost în stare să-l definească. De fapt, 

definiţii sunt multe, dar fiecare se referă nu la timp pur şi simplu, ci 

la un anumit fel de timp.‖
5
 El enumeră, de altfel, „feluri de timp‖ asupra 

cărora îşi opreşte atenţia: „timpul solar şi cel atomic, timpul relativist şi 

cel cuantic, timpul creşterii organice şi cel al dezvoltării biologice, timpul 

entropic şi cel subiectiv, timpul diferitelor vârste, timpul geologic şi cel al 

lingvisticii istorice, timpul economic-social şi cel al dezvoltării globale, 

timpul logic şi logica temporală, timpul semiotic şi cel sistemic, relaţia 

timp-cauzalitate‖
6
. Lasă însă pentru lucrări viitoare multe alte forme de 

manifestare a temporalităţii, între care „timpul istoric şi cel al 

viitorologiei‖, „al diferitelor mituri‖, „timpul în folclor, timpul poetic şi 

cel narativ, timpul S.F.-ului şi cel teatral, timpul muzical şi cel al artelor 

vizuale‖. Constantin Noica trece în revistă şi el tipologia timpurilor: „Ştim 

astfel de timpul cosmic, adică timpul ritmurilor astrale, de la care ne-am 

ridicat apoi la timpul anilor-lumină, spre a măsura străfundurile fără fund 

ale cosmosului, revenind apoi la timpul fizic, cel care, după vorba 

filozofului antic, este «numărul mişcării după anterior şi posterior»; ştim 

de timpul concret al Terrei, căruia i-am spus vreme şi care coboară în 

vremuri ca şi în vremea fiecărui lucru, în timpul istoric, în timpul psihic, 

                                                 
4
 Aristotel, Fizica, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, IV (Δ), 10, 217 b – 218, p. 

104-105. Traducere şi note de N. I. Barbu, studiu introductiv, note, indice tematic 

şi indice terminologic de Pavel Apostol, studiu analitic asupra Fizicii lui Aristotel 

şi note de Alexandru Posescu.  
5
 Marcus, Solomon, Timpul, Editura Albatros, Bucureşti, 1985, p. 5. 

6
 Ibidem, p. 5. 
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aşadar în timpul omului, din cugetul căruia ţâşnesc stranii viziuni 

temporale, timpul mitic, timpul sacru, «marele Timp» – dar şi timpul 

marilor rânduieli, timpul dialectic, timpul logic al lucrurilor, ce regăseşte 

parcă, în vastitatea lui, timpul cosmic de la care pornisem.‖
7
 

După câteva sute de pagini dense, cu o bibliografie aproape 

exaustivă, cu argumentări şi demonstraţii sofisticate, Solomon Marcus 

vorbeşte despre „misterul timpului‖, o enigmă încă nedezlegată, cu atât 

mai paradoxală, cu cât, spune el, „care noţiune este mai simplă, mai 

primitivă decât aceea de timp?‖
8
 Timpul poate fi înţeles intuitiv şi, de-a 

lungul vremii, omul a fost preocupat mai mult să controleze spaţiul decât 

timpul, dovadă fiind relativele lui succese în plan spaţial (cuceriri, 

descoperiri, saltul în spaţiul cosmic). Timpul a rămas o realitate asumată, 

incontestabilă, căreia i se supun şi zeii, „o dovadă în acest sens fiind faptul 

că că în nicio mitologie nu există un cult pentru o zeitate care controlează 

timpul.‖
9
 Timpul îşi amplifică nota de mister în epoca modernă, când 

studiile de antropologie şi de mitologie şi progresul ştiinţific şi tehnologic 

conduc la ideea că timpul, ca şi spaţiul, poate fi controlat, decelat în 

categorii temporale, spaţializat, cele mai fascinante teorii fiind cele 

privitoare la relativitate, la călătoriile în timp şi, mai nou, la timpul 

inversat
10

. 

De altfel, ipoteza timpului inversat apare încă la Platon, în 

dialogul Omul politic, ca fenomen la scară cosmică, prin inversarea 

punctelor cardinale şi a rotaţiei Pământului, prin „schimbarea apusului şi 

răsăritului soarelui şi a altor astre, astfel că, exact de unde răsar acum, în 

                                                 
7
 Noica, Constantin, Introducere la miracolul eminescian, „Despre timp şi treier‖, 

Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 195-196. 
8
 Marcus, Solomon, op.cit., p. 346. 

9
 Ibidem, p. 347. 

10
 Andrada Fiscutean, într-un articol Poate timpul să curgă invers în alte 

universuri?, rezumând, pe site-ul www.descopera.ro/stiinta/2828109, informaţii 

din „Scientific American‖, expune ipoteze din lumea ştiinţifică despre „asimetria 

timpului în universul nostru‖, „asimetrie şi expansiunea universului‖, „un univers 

simetric faţă de timp‖: „Ideea unei lumi în care timpul să curgă invers pare 

alarmantă. Dacă am întâlni o persoană dintr-un astfel de cosmos, şi-ar putea 

aceasta aminti viitorul? Din fericire, specialiştii cred că un astfel de rendez-vous 

ar fi, practic, imposibil, pentru că oricare două locuri în care timpul ar curge 

invers ar fi situate extrem de departe în timp. Unul s-ar fi afla cu mult înainte de 

Big Bang, iar celălat cu mult după.‖ 

http://www.descopera.ro/stiinta/2828109
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acelaşi loc apuneau atunci, şi răsăreau din partea opusă‖
11

. Neobişnuitul 

fenomen reprezintă un demers al Divinităţii, care are puteri infinite de 

stăpânire a mecanicii cosmice: „Universul acesta, uneori Divinitatea însăşi 

îl conduce în mişcarea sa şi îl roteşte din nou de la sine în sens contrar, 

fiindu-i hărăzită deja măsura de timp cuvenită lui; iar el se roteşte din nou 

de la sine în sens contrar, fiindu-i hărăzită viaţă şi inteligenţă, încă de la 

începuturi, de către cel care l-a întocmit. Şi el, Universul, are înnăscut 

acest mers înapoi, în mod necesar.‖
12

 Efectele se resimt în inversarea 

vârstelor umane şi a succesiunii generaţiilor: „Vârsta, pe care o avea 

fiecare dintre vieţuitoare, mai întâi, s-a oprit în loc la toate şi tot ce era 

muritor şi-a încetat înaintarea spre o înfăţişare din ce în ce mai 

îmbătrânită; în schimb, avântându-se în sens contrar, fiecare creştea tot 

mai tânăr şi mai crud; şi, dacă la cei bătrâni părul alb începea să li se 

înnegrească şi pe cei cu barbă obrajii netezindu-se din nou, îi readuceau 

pe toţi la vârsta de odinioară a tinereţii, atunci, pe cei tineri, trupurile 

devenindu-le tot mai netede şi mai mici, zi de zi şi noapte de noapte, îi 

aduceau din nou la starea de copil nou-născut, ei modificându-se la fel şi 

la suflet şi la trup; şi, de aici mai departe, trupurile consumându-se 

complet, dispăreau cu totul. Iar la cei care sfârşiseră în mod violent în 

acest răstimp, trupul celui mort, suferind aceleaşi încercări, în cîteva zile 

dispărea fără urmă.‖
13

 

Din notele sale manuscrise din timpul studenţiei, prezentate în 

Fragmentarium, reiese că Eminescu se arată preocupat de aspecte ale 

filosofiei kantiene a spaţiului şi timpului, pe baza cărora îşi întemeiază 

edificiul poetic. „Rolul raţiunii. Timp, spaţiu, cauzalitate‖, notează el în 

manuscrisul 2286
14

. Kant este „cel mai profund dintre muritori‖ pentru 

studentul Eminescu şi, în manuscrisul 2267, poetul îi menţionează 

descoperirea că „…spaţiul ca mărime este pururea egal cu sine însuşi, că, 

                                                 
11

 Platon, Opere, vol. VI, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 

414. Ediţie îngrijită de Constantin Noica şi Petru Creţia, introducere la dialogurile 

logice de Alexandru Surdu, traduceri, lămuriri preliminare şi note de Sorin Vieru 

(Parmenide), Marian Ciucă (Theaitetos), Constantin Noica (Sofistul) şi Elena 

Popescu (Omul politic). 
12

 Ibidem. 
13

 Ibidem, 270 e. 
14

 Eminescu, Mihai, Opere XV. Fragmentarium. Addenda ediţiei. Cu reproduceri 

după manuscrise, documente şi presă. Ediţie critică întemeiată de Perpessicius. 

Lămuriri asupra volumului de Petru Creţia şi D. Vatamaniuc. Bucureşti, Editura 

Academiei Române, 1993, p. 38. 
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orice parte am lua din el, aceasta este determinată în mod a priori de 

inteligenţa noastră, atât în privirea mărimii ei, cât şi în privirea raportului 

faţă cu restul spaţiului. Tot astfel se-ntâmplă cu timpul. Deşi închipuindu-

ni-l ca infinit, fiecare parte a lui determină tot trecutul şi tot viitorul, e o 

linie de demarcare între ceea ce  a rămas îndărăt şi ceea ce se va-ntâmpla 

înainte.‖
15

 Şi Eminescu resimte, totuşi, un anume mister al cauzalităţii 

timpului: „În privinţa cauzalităţii, el [Kant, n.n.] rămâne mai obscur.‖
16

 

Poetul înclină însă către o reprezentare relativistă a noţiunilor 

fundamentale ale lumii, prin aceasta, pe cale intuitivă, putând ajunge mai 

uşor la figurarea lor artistică şi mitopoetică, specifică poeziei sale: 

„Heraclit zice că niciodată acelaşi om nu a coborât de două ori în acelaşi 

râu. Cu toate că ideile cari cuprind un joc cu infinitul timpului şi al 

spaţiului şi acesta culminează într-o antinomie, încât şi contrariul este 

adevărat. Adecă, din contra, acelaşi râu oglindeşte în liniştita-i adâncime 

aceleaşi umbritoare păduri, acelaşi cer. Materia numai – acest Ahasver 

neobosit al formelor – e pururi alta, formele însă aceleaşi, încât în ape 

vecinic călătoare îţi vezi chipul rămânând pe loc. Râul timpului pare a 

curge; suma de viaţă şi de forme posibile coexistă într-un vecinic 

prezent.‖
17

 Eminescu se întoarce astfel, prin ideea de circularitate 

fenomenală, la reprezentările fundamentale ale lumii, punctul şi cercul. 

Dacă în manuscrisele sale Dumnezeu apare ca „un atom, un punt 

matematic, puntul comun unde se lovesc toate puterile pământului spre a 

constitui organismul de legi, sistema cosmică‖
18

, cercul este forma 

perfectă a unirii dimensiunilor fundamentale ale Universului: „Cercul 

întreg trebuie luat; rezultanta cercului întreg e realitatea absolută, 

atotştiinţa, atotputinţa.‖
19

  

Acestea sunt premise conceptuale de la care pornesc marile 

reprezentări mitopoetice ale universului poetic eminescian. Dacă 

Eminescu a fost ancorat în limitele filosofice ale secolului în care a trăit 

sau dacă viziunile sale transcend barierele timpului său, asta este încă de 

discutat şi de argumentat. Până acum, s-au conturat în eminescologie două 

direcţii, rezumate de Theodor Codreanu într-o primă tendinţă „foarte 

puternică – ar putea fi numită conservatoare şi estetizantă‖, care „încă va 
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supravieţui ani mulţi‖
20

, alta, bazată pe dialog, care începe „să se 

cristalizeze în jurul anilor ´70, după «vidul» cultural proletcultist‖
21

, 

ultima fiind văzută ca o „împlinire‖ a năzuinţelor predecesorilor, mai mult 

chiar, un demers de recunoaştere şi de valorificare a „competenţei 

ştiinţifice‖ a poetului, în raport cu evoluţia ideilor filosofice şi ştiinţifice 

ale secolului XX. Punctul de pornire, în această privinţă, ar fi o observaţie 

discutabilă, ironică, a lui G. Călinescu din Opera lui Mihai Eminescu: 

„Eminescu e cel mai mare filozof, cel mai de seamă filolog, cel mai 

învăţat individ. El a formulat cu mult înaintea fizicii moderne teoria 

relativităţii, a cunoscut pe clasici ca nimeni altul, a revelat  omenirii 

filozofia asiatică. El este un profet. A prevestit prăbuşirea sistemului 

monetar şi reîntregirea patriei. Cel mai inocent cuvânt al paginilor lui e 

umflat de simboluri ca o rodie coaptă."
22

  

Atitudinea lui G. Călinescu a cantonat exegeza eminesciană în 

limitele esteticii secolului al XIX-lea şi Al. Oprea consideră că „nu e greu 

de sesizat că, până azi, continuă să se manifeste în legătură cu actele 

culturale eminesciene nu atât o atitudine direct depreciativă, cât una 

disimulat condescendentă, expresie a prejudecăţii destul de rezistente care 

stabileste că un creator nu poate excela decât într-unul din domeniile 

activităţii sale, în celelalte făcând, fatalmente, figură de amator, 

satisfăcându-şi curiozităţi de suprafaţă‖
23

. „O astfel de teorie, continuă Al. 

Oprea, a profesat-o, cum se ştie, Ovid Densusianu, care, în cursul său 

universitar, referindu-se la Eminescu, statua drept lege absolută faptul că 

cine e un summum în poezie în celelalte genuri se va situa, inevitabil, pe 

planul doi. Ca un alt exemplu, îl cita pe Costache Negruzzi, mare artist în 

proză, dar poet neînsemnat. În zilele noastre o astfel de concepţie nu se 

exprimă în forme atît de tranşante, urmările ei le mai simţim însă în 

tendinţa de-a se trece uşor peste eforturile poetului de tălmăcitor în 

diferite arii ale culturii universale, deşi unele dintre aceste lucrări, în 

condiţiile de-atunci ale ţării noastre, reprezentau premiere absolute.‖
24

 

Abia după 1970 apar opinii din ce în ce mai îndrăzneţe, de la studiile cu 
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acelaşi titlu, Poezia lui Eminescu, ale lui I. Negoiţescu (1970) şi Edgar 

Papu (1971), la George Munteanu, Hyperion I (1973), Svetlana 

Paleologu-Matta, Eminescu şi abisul ontologic (1988), Rosa Del Conte, 

Eminescu sau despre Absolut (scrisă în 1963, dar publicată în româneşte 

abia în 1990), Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu – Cultură şi creaţie 

(1976), chiar la Ioana Em. Petrescu, Eminescu. Modele cosmologice şi 

viziune poetică (1978) şi mai ales Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti 

(1989).  

Cea mai radicală opinie în această direcţie o exprimă Theodor 

Codreanu, care trage o linie de continuitate între filozofia lui Kant şi 

concepţiile ontologice ale lui Einstein, încercând să fixeze, în raport cu 

aceştia, poziţia lui Eminescu: „Această paradigmă cosmologică propusă 

de Eminescu stă la întretăierea erei kantiene cu cea einsteiniană. Putem 

astăzi afirma fără greş că Eminescu este creatorul primului model 

cosmologic modern, locul lui în istoria stilurilor fiind comparabil cu al lui 

Dante care făcea joncţiunea între modelul cosmologic platonician şi cel 

kantian, prefigurându-l prin zguduitoarea  privelişte a «Infernului»‖
25

. 

Reacţiile la o astfel de opinie iconoclastă au fost prompte şi iarăşi 

„ironice‖, „savuroase‖
26

, echilibrul încercând să-l ţină iarăşi, însă cu prea 

multe concesii şi ezitări în favoarea tradiţiei, Al. Oprea: „Astfel, cineva nu 

se mulţumea să-l elogieze pe Eminescu ca «anticipator» al «teoriei 

relativităţii» a lui Einstein — ignorând ironiile călinesciene pe această 

temă — dar mergea mai departe, considerându-l «primul dintre poeţii 

moderni» care a descoperit aspecte ce vor fi valorificate mai târziu de 

«fizica nucleară», declarând: «poate nici un poet modern n-ar confirma 

mai strălucit» previziunea din 1969 a lui Werner Heisenberg, creatorul 

mecanicii cuantice, previziune potrivit căreia arta va ajunge, ca şi fizica, 

«la o nouă epocă a formelor clare». Însetat de «formele perfecte», 

Eminescu «a satisfăcut avant la lettre» «exigenţele estetice ale unui 

Heisenberg, conforme totalităţii cosmosului einsteinian».‖
27

 Mai tranşantă 

este Zoe Dumitrescu-Buşulenga, care dă credit deplin unor voci autorizate 

din alte domenii ale cunoaşterii, ceea ce înseamnă, de fapt, o nouă etapă 

de receptare a moştenirii creatoare a poetului: „Chiar un mare 

matematician şi fizician ca Octav Onicescu, un fizician ca Andrei 
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Dorobanţu, un matematician ca Solomon Marcus, un istoric al ştiinţei ca I. 

M. Ştefan s-au pronunţat «uimiţi» despre calitatea cunoştinţelor şi 

intuiţiilor lui ştiinţifice.‖
28

 

Dincolo de controversele purtate în urmă cu câteva decenii, astăzi, 

într-o epocă scientistă, cu teorii şi realizări fără precedent, se conturează 

tot mai mult ideea că poetul a ajuns la profundele reprezentări ale timpului 

cosmic şi uman şi la marile viziuni cosmogonice şi sociogonice, 

anticipând teorii ale fizicii moderne, pe cale intuitivă, printr-o 

predispoziţie imaginativă care absoarbe, ca un black hole, de pe vaste 

întinderi, idei de cea mai diversă şi uneori cea mai neaşteptată proveninţă, 

topindu-le în imensul laborator al creaţiei şi încărcându-le cu mari potenţe 

creatoare. În ele se regăseşte, printr-un minim efort de organizare, de 

structurare, preeminenţa timpului, ca temă fundamentală, ca supratemă a 

universului poetic eminescian. Mircea Eliade afirmă că „se poate vorbi, la 

Eminescu, de o obsesie a Timpului, fie că e vorba de milioanele de ani ale 

Cosmosului, fie de mileniile istorice‖
29

.  

Timpul nu este însă decelabil de cealaltă mărime fizică 

fundamentală în constituirea Universului: spaţiul. Timpul însuşi se 

defineşte, din punct de vedere fizic, ca dimensiune ordonatoare a 

evenimentelor într-o succesiune ireversibilă, evenimente ce se produc în 

spaţiu. Teoria relativităţii vorbeşte de un timp spaţializat al fizicii 

moderne, un spaţiu-timp, un model cvadridimensional, în cadrul căruia 

fiecărui eveniment i se poate asocia un punct cu repere spaţiale şi 

temporale. Relevant pentru explicarea viziunii cosmogonice eminesciene 

este că spaţiul „este, concomitent, locul posibilităţilor – în acest sens, 

simbolizează haosul originar – şi locul realizărilor – când simbolizează 

cosmosul, lumea organizată‖
30

. Spaţiul este „o întindere incomensurabilă, 

cu un centru necunoscut, şi care se dilată în toate sensurile; el 

simbolizează infinitul în care se mişcă universul şi este simbolizat de 

crucea cu trei dimensiuni şi şase direcţii, precum şi de o sferă, însă de o 
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sferă în mişcare şi cu expansiune nelimitată. El înglobează astfel 

ansamblul universului, cu actualizările şi potenţialităţile lui.‖
31

  

Este surprinzător că, încă din anul 1911, vorbind despre Sărmanul 

Dionis,  N. C. Ionescu identifica în această nuvelă „a patra dimensiune‖, 

de-a lungul căreia Dan-Dionis călătoreşte în epoca lui Alexandru cel Bun 

şi apoi în lună: „Afirmaţia de valoare reală despre care vorbim mai sus 

este nedeosebirea logică dintre cele 3 dimensiuni – proporţionale – ale 

spaţiului şi una a timpului. E drept că nicăieri în «Sărmanul Dionis» nu se 

găseşte aceasta spus net. Dar şi atunci când Dan visează – e sigur că a trăit 

în viitor, ca şi atunci când el se aventurează în spaţii zidite de închipuirea 

lui, el nu trăieşte numai în timp, sau numai în spaţiu, ci deodată în timp şi 

spaţiu. Şi în adevăr nu există timpuri vide, precum nu există spaţii vide. 

Dar obiectele care ne determină spaţiul stau în acelaşi timp în raporturi de 

succesiune sau cauzalitate şi ne determină şi timpul; iar cele ce determină 

timpul, prin însuşi faptul că sunt fenomene, determină şi spaţiul. Nu se 

poate închipui un obiect existând în cele trei dimensiuni ale spaţiului şi 

neexistând în timp. Aş zice ceva mai mult – şi aceasta o voi relua odată cu 

argumente şi lămuriri – nu există trei dimensiuni ale spaţiului şi o 

dimensiune a timpului, ci patru dimensiuni – lungime, lăţime, adâncime şi 

durată – identice din punct de vedere logic, sub care noi primim 

percepţiile noastre. Din acest punct de vedere, putem înţelege că, dacă 

avem pretenţiunea să călătorim în cele trei dimensiuni ale spaţiului, ne 

este permis a avea pretenţiunea de a călători şi în timp. Iată cred ideea 

implicită pe care se bazează întreaga poveste a sărmanului Dionis. Iată tot 

aici şi raţiunea titlului rândurilor acestea care e numai în aparenţă 

ciudat.‖
32

  

 În acest ansamblu cvadridimensional complex, se creează 

noţiunea fundamentală a spaţiului imaginar eminescian, cronotopul, care 

figurează, în plan artistic, însuşi universul său poetic, compatibil cu 

„universul fără margini‖ din Scrisoarea I. Relevant este că noţiunea de 

cronotop i se datorează lui Albert Einstein, venind aşadar din teoria 

relativităţii, de unde a fost transferat de Mihail Bahtin în teoria literară: 

„Acest termen se foloseşte în ştiinţele matematice şi a fost introdus şi 

fundamentat pe baza teoriei relativităţii (Einstein). Pe noi nu ne 

interesează sensul special pe care îl are în teoria relativităţii, noi îl vom 
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prelua în teoria literaturii aproape ca pe o metaforă (aproape, dar nu întru 

totul); pentru noi, este important faptul că el exprimă caracterul 

indisolubil al spaţiului şi timpului (timpul ca a patra dimensiune a 

spaţiului). Noi înţelegem cronotopul ca o categorie a formei şi a 

conţinutului în literatură".
33

 Corespondenţele în câmpul imaginar merg 

mai departe. Cel ce îşi imaginează „universul fără margini‖ este „bătrânul 

dascăl‖, geniul uman, care stăpâneşte Universul cu puterea gândului, 

stăpâneşte spaţiul şi timpul, „lumea‖ şi „vecia‖, concentrate în numărul 

pitagoreic: „Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic,/ Universul fără 

margini e în degetul lui mic,/ Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se 

încheagă,/ Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă;/ Precum 

Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr/ Aşa el sprijină lumea şi vecia 

într-un număr.‖
34

  

Sfera corespunde tocmai acestui spaţiu-timp complex ce 

reconstituie cronotopul lumilor aflate în continuă desfăşurare temporală, 

în ruperea şi recompunerea simetriilor
35

, rezultate din vulcanismul 

energiilor originare. Pornind de la ideea Dumnezeului-punct a lui Maurice 

Scève
36

, se ajunge la spaţiul simetric şi non-simetric ce conţine pe 

„creasta‖ sa cosmogoniile, teogoniile, sociogoniile şi ruinele universurilor 

existente. De aceea, în creaţia poetică eminesciană se pot identifica 

teoriile referitoare la spaţiile înfăşurate simetric unul în celălalt, intuite şi 

de Cusanus, după care Dumnezeu, „fiinţa indivizibilă şi fără părţi‖, „e 

sfera despre care se poate spune că centrul şi circumferinţa îi sunt 

dimpreună şi pretutindeni‖
37

. Teoria superstringurilor, dezvoltată de 
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fizicieni după anul 1970, susţine că Universul a evoluat de la o structură 

instabilă în zece dimensiuni la cea actuală, de patru dimensiuni, şase 

dintre acestea înfăşurându-se, „încolăcindu-se‖, la nivel subcuantic, în 

jurul celorlalte. Ce semnificaţie poate avea, din această perspectivă, zborul 

cosmic al Luceafărului: „Şi din a chaosului văi,/ Jur împrejur de sine,/ 

Vedea, ca-n ziua cea dentâi,/ Cum izvorau lumine;// Cum izvorând îl 

înconjor/ Ca nişte mări de-a-notul…‖
38

, decât viziunea unui Univers in-

nuce, în care dimensiunile sunt înfăşurate unele în altele? Călătoria Lui 

Hyperion către centrul genuin al lumilor pune în expresie plastică buclele 

infinitezimale de energie ale superstringurilor, ghemul cosmogonic 

originar, din care, potrivit viziunii „bătrânului dascăl‖ din Scrisoarea I, se 

produce creaţia lumii: „De-atunci negura eternă se desface în fâşii,/ De 

atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii…‖
39

, ca o destrămare entropică la 

scară cosmică, până la un punct inerţial, de unde, odată atins, începe un 

proces invers, prăbuşirea, contragerea întregului univers în punctul 

originar. 
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SOME CONSIDERATIONS ON EDUCATIONAL 
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Abstract 

This paper would like to present some important theoretical aspects and 

observations over the large format projections in planetariums with special 

interest on the Educational values of the Public Perception after seeing the 

Planetarium Public Full-dome Shows Content. Planetarium shows are not IMAX 

or cinema performances. This dilemma starts too in Romania. The serious 

demands to gain educational goals are not specifically pointed out in the 

planetariums taskbooks. The war of resolution brings more benefit than the 

debate for an optimum fulldome astronomical educational tool. The Arges County 

Museum Planetarium has open in Romania the real platform of winning or 

loosing the opportunity of a local adapted optimum fulldome astronomical 

educational tool. 

 This paper would like to present some important theoretical 

aspects and observations over the large format projections in planetariums 

with special interest on the Educational values of the Public Perception 

after seeing the Planetarium Public Full-dome Shows Content. The role 

and the need for astrosociology studies in improving the Planetarium 

Educational Astronomy Tasks is pointed out as a present necessity.  

Astronomy lovers, scientists and enthusiasts, we all want to help 

people to understand the spirit of Cosmos with some methods, some 

equipment …part of the Cosmos, too. For more than 40 years, the Cosmos 

is more reachable, the astronomy issues are the middle of geopolitics and 

back up many real, silent, expensive and outgoing Space Races. All over 

the world, several kinds of astronomical societies in scientific and public 

astronomical observatories or in the whole array of planetariums try to 

vulgarize this quest and to involve people in re-learning and observing the 

Sky. Thrill-seekers, speculators, dream-sellers take their share, too, from 

this top daily issue.   
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Romania has legit astrologists, astrology TV and Radio broadcast, 

but no permanent Astronomy classes on school or Astronomers schools. 

Are the Planetarium Shows IMAX type projections or digital video 

fortune-telling shows? This issue is already here, in Romania. The first 

Romanian Digital Educational Planetarium and the first HD Planetarium 

Projection System from European Regional Museums is running since 

September, the 4
th
, 2008 in the Arges County Museum, in Pitesti. In the 

last three years, two more digital ones are serving the audience, along with 

5 opto-mechanical planetariums installed in the ‘70. Unfortunately, the 

Planetarium Projects concerns, regarding the Educational values, depicted 

from the visitors perception after seeing planetarium shows, are not a 

specific line of order written in the most of the Planetarium Project Task 

Book, but serious debates were hold with planetarium developers and end-

users implicated in planetarium projects.  

The Arges County Museum Planetarium was designed reading 

International Planetarium Society (IPS) recommendations dated since 

2006. Several round-tables with planetarium equipment and show 

producers & dealers were held in 2007. We were pleased to receive on the 

site specific know-how data from Johan Gijsenbergs and Glenn Smith, 

SkySkan consultants and from Christophe Bertier, RSA Cosmos 

representative and, of course, by mail, from Spitz Inc. and Zeiss 

Planetarium specialists. Now, the Arges County Museum Planetarium is a 

full active member of French Speaking Planetarium Association (APLF), 

the biggest European branch of International Planetarium Society (IPS).  

The client, the Arges County Museum Planetarium Building team, 

meaning Museum Top Management and Natural Sciences Section 

museologists pointed out all the time the importance of having an 

educational astronomy facility based on an up-to-date full-dome theatre 

technology.  

The perception of Museum visitors interested in astronomy and 

related sciences was and represents the key factor in designing the Arges 

County Museum Planetarium facilities and operations. These concerns 

were expressed and translated in most of the technical terms from the 

Arges Planetarium Task Book. Nevertheless, a Concise Guide for 

Designing Digital Planetarium in Romania is still a most-to-have 

document especially in the benefit of the museums and science centers 

audience.  

The budgetary limits and the existing building for the planetarium 

were permissive to install a 7 m flat dome HD digital full-dome projection 
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system intended to be used as an Educational Planetarium in the benefit of 

40 persons. The Arges County Council, meaning the Arges County people 

financed the works. The second European Planetarium developer and 

producer, RSA Cosmos from Saint Etienne (France) gained the tender to 

build the Arges County Museum Planetarium. It also produced and 

installed the first French Digital Educational Planetarium, the AstroNef, in 

the Saint Etienne Town hall Operated facilities, in 2005. 

In March, 2009, Mike Murray, IPS Professional Services 

Committee Chair, US Clark Planetarium Chair presented a document 

named Planetarium Operations and Management. These pages resume 

these debates regarding planetarium role in our contemporary cultural, 

social, economic society. In the general terms, IPS agrees that 

planetariums continue to serve several roles in their communities: They 

are interpreters and popularizers of astronomy and space science; They 

support and enhance the teaching of astronomy and related subjects within 

the formal education system; They provide a community resource for 

reliable astronomical information; They can offer interdisciplinary or even 

artistic programming.
1
  

Not all planetariums incorporate all of these roles or do so to the same 

degree.  At one extreme might be the full-dome video theater with 3-D 

immersive animation.  However, a major public facility might have a 

strong emphasis on both public shows and school presentations.  A 

college or school facility may emphasize programming for the formal 

education system at specific levels with some or no public programs.  And 

at the other extreme could be a small or portable planetarium with 100 

percent use for school activities.  

As writing this paper, the Arges County Museum Planetarium 

reach 15.000 visitors per year since opening, from which over 70 % are 

pupils and students from the Southern part of Romania (most of them 

from the Bucharest City and from Arges Prahova, Dambovita, Teleorman, 

Giurgiu, Valcea, Dolj counties). Judging the IPS first sight classification, 

the Arges County Museum Planetarium is an HD full-dome video theater 

with 2-D and future possible 3-D immersive animation.  

From the cinematographer‘s perspective, the Arges County 

Museum Planetarium planetarians communicate astronomy content to the 

museum visitors using large format still, animated and moving images, 

Real Footage Origin or Virtual Reality Origin ones. The Planetarium 

                                                 
1
 http://www.ips-planetarium.org/or/comms/proservicescom.html 



 251 

visitor image perception understanding requires a brief review on 

communication means. The history of communication has been described 

as a history of interfaces that deliver more information with greater 

sensory realism to more sensorimotor channels (Biocca & Levy, 1995). 

Moving from print to voice to image, the goal of technological 

improvements to communication media has been towards greater 

verisimilitude of these technologies with human communication 

capabilities.  

For imaging technologies verisimilitude ―calls for displays that 

come closer to matching the width and height of our full field of view‖ 

(Biocca & Delaney, 1995). 

The Virtual Reality (VR) has the potential to become the communication 

medium that best matches the human potential for vision, but currently is 

limited by cost of the technology and issues of computer speed to provide 

the image quality needed to mimic that of the human eye. Television, in 

spite of its ubiquity and established infrastructure is also limited in its 

capability, even with the planned roll-out of HDTV. John Belton (1992) 

noted that HDTV is at best a compromise with its aspect ratio of 1.77:1, 

and cannot duplicate the experience of seeing a film on a large screen in a 

movie theatre. 

Of all the imaging technologies, only film currently seems to be 

able to reach the potential for verisimilitude, especially as represented in 

the large format films, often commonly referred to as IMAX films. HDTV 

signal is to be generalized in Europe since 2012. The large format moving 

pictures occupies a unique niche in the cinematic experience due to this 

race for matching the width and height of our full field of view. As 

institutional entity and cultural instrument, the Museum must cope with 

this new sparing-partner in order to get its share from public interest in 

being informed and spending free time.   

In response, as a ―cultural form indebted to technology‖ (Wollen, 

1993), the large format theaters have recently been associated also in 

complex with museums and science centers. The IMAX, one of the XX 

Century cinematic curious tool, has been set to display museum items and 

issues. These institutions have influenced the content of large format films 

through their emphasis on learning and their designation as sites for 

informal learning experiences.  The need for museums to sell seats to the 

large format films, - as these theatres are much-needed sources of 

operating revenue -, means that the content of large format films must 

match with the consumer needs and the mission statements of the 
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museums. The full-dome rooms are designed to data-feeding, not to fulfill 

thrill-seekers search. Let‘s talk about the horrizont line. In the educational 

planetariums, the horrizont line is easy-to-be-noticed, is a compulsory 

landmark, an orientation helper. In IMAX installations, public must to 

driven to a dive in the projection. The projection must be as much as 

really immersive and enveloping the audience. The Arges County 

Museum Planetarium is designed to have the perceptive horrizont need for 

an educational planetarium, the wall is 2 meters high, as close as to a 

human being high standing in the planetarium room. This wall high 

simulates a normal viewing on the sky to the viewers.  

The audience, as an integral part of the large format experience, 

vicariously participates in someone else‘s subjective view of reality. 

Particularly for the dome theaters where there is no boundary or frame to 

the image which extends the range of vision, the viewer becomes part of 

the image, often shifting and moving in synchronicity with the action on 

the screen. As there is ―substantial evidence for the idea that large screens 

promote perceived realism of media content and perceptions of presence‖ 

(Grabe et al, 1999), the technological impact of large format may extend 

beyond that of the dissemination of information to the social concept of 

reality.     

One can be sure that, beyond its educational astronomy, natural 

sciences or even history orientated content of the planetarium shows lies 

the fact that large format is a communication tool founded by the premise 

that the technology is what makes it special. It is like the sugar that 

envelopes a hard-to-swallow medicine.  

The large format is ―more than a bit of flashy bait to get people 

into a dying institution; it promotes a discursive relation, and a 

specifically technological one, between a public and its education‖, and, 

of course, the planetarium animators. ―To adopt a [large format] gaze is to 

find oneself firmly interpellated into an epistemological purview that 

covers both the museum and new entertainment technologies‖(Acland 

1998, 435). 

What effect does the technology have on the production of large format 

films / shows for planetariums? Some predictable answers are ready. 

However, the technological limitations of the large format technology on 

filmic conventions follows the Chaplin style of long shots that allow the 

audience time to identify with the experience (Barry, 1997). What effect 

does the technology and the large format films / shows for planetariums 
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on the museum public? This is the question all the planetarians are asking 

and answering as well.      

In case we open the box, we must say that large format films have 

specific requirements for both production and display that are directly 

related to the nature of the technology and to the visitor perception. A 

viewer of large format films finds themselves consuming not just the film 

itself, but the technology as well. From the moment when the viewer 

enters the large format theater / digital planetarium, it is the technology 

that dominates the viewer‘s interactions. The screen size, the image 

quality, the audio fidelity, and the editing conventions are all factors 

impacted and driven by the technology and the factors that build up the 

visitor perception of planetarium show content. These factors can open the 

visitor to participative stage of learning-by-seeing & hearing and of 

interactivity with the animator as if we were would be under a clear star 

shiny sky.  

The show length and the disorientation effects of rapid cuts impacts both 

use of shot/reverse shot and rapid scene changes. Lighting needs (for the 

high resolution images) affects the ability to light close-ups, which are 

also impacted by the potential overwhelming impact of an extreme size 

human face. The screen shape can impact the framing and mise en scene 

construction of each shot. Rapid camera movements can induce vertigo in 

the viewer as well as affect the ability of the viewer to pan the image.  

The Arges County Museum Planetarium shows are carefully 

selected and produced by educational planetarium teams and planetarium 

show producers like Astronef, 3D Creation and RSA Creation. These 

shows are the length and the images framing and motions according to 

properly deliver educational astronomy content to the audience.   

All communication media have characteristics that alter the means 

by which information is presented and received. The Radio introduced 

immediacy to communication, over the decades of its development, the 

film introduced motion, sound and color to communication, and the cell 

phones introduced mobility. An unwritten goal for changing and 

improving communication channels is that the aim of improving 

communication is to create ―interfaces that deliver information to more 

sensorimotor channels with increased sensory realism in each channel‖ 

(Biocca & Levy, 1995, 128). An issue for this discussion on large format 

shows is answered knowing how these technological characteristics of this 

medium affects communication, especially when the medium is used for 
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such informal education goals as increasing the public‘s knowledge of 

science and technology. 

 The Arges County Museum Planetarium benefits from its HD 

projection system, but the animators, the scientific mediators activity is 

orientated to permanently update the astronomy information offered to the 

audience in order to promote interactivity and to constantly produce 2 D 

sky simulations. The audience is always coming back in the planetarium 

to see new shows.  

Indeed, for audience, new shows matters more! But screen 

size…increasing the screen size has been correlated with the development 

of presence, which is the sense of being part of the action. The Presence, 

this modern public forum refocuses the communication pattern of sender-

receiver. In that mediated arena, environments are created and then 

experienced (Steuer, 1995). The large format films are typically marketed 

as ―you are there‖ which acknowledges the development of presence 

when viewing these films. Presence can be defined through concepts such 

as those of social richness (warmth or intimacy possible via a medium), 

realism (perceptual and/or social), transportation (sensation of going there, 

it is here, or we are together), and immersion (in a mediated environment) 

(Lombard et al, 2000). 

Due to the building dimensions, the Arges County Museum 

Planetarium Room dimension was restricted to a 7 meter flat dome fair to 

accommodate up 40 persons, meaning the number of the pupils from a the 

largest class in Romanian Educational system, including the teachers. In 

case of a regional museum like the Arges County Museum, 40 persons is a 

average number for a group of visitors.  

Research on the role of screen size may have been ―fragmentary 

and unsystematic‖ (Lombard et al, 2000, 79) but assuming a direct 

parallel between the studies that have been performed on television screen 

sizes and large format, we can reach the conclusion that information 

presented in large format will have greater retention and be seen as more 

enjoyable (Reeves & Nass, 197).  

On the other hand, it is the concept of presence that has been 

implicated in the development of physiological arousal, feelings of self-

motion, motion sickness, enjoyment, involvement, improved task 

performance and skill training, psychological desensitization, persuasion, 

distorted memory and social judgments, and more intense parasocial 

relationships (Lombard et al, 2000). These good or bad parasocial 

relationships could be promoted or, of course, planed to be avoided by 
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planning the appropriate dome position regarding the planetarium floor, 

planetarium wall high and the seats.  

The Arges County Museum Planetarium is provided with a flat 

dome in order to have a simulated but normal sky positioned above the 

heads of the visitors. The seats are designed to be comfortable for sky 

watching for long periods up to one hour. The Planetarium audience is 

prepared to receive information through large format films shows with 

appropriate lighting system, full-dome still images and planetarium 

mediator specific explanations. Children are admitted in the planetarium 

only after 4 years age old and only accompanied by their parents or 

teachers and in order to see just planetarium shows made for children 

education.     

The large format is a communicator vector in Planetariums - a 

statement that reflects a trend in the last 15 years of the planetarium 

business. Technological determinists might comment that large format 

film is an example of the dominance of visual communication and can be 

related to the subordination of the written word in favor of the visual.  

The fact that large format has spanned the domination of 

communication channels by visual media, yet has not broken out of the 

institutional linkages with museums and science centers is more in line 

with the fact that large format is an ―enabling or facilitating factor leading 

to potential opportunities which may or may not be taken up in particular 

societies or periods‖ (Finnegan, 1988, 38). As a niche communicator, 

large format occupies an extremely important position in the education 

and enlightenment of individuals across the socioeconomic spectrum. 

Museums and science centers, through primarily attended by middle class 

families on weekends, are dependent on school groups attendance during 

the week. Many museums make it a part of their mission statement to 

reach out to those groups and individuals who would otherwise not be 

represented in the weekend gate receipts, so large format is in a unique 

position to impact the knowledge base of groups unrepresented in the 

visitor pool. 

Large format orders and organizes images to present to the 

audience a specific understanding of the world that lies beyond the screen, 

and yet leaves them with the impression that they have been there, done 

that. The world of large format is a safe destination where the light is 

always right, the view spectacular, and the ―other‖ safely reduced to 

comprehensible and comfortable interaction. This access point to 

otherness, the ―tourist gaze‖ (Acland, 1998, 438), extends the reach of the 
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large format film as a social and cultural institution, and provides a 

departure point for the unknown through an appropriately narrativized 

version of reality (Acland, 1998) through the inauthenticity of the pseudo-

visit (Urry, 1990). The large format images as planetarium shows 

displayed in full-dome theatres are the astronomy lovers, scientists and 

enthusiasts means to help people to understand the spirit of that, for more 

than 40 years, the man is traveling in Cosmos, is reaching it, the 

astronomy issues benefits are among us. The permanent expensive and 

outgoing Space Races is asking for everybody support and understanding. 

Cosmos is real, is fun, is dangerous, is full of potentials for our society. 

This is now the Ultima Thule and the contemporary New World, too!  

Both TV producer and planetarium mediator / animator and future 

planetarium show producer, I am investigating the animated or real 

motion image used in the planetarium and its viewer perception studying 

the Arges County Museum Planetarium activity form inside. Outside is 

the world, the society, in fact my audience, those for whom I am working 

for. Are they Socially Aware and Ready to receive the Cosmos in their 

life?  

On conclusion, I repeat, there are thrill-seekers, speculators, 

dream-sellers take their share, too, from this top daily issue: Social 

Awarness and Readiness on Cosmos. As planetarium, I am not afraid of 

other planetarium better operated, but of people ignorance and easiness to 

believe in pseudo-sciences like astrology. This includes also the 

inaccurate connection made to UFOs, alien abduction claims, cattle 

mutilations, crop circles, and the like. The preponderance of unscientific 

approaches to understanding astrosocial phenomena definitely contributes 

to the problem.     

This paper is not only a first step into the digital planetarium 

proper building, operation and  activity evaluation, but also an open 

invitation that intends to encourage well-regarded scientists who are also 

interested in ―outer‖ space (as opposed to ―social‖ space) to help forge the 

newly established astrosociological community. As a discipline, sociology 

has largely refused to address to astrosocial phenomena (i.e., 

social/cultural patterns related to ―outer‖ space).  

News for Space, from Cosmos is daily broadcasted today! Our 

life depends on Space placed human or self operated equipment! One 

could say we live in an almost astrosociety. In the Addendum part of the 

paper I invite everybody to reflect on A Brief (Personal) History of 
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Astrosociology written by Jim Pass, the founder of this new branch of 

sociology.   

All over the world, all kinds of astronomical societies in scientific 

and public astronomical observatories or in the whole array of 

planetariums try to literate us to understand this life intra Cosmos. 

Involving people to re-learning and observing the Sky is making them to 

explore their real word and the planetariums are the Primary School of 

Cosmos Learning. In Romania, since 2008, the Romanian Year of 

Astronomy, it becomes digital and interactive and known as the Arges 

County Museum Planetarium.   
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Rezumat în limba română: 

Consideraţii asupra Astronomiei Educaţionale în Primul Planetariu Digital 

din România – Planetariul Muzeului Judeţean Argeş. 

 

 În această lucrare prezentăm în premieră câteva aspecte teoretice şi observaţii 

importante asupra modului în care sunt gândite proiecţiile de format mare din 

planetariile digitale spre a se asigura în special valori educative în percepţia 
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publicului după ce aceştia vizionează spectacole de planetariu, rolul şi nevoia de 

studii de astrosociologie spre a se îmbunătăţi obiectivele astronomiei educaţionale 

în planetarii. Ne propunem toţi să ajutăm spectatori să înţeleagă spiritul 

Cosmosului cu echipamente ...părţi materiale ale Cosmosului!  

Spectacolele de planetariu nu sunt filme de cinema tip IMAX. Această dilemă 

există deja în România. Primul planetariu digital din România şi primul planetariu 

cu proiecţie HD funcţionează din 4 septembrie 2008 în Muzeul Judeţean Argeş. 

Are 38 de locuri şi un ecran de 7 m diametru. Exigenţele proiectelor de planetariu 

referitoare la finalitatea educativă a utilizării echipamentelor asupra publicului 

planetariilor nu sunt incluse explicit în caietele de sarcini, dar sunt subiectul unor 

dezbateri serioase între cei implicaţi în construirea unui planetariu, producători şi 

beneficiari. 
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SISTEME BINARE GENERALE 

 

Crăciun PETRU

 

Niculae DOBRESCU


   
 

Abstract 

Plenty of times we have been impressed by the binary systems in 

universe and we would like to find out the characteristics of the stars‟ real orbits 

which compose these systems. 

This article offers one theoretical support that can help you solve the 

binary system (also it can be used a computer program so that the characteristics 

of the binary system to be found very shortly. 

To this end we will present an algorithm made from a few steps, in 

which using a CCD camera and a number of images we can determinate: the 

longitude of the ascending node, the tilt of the orbit's binary system, the 

eccentricity of the orbit, the real orbit‟s semi-axis, the argument of perihelion, the 

movement of perihelion, the period of revolution and the masses of the stars 

which compose the binary system. 

 

Argument 

De multe ori am fost impresionaţi de sistemele binare din Univers 

şi am dorit să aflăm caracteristicele orbitelor reale ale stelelor care 

alcătuiesc aceste sisteme. În acest scop prezentăm un algoritm făcut din 

mai mulţi paşi prin care utilizând o cameră CCD şi un număr de imagini 

se poate determina: longitudinea nodului ascendent , înclinarea orbitei 

sistemului binar, excentricitatea orbitei, semiaxele orbitelor reale, 

argumentul periheliului, momentul de trecere la periheliu, perioada de 

revoluţie şi masele stelelor ce alcătuiesc sistemul binar. 

În acest articol este prezentat suportul teoretic de rezolvare a 

sistemelor binare, dar se poate folosi un program pe calculator astfel încât 

caracteristicele sistemului binar vor fi găsite într-un timp foarte scurt. 
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Fig 1. Elementele orbitei unei stele componente a sistemului 

binar 

Pasul 1. Se realizează mai multe fotografii cu ajutorul unei camere C.C.D. 

la diferite momente de timp 1t , 2t ,...., nt . 

Imaginea dată de camera C.C.D. se suprapune peste harta cerului 

şi se determină (ascensia dreaptă) şi (declinaţia) pentru cele două stele 

ale sistemului binar la momentele de timp 1t , 2t ,...., nt . 

Se obţin o serie de valori la momentele 1t , 2t , ...., nt  

A( kt

A , kt

A ) – pentru steaua de masă 1M  - la momentul kt  

B( kt

B , kt

B ) - pentru steaua de masă 2M  - la momentul kt  

unde  nk ,...,1 . 

Se pot determina coordonatele centrului de masă(C.M.) al celor 

două stele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fig.2. Coordonate geocentrice ecuatoriale (rectangulare şi polare) 
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Pasul 2. Se determină coordonatele carteziene ( , , ) ale fiecărei stele 

A şi B  la momentele de timp 1t , 2t ,...., nt  faţă de reperul T( ) fixat pe 

Pământ. Deoarece sistemul binar se află la distanţe de ordinul anilor 

lumină considerăm că stelele A şi B se află la aceeaşi distanţă   faţă de 

un observator aflat pe Pământ. 
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Pasul 3. Se determină ecuaţiile dreptelor AB determinate de poziţia 

stelelor A şi B la diferite momente de timp 1t , 2t ,...., nt  

A( kt

A , kt

A , kt

A )   şi  B( kt

B , kt

B , kt

B ) iar ecuaţia dreptelor AB la diferite 

momente de timp sunt: 
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ecuaţia dreptei AB la momentul kt   (3.1) 

unde  nk ,...,1 . 

Teoretic centrul de masă CM se află la intersecţia acestor drepte. 

Una din metodele de determinare a coordonatelor CM este să 

grupăm câte două ecuaţii la diferite momente de timp şi să rezolvăm 

sistemele de ecuaţii. Soluţiile acestor sisteme vor reprezenta coordonatele 

centrului de masă. Vom obţine 
2

nC  adică
2

)1( nn
 sisteme de câte două 

ecuaţii. 

În mod ideal ar trebui ca:  

CMnnn   
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)1(21 ,....,.....            (3.2) 

CMnnn   

2

)1(21 ,......,.......              (3.3) 

CMnnn   

2

)1(21 ,......,.......           (3.4) 

dar din cauza erorilor de măsură vom obţine valori uşor diferite aşa încât 

vom calcula valorile medii ale coordonatelor CM faţă de un reper situat pe 

Pământ. 
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Pasul 4. Aflăm coordonatele ecuatoriale ale centrului de masă 

CM faţă de reperul (T ) fixat pe Pământ exprimăm coordonatele 

carteziene în funcţie de coordonatele polare. 

                            CMCMCM  coscos                       (4.1) 

                            CMCMCM  sincos                       (4.2) 

                            CMCM  sin                                   (4.3) 

Din rezolvarea acestui sistem rezultă: 
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Pasul 5  Determinăm distanţele unghiulare între steaua A şi CM 

respectiv între steaua B şi CM la momentele de timp 1t , 2t ,...., nt . 

Din teorema cosinusului aplicată triunghiului sferic vom obţine : 

)cos()cos(cos kkk t
ACMCM

t
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t
A   , unde  nk ,...,1  (5.1) 

)cos()cos(cos kkk t
BCMCM

t
B

t
B    unde  nk ,...,1  (5.2) 

iar kt
A , kt

B - reprezintă distanţele unghiulare dintre stelele A ,B şi CM la 

momentul kt , unde  nk ,...,1 . 

Pasul 6. Aflăm distanţa exprimată în (UA) dintre stelele A şi B şi 

CM  la momentele de timp 1t , 2t ,...., nt , cu ajutorul relaţiei: 
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Deoarece r  putem să presupunem că CM  - distanţa 

dintre Terra şi sistemul binar. 
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t

BAr ;; cos22                               (6.2) 

 - distanţa dintre steaua A şi CM respectiv de la B şi CM  la momentul kt  

Deoarece  unghiurile kt
A şi kt

B sunt mici exprimate în arcsecunde 

atunci kt
Ar  şi 

kt
Br pot fi calculate astfel: 

                            
kt

k

BA

t

BAr
"

;;                                                  (6.3) 

- unde   este exprimat în parseci iar kt

A şi kt

B în arcsecunde. 

Înlocuind (5.2) în (6.3) obţinem: 
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kkkk t

BACMCM
t

BA

t

BA

t

BAr     (6.4) 

unde   nk ,...,1 .Deci 
kt

Ar  şi
kt

Br vor fi exprimate în UA. 

Pasul 7.  Aflăm coordonatele carteziene kt

Ax , kt

Ay , kt

Az  a stelei A 

respectiv kt

Bx , kt

By , kt

Bz   a stelei B la momentele de timp 1t , 2t ,...., nt   

faţă de sistemul CM 
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Fig 3. Sistemul de referinţă ecliptic 

Pasul 8. Se poate demonstra că: 
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unde  nk ,...,1   

 

 

 

 

 

 

 
 

      Fig 4. Trecerea de la coordonatele ecliptice la cele ecuatoriale. 

Vom obţine (3n) ecuaţii din care putem forma  2

3nC  sisteme de ecuaţii 

adică  
 !132

!3

n

n   sisteme cu două ecuaţii şi necunoscutele  (longitudinea 

nodului ascendent) şi i (unghiul de înclinare a planului orbitei stelei A 

respectiv stelei B faţă de planul eclipticii). 

Datorită erorilor de măsură vom obţine soluţii uşor diferite pentru 

BA;1 ,
BA;2 ,............,

BAn ;
 ,........, şi 

BA
i

;1 ,
BA

i
;2 ,......................,

BAni ;
. 

Se gaseşte un algoritm de rezolvare numerică a acestor sisteme şi 

vom determina valorile medii ale lui 
A , 

B  (valorile medii a 

longitudinii,nodului ascendent  pentru steaua A respectiv steaua B) şi 

Ai , Bi  ( valorile medii a unghiului de înclinare a planului orbitei stelei A 

respectiv B faţă de planul eclipticii). 

                                    
n

BABABA n
BA

;;;
............21

;


                    (8.4) 

                                    
n

iii
i

BABABA n

BA
;;;

...............21

;


                 (8.5) 

În mod ideal ar trebui ca Ai = Bi = i ( valoarea medie a unghiului 

de înclinare a planului orbitei sistemului binar  faţă de planul eclipticii). 
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Dacă valorile sunt uşor diferite atunci se calculează valoarea medie a 

unghiului de înclinare. 

                                                    2/)( BA iii                             (8.6) 

Pasul 9. Fie Kt
AV şi Kt

BV - anomaliile adevărate ale stelei A 

respectiv B la momentele de timp kt  unde  nk ,...,1  

 atunci: 
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;;
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BA E
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                                (9.1) 

unde kt

AE şi kt

BE - reprezintă anomaliile excentrice ale stelei A respectiv B la 

momentele de timp 
kt  

Va rezulta: 

                                      )
21

1
(2

;

;

k

k

t

BAt

BA

V
tg

e

e
arctgE 




 ,   nk ,...,1   

(9.2) 

Fie A şi B - argumentul periheliului orbitei stelei A  respectiv B atunci 

se poate demonstra că: 
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Deci anomaliile excentrice ale stelei A  respectiv B la  kt  
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(9.4) 

Pasul 10.    Se poate demonstra că : 

                        )cos1( ;;;
kk t

BABA

t

BA Eear  ,  nk ,...,1               

(10.1) 

unde Aa şi Ba  reprezintă semiaxa mare a orbitei reale a stelei A respectiv 

a stelei B, iar kt

Ar şi kt

Br - reprezintă distanţa dintre steaua A şi CM(centrul de 

masă) respectiv dintre steaua B şi CM(centrul de masă)  la diferite 

momente de timp kt ,  nk ,...,1 . 

Pasul 11.   Înlocuind (9.4) în ( 10.1) vom obţine următorul sistem 

de n  ecuaţii: 
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       (11.1)   

cu necunoscutele Aa , Ba  ( semiaxa mare a orbitei reale a stelei A 

respectiv B) , Ae , Be  (excentricităţile orbitelor reale ale stelei A respectiv 

B) şi A , B  (argumentul periheliului orbitei reale a stelei A respectiv 

B). 

Una din metodele de determinare a celor două necunoscute  este 

să grupăm cîte trei ecuaţii la diferite momente de timp şi obţinem 
3

nC  

adică
6

)2)(1(  nnn  sisteme de câte trei ecuaţii. 

În mod ideal ar trebui ca:  

                BA

BA

nnnBAnBABA
aaaaa ;

;6

)2)(1(;;2;1 ,....,.....       (11.2) 

              BA
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nnnBAnBABA
eeeee ;

;6

)2)(1(;;2;1 ,......,.......      (11.3) 

              BA

BA

nnnBAnBABA ;

;6

)2)(1(;;2;1 ,....,.....      (11.4) 

dar din cauza erorilor de măsură vom obţine valori uşor diferite aşa încât 

vom calcula valorile medii ale acestora.  
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(11.7) 

Până acum am determinat pentru orbita reală a stelelor A i B următoarele 

mărimi: 

-
A ,

B  (valoarea medie a longitudinii nodului ascendent)  

-
Ai ,

Bi  ( valoarea medie a unghiului de înclinare a planului orbitei stelei A 

respectiv B faţă de planul eclipticii). 

- Aa , Ba (valoarea medie a semiaxei mari a orbitei reale a stelei A şi B) , 

- Ae , Be (valoarea medie a excentricităţii orbitei reale a stelei A respectiv 

B)  

- A , B  ( valoarea medie a argumentului periheliului orbitei reale a stelei 

A respectiv B). 

Pasul 12. Se demonstrează că: 

                                  )(
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sin
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kk tt
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BA 
                       (12.1) 

unde AP  respectiv BP  reprezintă perioadele de revoluţie în jurul CM a 

stelei A respectiv a stelei B.Iar 
A

t0 respectiv
B

t0  reprezintă momentele 

pentru care stelele trec pe la periheliul orbitelor lor. 

 Se rezolvă cele două sisteme de ecuaţii şi se calculează valorile medii ale 

lui AP respectiv BP astfel încât vom obţine: 

                                    
n

PPP
P BABABA n

BA

;;;
.........21

;


                     (12.2) 

În mod ideal ar trebui ca BA PP   adică cele două stele A şi  B au 

aceeaşi perioadă de revoluţie în jurul CM dar din cauza erorilor de măsură 

vor fi uşoare diferenţe astfel încât se va calcula valoarea medie a perioadei 

de revoluţie:  

2

BA PP
P


                                         

(12.3) 

şi reprezintă perioada de revoluţie a sistemului binar, respectiv 

valorile medii ale 
A

t0
şi

B
t0
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n00201
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(12.5) 

În mod ideal ar trebui ca 
BA

tt 00   adică cele două stele A şi  B 

trec în acelaşi moment pe la periheliu dar din cauza erorilor de măsură vor 

fi uşoare diferenţe astfel încât se va calcula valoarea medie   

                                  
2

00

0
BA

tt
t


                                           

(12.6) 
şi reprezintă momentul de timp de trecere pe la periheliu a celor 

două stele A şi B. 

Din determinările de mai sus se pot afla masele 1M respectiv 2M  

ale stelelor ce alcătuiesc sistemul binar. Din legea a III a lui Kepler 

rezultă: 

                                          1
)(

3

21
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a

MMP                                            (13.1) 

          Unde                        BA aaa                                               (13.2) 

- reprezintă semiaxa mare a orbitei aparente a sistemului binar.             

                                         BA aMaM  21                                         (13.3) 

                                
2
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1

P

aa
M A  şi,

2

2

2

P
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M B                                  (13.4)                                               

Concluzii: 

Utilizând o cameră CDD se realizează mai multe fotografii la 

diferite momente de timp 1t , 2t ,…., nt .Imaginile obţinute de camera 

C.C.D. se suprapun peste harta cerului şi se determină (ascensia 

dreaptă) şi (declinaţia) pentru cele două stele a sistemului binar la 

momentele de timp 1t , 2t ,…., nt . Cu ajutorul algoritmului descris anterior 

se poate determina caracteristicele sistemului binar : longitudinea nodului 

ascendent , înclinarea orbitei sistemului binar, excentricitatea orbitei, 

semiaxele orbitelor reale, argumentul periheliului, momentul de trecere la 

periheliu, perioada de revoluţie şi masele stelelor ce alcătuiesc sistemul 
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binar. De asemenea acest suport teoretic se poate modifica şi aplica pentru 

calculul orbitelor asteroizilor şi planetelor pitice. 

La acest suport teoretic se poate ataşa un soft astfel încât 

prelucrarea datelor se poate face automatizat. 
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ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A STUDIULUI 

ŞTIINŢELOR BAZATE PE STUDIUL ASTRONOMIEI ŞI 

ROBOTICII 

Octavian GEORGESCU

 

 
Abstract 

This manifest is intended for everyone interested in finding out 

something about amateur astronomy  from Craiova, Dolj County, Romania, 

developed by me since 2004. I'm a first degree physics teacher interested in 

stimulating the learning of all sciences and for this I  used since my early years a 

wide range of methods for leading pupils towards sciences. At all levels my group 

of pupils  and I are involved into all sort of activities related to sciences, from self 

training in and outside our country to organizing activities like electronics, 

robotics and astronomy contests, stargazing sessions, training pupils for National 

and International Olympiads of Astronomy and Astrophysics and other kind of 

volunteer based actions very useful during YA 2009 but also every year till today. 

Our pupils ' results are very appreciated nationally and internationally and 

mostly by their parents  but somehow lack some national and local support, 

mostly because “homo hominis lupus est!”.  

 

Ca profesor de fizică având 25 de ani vechime am considerat cu 

mult înaintea anului 2009, odată cu sosirea mea în rândul profesorilor de 

fizică ai Colegiului Naţional ―Carol I‖ Craiova, că e necesar să 

îmbunătăţesc învăţarea fizicii şi a celorlalte ştiinţe la clasele unde interesul 

este centrat pe disciplinele specifice dar şi la clasele de gimnaziu. 

Metoda aleasă a fost centrată pe experimente şi aplicaţii practice 

atât la clasă cât şi pe activităţi extracurriculare, după orele de curs, 

gratuite, la care participă toţi elevii care doresc acest lucru şi au aprobarea 

părinţilor. Grupul elevilor care au dorit să se iniţieze în astronomie şi 

robotică a depăşit repede efectivul unei clase şi a căpătat şi un nume şi 

momentan un blog-până apare site-ul (astrobotica.wordpress.com) pentru 

definirea identităţii, Astrobotic Club din C.N. ―Carol I‖ Craiova, demn 

urmaş al grupului ―Stargazers‖ de până în 2009. Aparatura de lucru este 

personală, achiziţionată cu greu sau construită de mine din materiale 

recuperate, prezentată şi la conferinţe internaţionale (Diaspora si 

cercetarea românească).  

Cel mai bun rezultat al pregătirii elevilor pentru performanţă este 

participarea mea la pregătirea şi selecţia loturilor naţionale de astronomie 

                                                 

 Prof. C.N. Carol I Craiova , Reprezentat GTTP România 
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şi astrofizică iar în septembrie, la Olimpiada Internaţională de Astronomie 

2011 din Kazahstan, va participa eleva Sterpu Ştefania pe care o pregătesc 

de 3 ani şi care s-a calificat şi anul trecut la Internaţională dar a fost prea 

tânără pentru a fi admisă în lot. 

 Din păcate acestrezultat este umbrit de tentativa de deturnare spre 

alţi profesori, de la clasă, care doresc rezultate fără muncă şi primesc din 

păcate clase preferenţial, susţinuţi şi de legislaţia lacunară care nu ţine 

cont de declaraţiile elevilor şi părinţilor, în acest caz existente şi de la 

elevii altor unităţi care au ales să se pregătească cu mine la Colegiul 

―CarolI‖ pentru olimpiada de astronomie şi astrofizică.  

Ca performanţă de popularizare a ştiinţelor de departe acţiunile 

clubului din IYA 2009 precum şi cursurile CCD pentru peste 200 de 

profesori de diferite specialităţi din Dolj sunt în topul naţional. 

Activităţile de susţinere a studiului ştiinţelor prin studiul 

astronomiei şi astrofizicii au fost desfăşurate in fiecare săptămână de 

şcoală (dar şi în vacanţe) în trei sesiuni distincte, una pentru pregătirea 

lotului de elevi de performanţă pentru Olimpiada de Astronomie şi 

Astrofizică şi alte concursuri cu specific de astronomie , a doua pentru 

iniţiere în astronomie prin activităţi de studiu observaţional şi aplicativ al 

corpurilor cereşti iar a treia fiind dedicată studiului aplicat al roboticii şi 

implicit al electronicii .  

Rezultatele nu au întârziat să apară şi în rezultateleşcolare (la 

concursul Evaluare în educaţie la fizică şi olimpiadele şcolare) şi în 

activităţile extraşcolare , unde elevii Colegiului au obţinut premii şi 

menţiuni iar Colegiul ―Carol I‖ se regăseşte 

prin subsemnatul pe lista internaţională a 

organizatorilor de evenimente în cadrul IYA 

2009 şi a fost recompensat cu diplomă 

pentru organizarea unor evenimente la nivel 

naţional care au fost menţionate la nivel 

internaţional.  

Pentru că anul 2009 a fost şi Anul 

Internaţional al Astronomiei, activităţile desfăşurate de elevii Colegiului 

prin acţiuni de voluntariat in cadrul acţiunilor ―100 Hours of Astronomy‖ 

şi Galileean Nights, elevii participanţi ca voluntari în cadrul vizitelor de 

studiu, sesiunilor de observaţii nocturne şi diurne sau prezentărilor 

materialelor au acţionat pentru promovarea astronomiei ca activitate 

ajutătoare interesantă pentru studiul ştiinţelor, participând şi la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice pentru elevi cu teme de profil. 
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Activităţile de robotică şi electronică au reunit un număr sensibil 

mai mic de elevi dar foarte hotărâţi, poate şi ca urmare a diseminării 

rezultatelor unui curs de formare Comenius ―Robotica în şcoală‖ urmat în 

2008. Ca urmare elevii pregătiţi în domeniu au obţinut premii şi menţiuni 

la concursurile judeţene, naţionale şi regionale de robotică şi electronică, 

depăşind mulţi elevi din licee cu specific sau din cluburile elevilor. 

In anul 2010 şi 2011 au fost organizate şi desfăşurate activităţi de 

studiu iniţial şi aprofundat al astronomieicare s-au concretizat în acţiuni de 

promovare a astronomiei în cadrul Spring Day 2010 şi 2011, Global 

Astronomy Month 2010 şi 2011 , Galileo Teacher Training Programme -

unde am fost incluşi în primul newsletter al acestui program european, 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2010 şi Anul European al 

Voluntariatului 2011.  

Partenerii tradiţionali ai elevilor Colegiului Naţional ―Carol I‖ au 

fost ISJ Dolj şi CCD Dolj, Facultatea de fizică 

,Universitatea din Craiova, şcoli şi licee din 

Craiova. Elevii au participat cu plăcere la activităţi 

iar rezultatele la concursurile şcolare şi 

extraşcolare au fost pe măsura aşteptărilor: premii 

şi menţiuni la fazele judeţene ale olimpiadelor 

şcolare, prima menţiune la Olimpiada Naţională 

de Astronomie şi Astrofizică la Suceava, 2010, premii şi menţiuni la 

concursurile de electronică şi robotică precum şi la sesiunile de 

comunicări ştiinţifice. Dintre premianţii Colegiului putem menţiona pe 

elevii Tomescu Daiana , Crăciun Alexandru, Ciurel Victor, Deselnicu 

Andreea, Bucur Mara (astronomie), Pană 

Cristian, Marinescu Luchian(robotică şi 

electronică) şi mulţi alţii care au obţinut 

menţiuni onorabile prin muncă proprie pe care 

am reuşit să o canalizez corespunzător.  

În cadrul activităţilor de voluntariat a 

fost promovată învăţarea ştiinţelor prin vizite de 

studiu la planetarii şi observatoare astronomice din ţară precum şi prin 

organizarea unor sesiuni de observaţii astronomice pentru toţi elevii şi 

părinţii acestora. Toate activităţile desfăşurate au fost înregistrate şi se 

regăsesc pe site-urile IYA, GAM, GTTP, AEV şi Spring Day, din păcate 

nu şi în anuarul liceului, activităţi europene sau internaţionale care au 

contribuit la creşterea renumelui Colegiului Naţional ―Carol I‖ Craiova 
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PARADOXURI ALE ASTROFIZICII 

                                               Minodora Carmen LIPCANU

  

Abstract 

In each branch of science paradoxes are seed of amazement, curiosity, 

and eventually, profound understanding of the phenomena. We took into 

consideration some paradoxes. We believe that these have a conjoint explanation. 

The proposed themes are: High Energies and Energy Densities of some Cosmic 

Objects, Red Displacement of Spectral Lines of Quasars, Quasar and 

Radiosource Counting based on the Radio Flux Intensity received from them, 

whether the Radio Centimentric Spectral Energy is a Black Body Radiaion, and 

whether some deviations observed with Rocket and Baloon Apparatus are either 

of local or cosmological nature.  

 

Astrofizica actuală caută conexiuni între fizica energiilor înalte şi 

fenomenele de gravitaţie. Astfel, încercăm să înţelegem materia şi 

proprietăţile sale, aparent ciudate. Radioastronomia continuă să ne aducă 

noi descoperiri despre galaxii îndepărtate şi nucleele lor. Astronomia 

spaţială, folosind instrumente plasate pe rachete şi sateliţi, ne completează 

imaginea spaţiului solar, afectată de atmosfera şi câmpul magnetic al 

Pământului. Astronomia în infraroşu, atât la sol, cât şi plasată în 

instrumente pe rachete cosmice, ne-a deschis noi perspective de 

cunoaştere. Deasemenea astronomia în ultraviolet, în raze X şi gamma, 

astrofizica neutrinică au devenit indispensabile în studiul obiectelor şi 

fenomenelor extraterestre. Ne aflăm într-o perioadă revoluţionară a 

astronomiei cu influenţă asupra modului de a gândi al omenirii. Această 

revoluţie apare practic în urma explicării paradoxurilor ce ne vin din 

observaţii asupra Universului. O problemă fundamentală a astrofizicii este 

problema marilor energii şi a marilor densităţi de energie, ce depăşesc cu 

mult reacţiile termonucleare. Întâlnim mari energii în: unele radiogalaxii 

intense, unele galaxii în explozie, în nuclee active ale unor galaxii, în 

quasari. În cazul quasarilor, valorile înalte ale energiilor sunt 

impresionante. De exemplu: 

 Soarele emite o energie de 3,86 x 10
33

 ergi/s, 

                                                 

 Profesor doctor Palatul Naţional al Copiilor, Bucureşti 
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 explozia galaxiei M82 este în jur de 10
58

 – 10
59

 ergi/s (energie 

formată din energie cinetică a gazului expulzat în mişcare, 

radiaţii electromagnetice, electroni sincrotroni etc.), 

 radiogalaxia Cygnus A emite în jur de 4,2 x 10
39

 ergi/s, 

 quasarul 3C 273 emite în jur de 10
45

 – 10
46

 ergi/s. 

În infraroşu, obiectele mai sus menţionate emit mai multă energie. Iată 

câteva exemple: 

 nucleul galaxiei noastre emite 3,2 x 10
41

 ergi/s, 

 quasarul 3C 273 emite în jur de 6,2 x 10
48

 ergi/s. 

Având în vedere că odată cu producerea radiaţiilor se produc şi particule, 

obţinem că galaxiile şi quasarii trebuie să consume mase egale, sau mai 

mari decât propriile lor mase, pentru a genera energia pe care o produc. 

Sunt în studiu mai multe ipoteze ce încearcă să explice astfel de energii: 

 explicarea pe baza energiei gravitaţionale din fenomenul de colaps 

gravitaţional, 

 anihilarea materie – antimaterie, 

 presupunerea unor erori în calculul distanţelor şi astfel reducerea 

cifrelor 

 ipoteza, în cazul nucleelor active de galaxii, a quasarilor, 

existenţei de corpuri supermasive aflate în rotaţie, alcătuite din 

plasmă magnetizată. 

Este în mod general recunoscută asemănarea quasarilor cu nucleele 

galaxiilor Seyfert şi cu nucleele radiogalaxiilor intense. De aceea, este 

agreată interpretarea acestor obiecte ca obiecte extragalactice, ce prezintă 

o deplasare spre roşu cosmologică, chiar dacă peste aceasta se poate 

suprapune şi una de natură încă necunoscută. Marile energii sunt legate de 

marile densităţi de energie şi de variaţia debitului de energie al acestor 

obiecte. Variaţiile de strălucire şi de emisiune radio la quasari, pe durată 

de luni, sau câteva săptămâni, impun o limită superioară a diametrelor 

quasarilor, de ordinul duratei de variaţie a fluxului electromagnetic, pentru 

ca emisiunile diferitelor lor părţi să fie în fază. Astfel, la quasarii cu durata 

variaţiei strălucirii de 1 zi, dimensiunea lor ar fi de ordinul a 200 UA, iar 

la variaţii de 100 de zile, de aproape 0,1 parseci. Aceste cifre au fost 

confirmate de măsuratori interferometrice cu radiotelescoape 

intercontinentale aflate la distanţe de mii de km unul de altul. Asemănarea 

structurală a quasarilor cu radiogalaxiile intense reiese uneori din prezenţa 

a două radiosurse „plasmoni‖, între care se află un obiect cvasistelar 
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(QSO) ca în cazul radiosursei 3C 47
2
. S-a dovedit că cea mai mare parte a 

energiei provine din regiuni foarte mici, probabil foarte dense, condensări 

în centrele galaxiilor şi ale quasarilor
3
. Unii astrofizicieni au comparat 

activitatea unor nuclee galactice cu aceea a unor vulcani, susţinând că este 

vorba chiar de explozii şi de ejecţii de mase compacte din unele nuclee. 

Ambarţumian
4
 afirmă că galaxiile s-au format din activitatea explozivă a 

nucleelor lor. Burbridge şi alţi astrofizicieni susţin că quasarii au fost 

ejectaţi din nucleele unor galaxii, sprijinându-se în afirmaţia lor şi pe 

apropierea pe cer dintre galaxii şi quasari, care nu li se pare întâmplătoare, 

datorată unui efect de proiecţie. 

 Cei mai mulţi astrofizicieni agrează ideea unei găuri negre, ce 

acreiază materia în nucleul galaxiilor active şi quasarii. Formarea unei 

găuri negre, în centrul galaxiilor, ca rezultat al unui colaps al gazelor sau 

al unui roi compact de stele, apare ca inevitabilă în cadrul relativităţii 

generale. Încă din 1798 Laplace a dat primele indicaţii, pe baza legii lui 

Newton, asupra posibilităţii existenţei unor corpuri cu r < 2mGc
-2

 de pe 

suprafaţa cărora lumina nu mai poate scăpa, întrucât viteza parabolică ar fi 

mai mare decât c, viteza luminii. Schwarzschild, a studiat fenomenul 

aducându-l de la curiozitate matematică la problemă fizică, mai ales după 

descoperirea pulsarilor în 1968
5
. Totuşi, fizica găurilor negre nu este 

complet abordată, deoarece sunt mai multe contradicţii de elucidat. De 

exemplu o gaură neagră de 10
4
 – 10

8
 mase solare, aflată în centrul galaxiei 

noastre, imaginată pentru a explica undele gravitaţionale Weber, dacă ar 

emite izotrop, ar însemna o pierdere de masă de 2000 de mase solare pe 

an şi întreaga galaxie ar pieri în 10
8
 ani, ceea ce ar contrazice vârsta ei 

acceptată. O altă obiecţie la existenţa unei găuri negre în centru galaxiei 

este adusă de Ambarţumian
6
 prin observarea a ejecţii de materie sub 

formă de mase compacte de gaze în loc de căderi, iar ejecţiile se opun 

acreţiei. Iar exploziile sunt deseori repetate, de exemplu de 3 ori în cazul 

sursei Centaurus A. În plus, radiaţia produsă de o gaură neagră este în cea 

mai mare parte o radiaţie de corp negru (pulberi şi gaze care cad), pe când 

                                                 
2
 Popovici, Călin, Probleme fundamentale şi paradoxuri ale astrofizicii 

contemporane, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1973. 
3 Holcomb, R.W., Galaxies and Quasars: puzzling observations and 

bizzare theories, Science, 1970. 
4
 Ambarţumian, V., Nucleele galaxiilor, Astronomie in der Schule, 1970. 

5 Popovici, Călin, Probleme fundamentale şi paradoxuri ale astrofizicii 

contemporane, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1973. 
6
 Ambarţumian, V., Nucleele galaxiilor, Astronomie in der Schule, 1970 
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cea observată, ca spectru, polarizare şi sub unghiul altor proprietăţi, 

sugerează o radiaţie netermică a nucleelor. 

 O altă posibilitate
7
 de a explica marea degajare de energie a 

nucleelor active şi a quasarilor se bazează pe existenţa unor corpuri 

supramasive magnetice, în rotaţie
8
. După calculele lui Fowler, 

Chandrasekhar, Zeldovici şi Novikov, astfel de corpuri sau se 

fragmentează, sau se prăbuşesc gravitaţional (colaps). Un astfel de corp 

supermasiv, al cărui echilibru este asigurat de rotaţie, de câmp magnetic şi 

presiunea de radiaţie, este denumit de Ozernoy „magnetoid‖ sau 

„superpulsar‖ şi consideră că formează nucleele galaxiilor
9
. Tot Ozernoy 

susţine un model mai realist, bazat şi pe date cosmogonice: în centrul 

sistemelor stelare compacte ar exista un magnetoid, conţinând posibil o 

gaură neagră. O altă ipoteză de a explica marile energii debitate de obiecte 

cosmice, constă în folosirea reacţiei de anihilare materie-antimaterie, a 

cărei eficienţă este de 100% din energia masei de repaus şi de 100 de ori 

mai mare decât a reacţiilor termonucleare cele mai energetice. Deşi 

observaţiile efectuate de „Explorer 11‖ şi  „OSO 3‖ au arătat că raportul 

densităţilor antiprotoni/protoni este sub 10
-610

, Hoyle susţine că materia şi 

antimateria s-ar forma în regiuni separate sau în regiuni dense ale 

nucleelor galaxiilor, unde razele gama de anihilare ar fi absorbite. Astfel, 

F. Low
11

, susţine că în nucleele galaxiilor şi în quasar s-ar forma materie 

şi antimaterie în mici celule numite de el „irtroni‖, a căror anihilare 

reciprocă s-ar găsi la originea marii energii observate. O problemă asupra 

căreia s-au aplecat mulţi cercetători este marea deplasare spre roşu a 

quasarilor. H. Arp dovedeşte faptul că deplasarea spre roşu a quasarului 

3C 279 nu este doar determinare de distanţă cosmologică, ci mai conţine 

încă o componentă. Pentru explicaţia acesteia Arp dă noua ipoteze. 

Existenţa unor deplasări spre roşu suplimentare peste cea cosmologică nu 

mai poate fi negată, devenind o mare problemă a astrofizicii. 

Astrofizicieni teoretici ca F. Hoyle, J.V. Narlikar
12

 sau de observaţie ca 

                                                 
7
 Popovici, Călin, Probleme fundamentale şi paradoxuri ale astrofizicii 

contemporane, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1973 
8
 Ozernoy, L.M., Galactic nuclei, Tamm Department of Theoretical Physics, 

Moscow, 1972 
9
 Ibidem 

10
 Fazio, G.G., High-energy Gamma-ray Astronomy, Nature, 1970 

11
 Holcomb, R.W., Galaxies and Quasars: puzzling observations and bizzare 

theories, Science, 1970 
12

 Hoyle, F. şi Narlikar, J.V., On the nature of mass, Nature, 1971 
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Arp, sugerează că este nevoie de o nouă fizică pentru a explica aceste 

fenomene care privesc quasarii şi nucleele active de galaxii. 

 Quasarii şi radiosursele, în general, au provocat numeroase 

discuţii în legătură cu numărătorile lor în funcţie de intensitatea fluxului 

radio primit de la ele. Din observaţii se constată că odată cu creşterea 

frecvenţei la care se fac numărătorile (radio, în infraroşu, optic, raze X), 

valoarea absolută a pantei descreşte. Se ridică următoarea problemă: la ce 

frecvenţă trebuiesc considerate numărătorile pentru a avea o semnificaţie 

cosmologică? Încercarea de a pune în corelaţie deplasarea spre roşu a unor 

radio-galaxii  şi quasari cu fluxul lor radio, la obiecte mai strălucitoare 

radio nu a dus la niciun rezultat concludent. Referindu-ne la quasari şi 

obiecte cvasistelare, totul depinde dacă deplasarea spre roşu este sau nu 

cosmologică. Dacă este cosmologică în totalitate sau în cea mai mare 

parte, atunci testul luminozitate – volum duce la concluzia că aceste 

obiecte nu sunt distribuite uniform în spaţiu şi densitatea lor spaţială 

variază puternic cu epoca, ceea ce ar pleda puternic în favoarea unui 

Univers evolutiv. Atenţia astrofizicienilor este acaparată de radiaţia 

radiocentimetrică izotropă, descoperită în 1965 de Penzias şi Wilson
13

, 

corespunzătoare radiaţiei unui corp negru de 2,7ºK (densitatea de energie 

4 x 10
-13

 ergi/cm
3
). Problema care se pune este dacă această radiaţie este 

într-adevăr o radiaţie de corp negru şi dacă unele deviaţii observate cu 

aparate din rachete şi baloane, în intervalul 0,4 – 1,3 mm, şi care dau o 

temperatură mai mare de 6ºK, sunt datorate unor cauze locale (geocoroana 

sau galaxia), sau au o origine cosmologică. În cazul în care aceste deviaţii 

ar avea o origine cosmologică, întreaga greutate adusă de descoperirea 

acestei radiaţii în favoarea unui Univers evolutiv s-ar spulbera. A fost 

lansată următoarea ipoteză: radiaţia ar putea proveni din surse discrete, în 

special din nuclee de galaxii, care emit intens în infraroşu. Numai dacă 

radiaţia este de corp negru ea constituie o foarte puternică evidenţă a unei 

stări supradense iniţiale a Universului. Această problemă crucială încă nu 

este clarificată, cu toate că majoritatea astronomilor consideră radiaţia ca 

fiind de corp negru. Am pus în discuţie doar câteva paradoxuri, despre 

care credem că sunt strâns legate între ele, impunându-se rezolvarea lor 

globală printr-o soluţie de ansamblu. 
Bibliografie 
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Abstract 

         La cohabitation multiséculaire des Roumains et des Allemands à 

Mediaş a conduit à établir des relations complexes entre les deux communautés. 

La période qui s‟étend entre le milieu du XIXème siècle et le milieu du XXème 

siècle n‟a pas fait exception de cette évolution. 

       L‟éclat de la révolution de 1848 a trouvé les deux nations ayant des 

statuts différents, ce fait se reflétant dans leurs objectifs politiques et nationaux. 

Dans ces conditions, on assiste, dans une première phase, à la création des 

rapports contradictoires entre les Roumains et les Allemands, qui sous la 

pression de la menace hongroise ont évolué vers la collaboration. 

        La communauté allemande a compris l‟importance de l‟acte du 1er 

décembre 1918.Par conséquent, les organismes politiques-militaires roumains et 

allemands      de Medias ont collaboré à l‟assurance du cadre nécessaire au 

déroulement dans des conditions normales de la vie politique, économique, 

sociale et  confessionnelle de la ville.  

În cadrul unor comunităţi multietnice, raporturile dintre diferitele 

etnii ocupă, fără îndoială, un loc determinant în evoluţia comunităţii 

respective, in ansamblul său. Din acest punct de vedere, oraşul Mediaş, 

prezentând el însuşi o asemenea structură etnică, nu a făcut excepţie. 

Comunicarea noastră îşi propune să abordeze succint raporturile stabilite 

între etnicii români, autohtoni pe aceste meleaguri, dar lipsiţi de drepturi, 

şi saşi, colonizaţi aici în secolul al XIII-lea de către regii Ungariei, în 

calitate de hospites, beneficiarii unor largi privilegii, în perioada, de circa 

un secol, cuprinsă între Revoluţia de la 1848 şi izbucnirea celui de-al 

doilea război mondial. 

Românii şi saşii medieşeni la 1848. Izbucnirea revoluţiei de la 

1848 a influenţat serios evoluţia relaţiilor româno-săseşti, determinând o 
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reconsiderare a lor. Complexitatea acestor raporturi este clar evidenţiată 

de faptul că la nivelul Mediaşului, până în toamna anului 1848 momentele 

de colaborare a alternat cu cele tensionate. 

Procesul de organizare a gărzilor naţionale la nivelul Mediaşului a 

constituit un asemenea moment de tensiune în raporturile româno-săseşti. 

La 29 martie 1848 la Mediaş se organizează gărzile naţionale săseşti. Cu 

această ocazie, autorităţile săseşti, care s-au pronunţat pentru susţinerea 

coroanei austriece, au propus românilor să se încadreze în gărzile 

naţionale săseşti. Răspunsul românilor va veni la 4 aprilie 1848 prin glasul 

leaderului comunităţii româneşti, protopopul unit Ştefan Moldovan. 

Românii condiţionau intrarea lor în gărzile naţionale săseşti de 

satisfacerea a trei doleanţe transmise magistratului prin intermediul 

poliţiei locale Friedrich Biedersfeld: 1. reprezentarea „în Dietă, în 

magistrat şi comunitate, după numărul sufletelor lor”; 2. împărtăşirea 

„bisericilor, şcolilor şi şcolarilor români” din veniturile de obşte „ca şi 

ai saşilor”; 3. dreptul la porţiuni canonice pentru bisericile şi parohii 

români „în cantitate şi calitate ca a celor săseşti”
1
. Ca răspuns la cererile 

românilor, consemnează Ştefan Moldovan, „magistratul a tăcut”, semn 

că ele nu conveneau autorităţilor locale
2
. 

În condiţiile radicalizării acţiunilor revoluţionare din Transilvania, 

începând cu luna iunie 1848, asistăm şi la Mediaş la o intensificare a 

procesului de organizare, în cadre revoluţionare, a comunităţilor din acest 

centru, acelor săsească şi românească îndeosebi. Mai bine informaţi şi 

organizaţi, saşii au fost primii care au recurs la asemenea acţiuni. La 

rândul său, comunitatea românească cunoaşte, la rândul său, în această 

perioadă o serie de frământări, generate de abuzurile administraţiei săseşti. 

Ele îşi află reflectarea în scrisoarea adresată la 15 iunie 1848 de episcopul 

ortodox Andrei Şaguna magistratului oraşului în care se arăta că „în urma 

provocării mai multor comune şi locuitori de limbă română îndrăznesc a 

transpune în 13 anexe doleanţele lor spre necesara pertractare; la ele 

adaug plângerea comunei şi preoţimii noastre din Mediaş contra dijmei 

preoţilor saşi, pe care binevoiţi a o rezolva în sensul legii intrate în 

vigoare deja patria întreagă, dijma încasată prin meşteşugari de către 

                                                 
1
 Documente historice din 1848 et 1849, în „Transilvania‖, VIII-IX, 1875-1876, 

p. 201-202 (în continuare, Transilvania, VIII-IX). 
2
 Şt. Moldovan, Estras din ziarul vieţii mele de la 15 martie 1848 până la 18 

ianuarie 1849, în „Transilvania‖, VIII-IX, 1875-1876, p. 76. 
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fisc şi de către saşi de la români să li se restituie deci acestora; poporul a 

cărui supunere este atât de demnă de admirat se va linişti astfel”
3
. 

Începând cu luna iunie 1848, şi românii din Mediaş au început să 

se organizeze. Fruntaşii acestora, Teodor Calboreanu şi Ioan Tufa, cer 

administraţiei săseşti respectarea dreptului de-a se organiza în gărzi 

naţionale proprii. În acţiunea de realizare a acestui obiectiv s-a implicat şi 

protopopul Ştefan Moldovan, care din această cauză va atrage asupra sa 

ostilitatea autorităţilor locale care, în luna iulie a anului 1848, în cadrul 

unei şedinţe secrete, l-au declarat persoană suspectă şi l-au pus sub 

supraveghere la domiciliu. Conform relatării lui George Bariţiu, se viza 

chiar suprimarea fruntaşului român. „Centumviratul oraşului Mediaşului 

într-o şedinţă secretă decisese, iacă aşa dintr-un presupus săsesc, 

pierderea lui Ştefan Moldovan”, consemnează el
4
. Măsura de 

supraveghere la domiciliu a declanşat nemulţumirea prelatului român 

care, la 7 august, a înaintat autorităţilor un viguros protest, asigurându-le, 

totodată, de loialitatea românilor, fapt ce a dus la ridicarea arestului la 

domiciliu, ce-i fusese impus
5
. 

În vara anului 1848, organizarea saşilor se intensifică. Între 13 şi 

16 august, tinerii saşi întruniţi la Mediaş, sub preşedinţia cărturarului 

Stephan Ludwig Roth şi a studentului Theodor Fabini constituie Uniunea 

de tineret sau Asociaţia tineretului german transilvănean
6
. La scurt timp, 

pe fondul intensificării acţiunilor revoluţionare, mulţi dintre tinerii 

participanţi la adunarea de la Mediaş, inclusiv Theodor Fabini se vor 

înrola în Batalionul de vânători al saşilor transilvăneni, care va participa 

activ la luptele împotriva forţelor maghiare
7
. 

În toamna anului 1848, se va organiza şi garda naţională 

românească din Mediaş. Momentul exact nu-l cunoaştem, dar putem 

                                                 
3
 Apud V. Mărculeţ, Al. Doboş, Aspecte ale revoluţiei române de la 1848-1849 la 

Mediaş, Mediaş, 2007, p. 57. 
4
 G. Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei. Pre două sute de ani în urmă, vol. 

II, Sibiu, 1890, p. 280. 
5
 Şt. Moldovan, op. cit., p. 77. 

6
 C. Göllner, Stephan Ludwig Roth, Bucureşti, 1982, p. 92. 

7
 V. Mărculeţ, Stephan Ludwig Roth şi revoluţia de la 1848-1849. Atitudinea faţă 

de marile probleme româneşti din Transilvania (Stephan Ludwig Roth und die 

Revolution von 1848-1849. Die Haltung gegenüber den groβen rumänischen 

Fragen in Siebenbürgen), în vol. „Stephan Ludwig Roth (1796-1849). 150 de 

ani de la moartea sa – Stephan Ludwig Roth (1796-1849). 150 Jahre seit 

Seintem tod‖, Mediaş, 1999, p. 40, 103. 
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afirma cu certitudine că constituirea şi înarmarea „gărzii civile” din 

Mediaş este anterioară datei de 27 septembrie, când în cadrul dezbaterilor 

de la Blaj s-a hotărât formarea gărzilor naţionale româneşti, după cum 

făcuseră încă din martie, atât ungurii, cât şi saşii. Faptul este confirmat de 

Ştefan Moldovan, care relatează că „românii din Mediaş mai nainte de 

adunarea de la Blaj, care s-a ţinut de la 16 până la 28 sept., s-au 

constituit pre sine în garda naţională română”
8
. Conform informaţiilor de 

care dispunem, suntem în măsură să conchidem că procesul de constituire 

a gărzilor naţionale româneşti începuse la Mediaş la mijlocul lunii 

septembrie 1848. La 15 septembrie 1848, în numele românilor medieşeni, 

Teodor Calboreanu şi Ioan Tufa reluau demersurile în acest sens înaintând 

autorităţilor un memoriu, susţinut de Ştefan Moldovan
9
. Referindu-se la 

acest aspect, Ştefan Moldovan consemnează că „comunitatea română din 

cetatea Mediaşului […] a decis, ca în puterea provocaţiunii făcute de 

către universitatea naţiunei săseşti cu data de 30 martie 1848, nr. 443 

[…], acum să se ia asupră-şi greutatea de a primi arme pentru apărarea 

vieţii proprii, şi a familiei sale şi pentru scutirea căminului şi a bunurilor 

sale, însă sub garda naţională română”
10

. Cererea românilor a fost 

dezbătută de forurile locale în şedinţa din 16 septembrie fiind avizată 

favorabil de această dată, prin decizia nr. 2.334. S-a format astfel, garda 

naţională românească din Mediaş, cu un efectiv de 180 de membri, 

avându-l căpitan pe Achim Bunea. Însuşi Ştefan Moldovan va lua 

jurământul gărzilor naţionale româneşti înfiinţate în Mediaş şi în satele din 

împrejurimi
11

. La 12 noiembrie 1848, efectivele gărzii naţionale româneşti 

din Mediaş ajunseseră la 300 de oameni
12

. 

În condiţiile în care politica promovată de guvernul maghiar 

ameninţa în egală măsură fiinţa naţională a românilor şi saşilor, 

colaborarea acestora se întăreşte. Câteva exemple sunt edificatoare din 

acest punct de vedere. La 14 octombrie 1848, tribunul Petru Bonta din 

Legiunea III a Târnavelor, comandată de Vasile Moldovan, îşi făcea 

intrarea în Mediaş în fruntea a 400 de lăncieri recrutaţi din satele vecine. 

Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente dramatice, Ştefan 

Moldovan preia iniţiativa şi îi determină pe românii înarmaţi să depună 

jurământul de fidelitate către împărat în faţa primarului Daniel Gräser şi a 

                                                 
8
 Şt. Moldovan, op. cit., p. 78. 

9
 Transilvania, VIII, p. 202. 

10
 Şt. Moldovan, op. cit., p. 78. 

11
 Ibidem. 

12
 Ibidem, p. 100. 
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comandantului cetăţii, maiorul Klokocsnau (Clococianu sau Clocoşan, 

după unii autori, român de origine)
13

. În acţiunea de organizare a 

lăncierilor români în zona Mediaşului se vor remarca învăţătorul Ioan 

Porea şi fiul său, avocatul George Porea, deveniţi tribuni. 

În toamna anului 1848, pe fondul ofensivei forţelor maghiaro-

secuieşte asistăm la realizarea unei colaborări militare româno-săseşti. 

Câteva exemple sunt edificatoare din acest punct de vedere. La 25 

octombrie 1848, maiorul Kleiser, comandantul trupelor imperiale din 

Mediaş, în fruntea unei companii de grenadieri, a două companii de 

vânători saşi şi a două centurii de lăncieri români, comandate de tribunul 

George Porescu, întărite cu două tunuri mari şi două mici, a surprins şi a 

dispersat la Şaroşul Mic o grupare de circa 6.000 de gardişti secui care se 

îndrepta spre Mediaş
14

. La sfârşitul lunii octombrie 1848, la solicitarea 

generalului-mareşal Pfersman, din scaunul Mediaşului au fost recrutaţi 

100 de români şi 146 de saşi, pentru a lupta alături de trupele imperiale
15

. 

În curând însă, luptătorii români şi saşi din zona Mediaşului se 

vor angaja în lupte violente cu forţele maghiare şi secuieşti care înaintau 

dinspre Târgu Mureş spre valea Târnavei Mari. La 3 noiembrie 1848, 

3.000 de luptători români din zona Mediaşului, comandaţi de căpitanul 

Ackner şi tribunul George Porea, precum şi un număr de luptători saşi au 

participat alături de trupele imperiale comandate de generalul Gedeon la 

confruntarea cu trupele maghiare de la Nirasteu (jud. Mureş), pe care le-

au înfrânt obligându-le să se replieze spre Târgu Mureş
16

. Modul 

discreţionar în care erau trataţi însă lăncierii români în raport cu saşii a 

creat serioase nemulţumiri, astfel că la 14 noiembrie 1848, la doar zece 

zile după bătălia de la Nirasteu, doar 46 de luptători români mai 

rămăseseră sub comanda generalului Gedeon. Factorii care au condus la 

această stare de lucruri sunt pe larg expuşi de Ştefan Moldovan într-un 

raport către Comitetul de Pacificaţiune din 16 noiembrie
17

. 

Câteva zile mai târziu, 1.400 de lăncieri români, precum şi 

luptătorii din detaşamentele săseşti se alăturau forţelor austriece care 

operau pe Mureş. Sub comanda căpitanului Ackner şi a tribunului Ioan 

Porea lăncierii din zona Mediaşului participă, între 19 şi 21 noiembrie 

                                                 
13

 Ibidem, p. 92. 
14

 Ibidem, p. 93; I. Moldovan, Din întâmplările vieţii, în vol. „Memorialistica 

revoluţiei de la 1848 în Transilvania‖, Cluj-Napoca, 1988, p. 252. 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem, p. 94. 
17

 Ibidem, p. 113-114. 
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1848 la acţiunile din zona Aiudului, după care sunt trimişi acasă 

„rămânând în ascultarea mai marilor guardiei naţionale”
18

. 

În sfârşit, ultimele acţiuni militare comune româno-săseşti s-au 

consumat la mijlocul lunii ianuarie 1849 în contextul ofensivei generale a 

forţelor maghiare spre Mediaş. La 16 ianuarie 1849, forţele imperiale şi 

luptătorii locali, români şi saşi, au purtat lupte grele cu trupele maghiare 

comandate de generalul Bem la Seuca, Sân Martin şi Şomuştelnic, dar au 

fost obligate să se retragă. O ultimă încercare, eşuată şi ea, de a opri 

înaintarea acestora a avut loc în aceeaşi zi pe dealurile Velţului
19

. La 17 

ianuarie 1849, forţele maghiare ocupau Mediaşul şi puneau capăt 

revoluţiei din această regiune. O parte a luptătorilor români vor continua 

acţiunile alături de trupele imperiale şi in primăvara şi vara anului 1849, 

contribuind la înfrângerea trupelor maghiare. Între cei morţi în timpul 

acestor lupte s-a numărat şi fruntaşul sas Teodor Fabini, căzut la Simeria 

(9 februarie 1849)
20

. 

În încheierea acestui moment reţinem ca un exemplu deosebit, 

strânsa colaborare şi prietenie dintre prefectul Mediaşului, Ştefan 

Moldovan şi eruditul sas Stephan Ludwig Roth. Aceasta s-a manifestat în 

special în perioada noiembrie 1848-ianuarie 1849, când aceştia au ocupat 

funcţiile de viceprefecţi ai comitatului Cetatea de Baltă. Când la 16 

ianuarie 1849, urmând sfaturile ofiţerilor austrieci, Ştefan Moldovan a luat 

calea exilului în Ţara Românească, i-a cerut prietenului său sas să-l 

însoţească. Încrezător în amnistia proclamată de generalul Bem, Roth a 

refuzat. Arestat la 21 aprilie 1849, a fost condamnat la moarte de 

tribunalul de sânge de la Cluj şi executat la 11 mai. Ştefan Moldovan, în 

schimb, va reveni la Mediaş în august 1849. 

Saşii medieşeni şi Marea Unire. La sfârşitul anului 1918 şi la 

începutul anului 1919, când naţiunea română îşi pregătea şi realiza unirea 

Transilvaniei cu România, Mediaşul a trăit momente importante. La 10 

noiembrie 1918 se constituia aici Consiliul Naţional Român local, sub 

preşedinţia avocatului Dumitru Popp. În aceeaşi zi era constituită garda 

naţională românească, sub comanda căpitanului Romulus Moldovan. Saşii 

din localitate şi-au constituit, la rândul lor, propriile organisme politice şi 

militare. La 17 noiembrie 1918 era constituit Consiliul Naţional Săsesc 
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 Transilvania, IX, p. 42. 
19

 Şt. Moldovan, op. cit., p. 165. 
20 V. Mărculeţ, op. cit., p. 40, 103; Maria Totu, P. Florea, P. Abrudan, Bărbaţi ai datoriei. 
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local, prezidat de Samuel Karres junior, şi garda naţională săsească, 

comandată de căpitanul Fritz Jekeli
21

. 

Înţelegând perfect imperativul momentului, organismele politico-

militare româneşti şi săseşti din Mediaş au colaborat fără rezerve 

asigurând cadrul necesar, favorabil derulării în condiţii normale a întregii 

vieţi politice, economice, sociale şi confesionale a oraşului şi a locuitorilor 

săi. Acest cadru a împiedicat apariţia, evoluţia şi manifestarea la Mediaş a 

unor incidente cu consecinţe grave pentru întreaga comunitate. 

Realizarea unirii Transilvaniei cu România a fost acceptată fără 

rezerve de populaţia săsească. Reprezentanţii săi, întruniţi la 9 decembrie 

1918 la Mediaş, în sala „Transilvania”, salutau „cu mare bucurie şi 

satisfacţie” actul naţional al românilor
22

. Concomitent cu aceste 

evenimente, armata română pătrundea în Transilvania. La 16 decembrie 

1918, într-un entuziasm general, primele unităţi militare româneşti, 

însumând 200 de militari, sub comanda căpitanului Traian Iliescu, intrau 

în Mediaş. La intrarea în oraş, ostaşii românii au fost salutaţi, atât de 

reprezentanţii Consiliilor Naţionale româneşti şi săseşti, cât şi de 

reprezentanţii autorităţilor locale
23

. 

Convorbirile purtate la 1 ianuarie 1919 între reprezentanţii 

Consiliului Dirigent şi cei ai Consiliului Naţional Săsesc au clarificat 

definitiv situaţia. Ca urmare, la 8 ianuarie 1919, în întrunirea de la Mediaş 

a Consiliului Naţional Săsesc (Sächsischer Nationalrat) şi a Comitetului 

Central Săsesc (Sächsischer Zentralausschuss), reprezentanţii saşilor se 

declarau de acord cu actul politic şi naţional al românilor, înfăptuit la 1 

Decembrie 1918. În rezoluţia adunării, adoptată cu acest prilej, se arăta că 

„având în vedere unirea Transilvaniei cu România şi fiind convinşi de 

importanţa mondială a acestui act, saşii din Transilvania se pronunţă 

[…] pentru unirea Transilvaniei cu România” şi că „poporul săsesc ia 

act nu numai de un proces istoric de importanţă mondială şi de dreptul 

legitim al poporului român la unire şi formarea unui stat”
24

. Referindu-se 

la aceeaşi poziţie, în proclamaţia Consiliului Naţional Germano-Saxon din 

9 ianuarie 1918 se preciza: „Luând act de aceste fapte, şi cu convingerea 

importanţei internaţionale a acestui eveniment, poporul sas din 

Transilvania, bazându-se pe dreptul popoarelor de-a dispune în mod liber 
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de ele înseşi, proclamă unirea sa cu Regatul României şi transmite 

poporului român salutul său frăţesc şi cordiale urări pentru realizarea 

completă a idealului naţional. Prin aceasta, poporul sas din Transilvania 

ţine seamă nu numai de evoluţia istorică, precum şi de drepturile 

esenţiale ale poporului român de a se uni şi forma un stat unic”
25

. 

La începutul anului 1919 s-a trecut la introducerea administraţiei 

româneşti în Transilvania. În aceste condiţii, odată cu intrarea în 

componenţa statului român, Mediaşul cunoaşte o evoluţie deosebită sub 

raport economic, demografic şi cultural. 

Românii şi saşii din Mediaş în perioada interbelică. Ceea ce 

caracterizează evoluţia Mediaşului după Marea Unire este industrializarea. 

Pe lângă micile ateliere şi fabrici existente, apar acum mari întreprinderi 

care vor schimba faţa oraşului. 

Din al treilea deceniu al secolului XX, prin înfiinţarea marilor 

întreprinderi industriale (fabrica de geamuri în anul 1921; fabrica de sticlă 

„Vitrometan‖ în 1922; Societatea Naţională de Gaz Metan în 1928), au 

fost create noi locuri de muncă, ce au atras muncitori din aşezările rurale 

învecinate, o mare parte din cei angajaţi în aceste unităţi stabilindu-se 

definitiv în oraş. 

Cu tot afluxul de populaţie aparţinând, în mare parte, 

naţionalităţilor română şi maghiară, şi în anul 1930 în structura etnică a 

oraşului Mediaş saşii rămâneau cei mai numeroşi
26

, cu 38,5 procente, fiind 
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 Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Recunoaşterea ei 

internaţională. 1918. Documente interne şi externe. August 1918-iunie 1919, 

vol. III, Bucureşti, 1986, p. 122, 124. 
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 Cătălina Mărculeţ, I. Mărculeţ, Modificări în structura naţională a populaţiei 

oraşului Mediaş în secolul XX, în „Revista Geografică‖, T. V – 1998, 

Bucureşti, 1999., p. 118; I. Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, Aspecte privind 

structura naţională a oraşelor Mediaş, Bistriţa şi Sebeş în perioada 1900-

1992, în „Regionalism and Integration: Culture, Space, Development‖, 
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maghiarilor şi evreilor în oraş, ponderea populaţiei de naţionalitate germană a 
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1930.  



 288 

urmaţi de români (27,1%), maghiari (24,9%), evrei (4,5%) şi ţigani 

(2,2%)
27

.  

Cadrul legislativ oferit de statul român prin Constituţia din 1923, 

care preciza că „deosebirea de credinţe religioase şi confesiuni, de 

originea etnică şi confesiuni, de originea etnică şi de limbă, nu constituie 

în România o piedică spre a dobândi drepturi civile şi politice şi a le 

exercita”
28

 şi relativul echilibru demografic la care au ajuns principalele 

etnii din localitate au făcut ca relaţiile de colaborare dintre românii şi saşii 

din Mediaş să se accentueze. Acest lucru se va dovedi favorabil ambelor 

naţionalităţi. 

Unirea din decembrie 1918 a adus importante mutaţii în cadrul 

învăţământului local, inclus în sistemul organizatoric al învăţământului 

românesc. În perioada interbelică învăţământul din Mediaş s-a extins şi 

diversificat prin cuprinderea în sistemul organizat şi al copiilor de vârstă 

preşcolară. În această perioadă în oraş funcţionau: 4 grădiniţe, 2 şcoli 

primare de stat, 3 şcoli primare confesionale aparţinând naţiunilor 

conlocuitoare (o şcoală germană, una maghiară şi una evreiască) şi 3 

instituţii secundare (Liceul German „St. L. Roth”, continuatorul vechii 

şcoli din secolul al XVII; Gimnaziul Evanghelic de Fete, înfiinţat în anul 

1924; Liceu Mixt de Stat, înfiinţat în 1934)
29

. 

Consideraţii finale. Convieţuirea multiseculară a românilor şi 

saşilor la Mediaş a condus la stabilirea unor relaţii complexe între cele 

două comunităţi. Perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XIX-lea şi 

mijlocul secolului al XX-lea nu a făcut excepţie de la această evoluţie. 

Izbucnirea revoluţiei de la 1848 a aflat cele două naţiuni – rămână 

şi săsească – având statute diferite, fapt reflectat în obiectivele lor politice 

şi naţionale uneori opuse. În aceste condiţii, asistăm pe parcursul 

evenimentelor la stabilirea unor raporturi contradictorii româno-săseşti, 

care sub presiunea ameninţării maghiare au evoluat însă spre colaborare. 

Comunitatea săsească a înţeles perfect imperativul momentului 

actului de la 1 decembrie 1918. În consecinţă, organismele politico-

militare româneşti şi săseşti din Mediaş au colaborat fără rezerve 

asigurând cadrul necesar, favorabil derulării în condiţii normale a întregii 
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vieţi politice, economice, sociale şi confesionale a oraşului şi a locuitorilor 

săi. 

În perioada interbelică convieţuirea româno-săsească s-a 

desfăşurat în cadrele politice şi administrative create de statul roman. 

Conlucrarea celor două comunităţi principale ale Mediaşului, în toate 

domeniile vieţii şi activităţii – a economic, social, cultural – a condus la 

dezvoltarea economică deosebită a oraşului. 

 

Résumé 

 

Moments des rapports roumains-allemands de Mediaş (milieu du xix-

eme siecle – milieu du xx-eme siecle). La cohabitation multiséculaire des 

Roumains et des Allemands à Mediaş a conduit à établir des relations 

complexes entre les deux communautés. La période qui s‘étend entre le 

milieu du XIXème siècle et le milieu du XXème siècle n‘a pas fait 

exception de cette évolution. 

L‘éclat de la révolution de 1848 a trouvé les deux nations ayant 

des statuts différents, ce fait se reflétant dans leurs objectifs politiques et 

nationaux. Dans ces conditions, on assiste, dans une première phase, à la 

création des rapports contradictoires entre les Roumains et les Allemands, 

qui sous la pression de la menace hongroise ont évolué vers la 

collaboration. 

La communauté allemande a compris l‘importance de l‘acte du 

1er décembre 1918.Par conséquent, les organismes politiques-militaires 

roumains et allemands      de Medias ont collaboré à l‘assurance du cadre 

nécessaire au déroulement dans des conditions normales de la vie 

politique, économique, sociale et  confessionnelle de la ville.  
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PARTIDELE POLITICE DIN ROMĂNIA INTERBELICĂ ŞI 

ATITUDINEA LOR FAŢĂ DE ŞTIINŢA DE CARTE DIN 

MEDIUL RURAL 
 

                                                       Emilena-Irinela TATU

 

 
Abstract 

The main concern of all Romanian political parties during the inter-war 

period was the development of the primary education as well as increasing the 

number of educated people and decreasing illiteracy levels. Despite the rapid 

dissipation of educational tools – especially after 1930- the results did not always 

meet the expectations. The concern of the head of the state should be the 

establishment of a fruitful relation between the material and moral elements so 

that the latter never come second. The duty of the state is not only to provide the 

people with the required material goods, but also to provide them with the 

intellectual, moral and material means to help themselves. 

 

Şcoala a jucat începând cu a doua jumătate a secolului XIX, un 

rol tot  mai important în viaţa românilor. Ştiinţa de carte şi deci încercarea 

de a reduce cât mai mult analfabetismul în România a fost o preocupare 

constantă a guvernelor din perioada interbelică. Încă de la încheierea 

primului război mondial s-a urmărit adoptarea unor legi care să contribuie 

la răspândirea ştiinţei de carte în medii şi la vârste diverse. Ministrul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice în perioada martie-octombrie 1918, 

Simion Mehedinţi a alcătuit legi pentru şcoala poporului. Plecând de la 

şcolile pregătitoare şi seminariile normale a stabilit ca şcolile să fie create 

în satele mari pentru a nu-i smulge pe ţărani din mediul lor firesc. Şcolile 

secundare urmăreau să stimuleze viaţa ţăranilor spre un nivel superior. 

Pentru îmbunătăţirea nivelului de cultură în mediul rural s-a propus chiar 

Universitatea ţărănească
1
. Propunerile pe această linie s-au exprimat în 

general în programele partidelor politice din perioada interbelică. Atât 

partidele politice reorganizate, cât şi cele nou înfiinţate au introdus în 

programele lor deziderate care au stabilit ca ţel general răspândirea 

învăţământului de cultură generală în toate aşezările ţării şi lupta contra 

analfabetismului. 

Dintre prevederile de asemenea natură ale partidelor politice se 

disting prin claritatea lor cele formulate de programul P.N.L. din 27 

                                                 

 Profesor C. N.,,Alexandru Vlahuţă‘‘, Rm-Sărat, jud. Buzău  

1
  Enciclopedia României, vol. I, Bucureşti 1938, p. 465 



noiembrie 1921. Se urmărea îmbunătăţirea învăţământului rural 

prin înfiinţarea în fiecare cătun al unei şcoli şi prin asigurarea unui 

învăţător la 50 de copii
1
. 

Partidul Liberal Democrat condus de I. Th. Florescu, fost ministru 

al justiţiei, considera în programul său din 1931 că în mediul sătesc 

cultura se poate realiza prin şezători şi şcoli de adulţi
2
. Partidul Naţional 

Român la congresul din 24 aprilie 1920- unde s-a adoptat un nou 

program- cerea unificarea învăţământului românesc pe întreg teritoriul
3
. 

Această idee va fi regăsită în programul P.N.Ţ. din 10 octombrie 1926, 

unde instrucţia publică ocupa un loc important. Împotriva 

analfabetismului urma să se lupte prin ―toate mijloacele‖, avându-se în 

vedere dezvoltarea învăţământului primar. Un rol deosebit era acordat 

învăţământului agricol, preconizându-se crearea de şcoli primare, 

gimnazii şi licee cu acest profil, inclusiv în comunele rurale, precum şi 

academii agricole în fiecare provincie istorică. De o reală valoare era 

prevederea ca întreaga operă de educaţie să fie îndrumată ―într-un spirit 

practic şi raţional‖
4
.  

La 10 aprilie 1932 o fracţiune din Partidul Poporului, condusă de 

Octavian Goga s-a constituit în Partidul Naţional Agrar. Programul 

adoptat prevedea promovarea unei şcoli primare care să corespundă 

obligativităţii constituţionale şi răspândirii culturii în popor. Se considera 

că îmbunătăţirea situaţiei materiale a corpului didactic va trebui să fie 

începutul oricărei reforme şcolare de mai târziu
5
.  În programul de acţiune 

al P.S.D. adoptat la 7-9 mai 1927 se arată că învăţământul agricol trebuie 

reorganizat din temelii şi adaptat necesităţilor de dezvoltare. Şcolile 

agricole urmau să dea ţăranului o cultură agricolă practică. Universităţile 

populare, cursurile serale, expoziţiile agricole, instructorii agricoli 
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ambulanţi urmau să-i ţină la curent pe ţărani cu progresele 

ştiinţei
1
.Şi celelalte partide politice din perioadă s-au preocupat de 

problema învăţământului rural, dar nu toate propunerile erau şi viabile. 

Numărul partidelor politice a fost destul de mare, însă multe au 

avut o activitate efemeră şi nu au reuşit să ajungă la guvernare. Astfel 

programele lor nu au putut să se transforme în realitate. Altele au reuşit să 

formeze guverne şi programele lor au fost puse în practică. La alegerile 

din iulie 1932 Programul P.N.Ţ. a suferit schimbări în ceea ce priveşte 

învăţământul. Se propunea ca învăţământul secundar să fie îngrădit şi ―să 

nu tindă toţi spre universitate‖
2
. Îngrădirea învăţământului secundar era 

propusă în condiţiile în care şcoala primară era frecventată de cine dorea 

şi cum dorea. În anii guvernărilor lor, ţărăniştii n-au contribuit pe cât au 

promis la lichidarea analfabetismului. În perioada 1931-1932 cheltuielile 

pentru învăţământ reprezentau în România 12,5%, în Ungaria 14,2%, 

Bulgaria 15%, S.U.A. 25,47%
3
.Trebuie să se ţină cont şi de perioadă, anii 

crizei economice însemnând marginalizarea învăţământului românesc. 

Dacă până în anul 1928 frecventaseră şcolile primare şi secundare circa 

90% din copii înscrişi în ele, anchetele cu caracter oficial din primii ani ai 

crizei au stabilit că ponderea acestora scăzuse la 70%
4
. În perioada cât a 

funcţionat ca ministru la departamentul cultelor şi instrucţiunii publice 9 

iunie 1932 – 15 noiembrie 1933, D. Gusti a iniţiat mai multe anchete, care 

au permis constatarea stării de lucruri din învăţământul primar românesc. 

Concluzia de bază a fost aceea că, deşi era obligatoriu şi gratuit, nu toţi 

copii în vârstă de 7-14 ani erau înscrişi la şcoală. În anii crizei economice 

s-a manifestat o tendinţă de sporire a numărului de copii ce nu participau 

la instruire sub nici o formă. În aceste condiţii măsura luată în 1932 de 

P.N.Ţ. pare oarecum bizară. În loc să se adopte măsuri în favoarea 

creşterii procentului de elevi cât mai instruiţi, guvernanţii se temeau de un 

aflux al tinerilor spre universitate. Ori era bine ştiut că ţăranul nu vedea în 

învăţător pe cel ce-i vroia binele, ci mai curând pe cel care-i lua ajutorul 

din casă. Din datele statistice pe anii 1921-1932 rezultă extrem de slaba 

participare a copiilor din mediul rural la şcolile secundare practice. 

 0,2% la şcoli profesionale 

                                                 
1
 Ibidem, p. 93 

2 Emilian Bold, Ion Agrigoroaiei, Partidele politice burgheze din România 1918-

1938, Iaşi, Editura Venus, 1977, p. 89 
3
 Enciclopedia României, vol. I, p. 476 

4
 Dumitru Sandu, Populaţia rurală a României între cele două războaie 

mondiale, Iaşi, Editura Academică R.S.R., 1980, p. 173 
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 0,5% la şcoli comerciale 

 0,6% la şcoli de meserii 

 0,2% la şcoli de agricultură
5
 etc. 

În medie, în această perioadă 55,4% din copii ce absolveau şcoala 

primară la oraş şi 94,6% din cei ce absolveau şcoala primară la sate 

rămâneau cu acest minim de instrucţie. La acest fapt au contribuit o 

diversitate de cauze de natură economică, politică, culturală etc. P.N.L.-

ului îi revine un rol deosebit în atenţia acordată învăţământului românesc 

şi în special celui rural. Legea învăţământului primar şi normal primar 

modificată la 8 iulie 1919 prevedea la articolul 1: ―părinţii şi tutorii 

copiilor de cetăţeni români sunt datori a-i trimite la şcoala publică primară 

de la 7-16 ani împliniţi‖
6
. Pentru reducerea numărului de analfabeţi s-a 

adoptat la 26 iulie 1924 legea pentru învăţământul primar al statului 

modificată parţial în 1934 şi 1937. A însemnat un pas important pentru 

cultură generală a tineretului, în condiţiile în care se prelungea durata 

studiilor de la 4-7 ani,  iar învăţământul devenea ―unitar, obligatoriu şi 

gratuit‖. Şcoala primară însemna acum 4 ani de cunoştinţe generale, la 

care se adaugă 3 ani de învăţământ agricol sau industrial în funcţie de 

regiune. Învăţământul religios şi moral era obligatoriu. Pentru localităţile 

izolate de şcoală la mai mult de 3 km şi cu mai puţin de 30 de copii de 

şcoală legea prevedea existenţa unui învăţător ambulant. Învăţământul 

agricol  avea şcoli pentru fete şi pentru băieţi separat, dar şi şcoli de 

economie casnică. Popularizarea cunoştinţelor agricole urma să se facă 

prin şcoli agricole de iarnă pentru băieţi, şcoli de ucenici agricoli, cursuri 

şi conferinţe. Absolvenţii de 4 clase primare erau primiţi prin examen de 

admitere sau concurs în orice şcoală secundară. După 7 clase de şcoală 

primară avea loc examenul de absolvire a învăţământului primar pentru 

obţinerea certificatului de absolvire
7
. Generalizarea şcolii cu 7 clase a 

rămas în cea mai mare parte a ţării un deziderat al legiuitorului. Înfiinţarea 

şcolilor primare sau agricole era condiţionată de mulţi factori, inclusiv de 

asigurarea numărului de cadre necesar. 

                                                 
5
 Enciclopedia României, vol. I, p. 478 

6 C Hamangiu, Codul general al României. Codurile, legile şi regulamentele 

uzuale în vigoare 1856-1922, vol. IX-X, (1919-1922), Bucureşti, Editura 

Librăriei Universale, p. 125 

7 Enciclopedia României, vol. I, p. 465 
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În timpul guvernării I. I. C. Brătianu din perioada 29.12.1918–

12.12.1919 s-a adoptat şi decretul lege referitor la organizarea comitetelor 

şcolare. Meritul în acest sens îi revine lui Constantin Angelescu, ministru 

al cultelor şi instrucţiunii publice. Nici chiar primul ministru nu intuia că 

dr. C. Angelescu va scrie o pagină aparte în dezvoltarea învăţământului 

românesc în anii ce vor urma. Ideea comitetelor şcolare fusese lansată, dar 

nefinalizată de unul din predecesorii săi, Simion Mehedinţi. În iulie 1919 

ministrul Instrucţiunii a supus Consiliului de Miniştri, spre aprobare un 

decret-lege pentru instituirea pe lângă fiecare şcoală a unui Comitet 

şcolar. Din acest organism urmau să facă parte reprezentanţi ai corpului 

didactic, ai autorităţilor locale-primar, preot- din părinţii elevilor şi foşti 

elevi ai şcolii, locuitori din comună. Scopul lor era de a supraveghea 

bunul mers al şcolii şi, îndeosebi constituirea şi întreţinerea localurilor, 

răspândirea culturii
8
 

Consiliul de Miniştri, prin jurnalul numărul 1410 din 21 iulie 

1919 a aprobat decretul-lege, iar la 5 ianuarie 1920 regele Ferdinand a 

hotărât regulamentul pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor 

documentului respectiv. Monitorul Oficial publicase acest document cu 

nr. 221/1919. Regulamentul a devenit astfel principalul instrument de 

lucru al ministrului şi al comitetelor şcolare în domeniul construcţiilor de 

şcoli. Importanţa comitetelor şcolare a constat în aceea că ele dispuneau 

de 14% din veniturile comunelor, 1/3 din veniturile arendării cârciumelor, 

subvenţii, etc. şi deci aveau aportul material  necesar. Ministerul 

Instrucţiunii Publice îşi exercită prerogativele sale în acest domeniu prin 

―Casa Şcoalelor‖ ce a imprimat tuturor comitetelor şcolare o unitate de 

acţiune.  

Iată cum descrie Constantin Kiriţescu, rolul jucat de Dr. C. 

Angelescu în acest fenomen: ―Dar aparţine doctorului Angelescu meritul 

de a fi îmbrăţişat cu pasiune problema localurilor şcolare, de a-l fi ridicat 

la rangul unei mari probleme de stat şi de a-i fi găsit soluţia pa o cale 

nouă, originală şi fecundă. Servindu-se în egală măsură de instrumentul 

nou creat al Comitetelor şcolare, cărora le-a deschis un nou şi vast câmp 

de activităţi, Angelescu a luat iniţiativa marii opere de construcţii de 

localuri de şcoli, la oraşe, dar mai ales la sate, de şcoli secundare, dar mai 

ales primare şi normale, întrebuinţând, în scopul acesta nu numai 

mijloacele bugetare ce obţinea prin stăruinţe şi insistenţe ce nu cunoşteau 

obstacole, dar mai cu seamă a ştiut să atragă, să însufleţească şi să pună 

                                                 
8
 C. Hamangiu, Op. Cit, p. 127 
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în mişcare masele populare, stimulând interesul obştesc pentru 

şcoala care luminează mintea, organizând ofranda publică, făcând 

să răsune apelul său până în cele mai depărtate comune din toate 

colţurile ţării, mobilizând tot ce era forţă şi capacitate de colaborare: 

miniştri, colegi de la departamentele ce administrau bunuri publice, 

prefecţi şi primari, profesori şi învăţători părinţi şi foşti elevi ai 

şcolilor. …9
 

În guvernul format la 19 ianuarie 1922 şi condus de I. I. C. 

Brătianu în calitate de preşedinte al Consiliului de Miniştri, C. Angelescu 

era ministrul Instrucţiunii Publice. El va deţine această funcţie între anii 

1922-1926, 1927-1928 şi 1933-1937 timp în care a desfăşurat o adevărată 

campanie pentru construcţia de şcoli. Între 1922-1926 numărul acestora 

construcţii s-a dublat, fiind una dintre realizările generalului liberal. Se 

spune că Dr. C. Angelescu cunoştea în amănunt fiecare construcţie şcolară 

în parte, iar inspecţiile sale durau zile întregi acesta alergând de la un 

capăt la altul al ţării. A fost înfiinţată chiar şi o medalie specială ―Răsplata 

muncii pentru construcţii şcolare‖ la iniţiativa celui ce a fost poreclit 

―doctorul Cărămidă‖. 
10

 

Perioada de ―pionierat‖ a comitetelor şcolare cuprinsă între 1922-

1925 a fost plină de greutăţi şi generozitate. Războiul lăsase în urma lui 

răni adânci, sărăcie, boli, mizerie, însă el nu a înfrânt credinţa şi speranţa 

din sufletele oamenilor. Iată un fragment din raportul trimis Dr-ului 

Angelescu de prefectul judeţului Ialomiţa în vara anului 1923: 

―Constatările mele erau atunci următoarele: în satele vechi, sătenii erau 

convinşi de importanţa şcoalei, pe câtă vreme în satele formate din aşa 

numiţii ―bordeeni‖, din locuitori ai suhaturilor, lucrurile mergeau mai greu 

(…). După terminarea celei de-a doua vizite am constat că lucrurile s-au 

mai schimbat în bine deşi această a treia vizită coincidea cu o epocă de 

secetă grozavă. De data aceasta au venit oameni bătrâni care ne-au 

declarat că pentru şcoală sunt în stare ―să-şi dea bucăţica de la gură‖ şi că 

                                                 
9

 Constantin Kiriţescu, Portrete, oameni pe care i-am cunoscut, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985, p. 336 

10 Nicolae Peneş, Dr. C. Angelescu Povestea unei vieţi, Bucureşti, Editura 

Monteoru, 1998,  

 p. 97 
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toate muncile şi transporturile pentru construcţii îi privesc pe ei şi vor da 

şi câte una, două sau mai multe duble de bucate.‖ Prefectul aminteşte apoi 

greutăţile întâmpinate: 

1.―Judeţul Ialomiţa a fost anul trecut (1922) jumătate bătut de 

grindină şi jumătate bătut de secetă. Nici anul acesta nu se stă prea bine. 

Dacă porumbul s-ar fi făcut în acest an s-ar fi ridicat aproape toate 

localurile de şcoală în anul viitor, fiindcă fiecare sătean ar fi dat cel puţin 

un sac de porumb. 

2. Judeţul Ialomiţa nu are decât păduri de salcie, aşa că lemnele 

pentru construcţie trebuie aduse de la munte – costă scump‖
11

.  

La 26.02.1923 Inspectoratul Şcolar Muscel raporta situaţia 

construcţiilor şcolare pe anul 1922  

―a. S-au terminat 12 localuri cu 24 săli de clase 

  b. S-au acoperit 7 localuri cu 14 săli de clasă 

  c. S-au reparat 16 localuri cu 37 săli de clasă 

  d. S-a cumpărat un local cu 8 săli de clasă 

  e. S-a donat un local cu 2 săli de clase 

  f. S-au început 51 localuri cu 107 săli de clasă 

  g. S-a adunat material pentru 219 localuri 

  h. S-a ridicat una locuinţă pentru diriginte‖ 

Toate aceste eforturi financiare, intelectuale, morale au avut 

efecte pozitive deosebite în societatea românească. Totuşi pragmatismul 

din 1915 al lui Leonida Colescu, făcut sub impresia epocii Haret, că ―în 

mai puţin de 25 de ani nu s-ar mai afla nici 1% dintre bărbaţii ţării care să 

nu ştie carte‖ a fost departe de a se fi împlinit
12

.  Perioada în care C. 

Angelescu a fost la conducerea Ministerului Instrucţiunii a fost o perioadă 

de evident progres al învăţământului românesc. Deviza lui a fost ‖Şcoală 

cât mai multă! Şcoală cât mai bună! Şcoală cât mai românească!‖. Astfel 

în intervalul 1922-1928 s-au construit 7800 noi şcoli şi s-au reparat toate 

                                                 
11 Ibidem, p. 98-99 

12 Anton Golopenţia, Produsele şi răspândirea ştiinţei de carte în Vechiul Regat 

după anul 1912, Bucureşti, 1947, p. XXIII 
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şcolile distruse de război. Alte 4000 localuri noi s-au ridicat între 1933-

1937
13

. O analiză statistică arată următoarea situaţie:  

 
Anii  Numărul şcolilor 

Înainte de 1918 

7915 

1918-1919 8081 

1937-1938 17385 

 

Cu toate acestea la finele perioadei interbelice situaţia şcolii 

româneşti întâmpina destule probleme. Învăţământul primar din România 

de după primul război mondial, cu toate minusurile avute, a favorizat o 

creştere a numărului ştiutorilor de carte. La 1930 ştiinţa de carte continua 

să fie, ca la 1912, printre orăşeni mai răspândită decât la ţară, mai mult 

printre bărbaţi decât printre femei, printre tineri decât printre bătrâni. 

Ritmul mai rapid al progreselor ştiinţei de carte la ţară printre femei în 

populaţia unora dintre oraşele şi regiunile rurale codaşe a mai atenuat 

deosebirile. 

Recensământ % ştiutorilor de carte 

1930 56+1=57 

1912 39 

1899 22 

 

La 1899 numărul ştiutorilor de carte în Vechiul Regat a sporit de 

la 1.032.743 la 3.720.646 în 1930, ceea ce înseamnă o creştere de 260,3% 

într-un interval de 32 de ani. Ritmul de creştere a fost mai mare în 

perioada 1899-1912 de cât în 1912-1930, când ritmul mediu a fost de doar 

0,9%. Această reducere s-a datorat urmărilor războiului şi dificultăţilor 

operei de refacere. 

La recensământul din 1930, din totalul locuitorilor de peste 7 ani de 

14.485.914, numărul ştiutorilor de carte se cifra la 8.213.592 adică 57%. 

Procentul neştiutorilor de carte era mai mare în mediul rural decât în mediul 

                                                 
13  C. Angelescu, Evoluţia învăţământului primar şi secundar în ultimii 20 de ani, 

Bucureşti, Imprimeriile Curentul, 1938, p. 12 
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urban. Pe provincii populaţia ştiutoare de carte din mediul rural şi urban se 

prezenta astfel: 
 

Provincia 

Mediu rural 

 

Mediu urban 

Total 

B 

F Total B F 

Oltenia 46,5 68,5 27,4 68,5 81,8 55,3 

Muntenia 48,8 68,5 30,4 78,4 87,4 69,6 

Dobrogea 47,5 60,7 34,1 68,5 77,1 58,9 

Moldova 51,6 67,6 36,3 72,4 81,6 63,3 

Basarabia 34,1 48,0 20,6 62,6 72,3 53,1 

Bucovina 59,8 67,1 53,2 80,3 84,8 76,1 

Transilvania 64,2 70,4 58,1 88,0 90,0 86,0 

Banat 68,5 77,7 59,9 87,4 90,7 84,2 

Crişana – 

Maramureş 

54,9 62,4 47,7 85,9 88,0 83,8 

14 

Din populaţia de peste 7 ani a satelor de 11.338.000 locuitori, 

48,7% erau analfabeţi şi deci nu frecventaseră niciodată şcoala. Din tabelul 

de mai sus se desprind două concluzii esenţiale-inferioritatea culturală a 

femeilor faţă de bărbaţi şi puternica rămânere în urmă a Basarabiei faţă de 

celelalte provincii istorice în special faţă de Banat şi Transilvania. Se 

cuvine menţionat faptul că numărul ştiutorilor de carte a crescut în 

Basarabia de la 19,4% conform recensământului din 1897 la 38,1% şi că 

cei mai mulţi analfabeţi proveneau din rândul românilor maturi care nu 

apucaseră să urmeze şcoala în timpul stăpânirii ţariste. Pe când sub 

stăpânirea rusească în Basarabia nu existat nici o şcoală primară 

românească, dar au existat 1.084 şcoli primare ruseşti, sub regimul politic 

românesc s-a produs o adevărată revoluţie culturală. Numărul şcolilor, 

învăţătorilor, şcolarilor a sporit mereu. În intervalul 1920-1939 numărul 

şcolilor a crescut de la 1747 la 2718, iar combaterea analfabetismului a fost 

o prioritate
15

. 

Atât la sate cât şi la oraşe bărbaţii aveau o proporţie mult mai 

ridicată de ştiutori de carte decât femeile. Disproporţia era izbitoare la 

sate. Analfabetismul femeilor determina cifra urcată a analfabetismului 

din România. Femeile din sate constituiau peste 40% din totalul populaţiei 

                                                 
14

 Enciclopedia României, vol. I, p. 143 
15

 A. Boldur, Istoria Basarabiei, Bucureşti, Editura Victor Frunză, 1992, p. 508 
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ţării de la 7 ani în sus. Situaţia ştiutorilor de carte pe sexe în procente se 

prezenta la 1930 astfel în mediul rural 64,9% bărbaţi şi 38,7% femei. În 

oraş situaţia era incomparabil mai bună, dar nu trebuia uitat că o mare 

parte din analfabeţii de la oraşe erau imigranţii veniţi de la sat. Bărbaţii 

aveau un număr mai mare de ştiutori de carte-mediu rural şi urban 

întrunite- în Banat 80,1% şi Basarabia 51,4%. Disproporţii exagerate între 

bărbaţi şi femei ştiutori de carte în mediul rural se găseau în Oltenia 

68,5%-24,4%, Basarabia 48%-20,6% şi Muntenia 68,5%-30,4%. Numai 

în Transilvania şi Bucovina diferenţele procentuale erau mai mici
16

. 

Pentru ţăranul român doar băieţii aveau nevoie de un anumit nivel de 

cultură mergând de la a şti să scrie şi să socotească, până la a deveni 

mândria familiei, adică a ajunge preot sau învăţător. În cazul fetelor 

situaţia era alta. În multe regiuni exista concepţia nedezrădăcinată că 

menirea fetelor era gospodăria şi deci ele nu au ce căuta la şcoală. De 

obicei surorile munceau din greu pentru ca fraţii lor să fie întreţinuţi la 

şcoli şi ca taxele să poată fi plătite. 

Pe grupe de vârste, la sate neştiutorii de carte cei mai mulţi erau la 

grupele înaintate. Cei mai mulţi erau la grupele înaintate. Cei mai mulţi 

analfabeţi îi dădea grupa de populaţie rurală de peste 65 ani, cu 77,2%, iar 

cel mai mic, de 30,5% grupa celor între 7 şi 12 ani adică tocmai cei de 

vârstă şcolară. Ori, la sate, în 1930, 25,2% dintre băieţii şi 36% dintre 

fetele cuprinse între 7 şi 12 ani continuau să nu frecventeze şcoala 

primară
17

. Dacă pentru vârstele înaintate procesul era explicabil prin 

faptul că cu 6-7 decenii în urmă şcolile erau rare, nu se găsea nici o 

explicaţie la grupele tinere, în condiţiile în care, în 1924 se legiferase 

prelungirea învăţământului la 7 ani. În acelaşi timp, la femei procentul 

neştiutoarelor de carte era şi global şi pe vârste mai mare decât la bărbaţi. 

Ştiinţa de carte era mult mai frecventă între cei tineri decât între adulţi şi 

mai răspândită printre adulţi decât printre bătrâni. Distribuţia se explică 

prin faptul că aparatul şcolar a fost creat în cursul anilor, aşa încât cei 

vârstnici au avut la dispoziţie şcoli mai puţine şi au rămas în mai mare 

măsură neinstruiţi. Din 10 persoane de 8-12 ani ştiau carte 8, de 13-19 ani 

doar 7, de 20-64 ani doar 5, de 65 de ani şi mai mult doar 2 persoane. 

În privinţa gradului de instruire pe cicluri de şcoli, recensământul 

din 1930 a găsit că din cei 8.213.592 ştiutori de carte ai României, 85,1% 

                                                 
16

 Sabin Mănuilă, D. C. Georgescu, Populaţia României, Bucureşti, Editura 

Institutului Central de Statistică, 1938, p. 34-35 
1
7 Dumitru Sandru, Op. cit., p. 179 
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posedau numai instrucţia elementară. În cota de mai sus fuseseră incluşi 

toţi cei care erau ştiutori de carte şi frecventaseră şcoala primară, 

indiferent de numărul claselor terminate. La cei cu instrucţia secundară -

indiferent de numărul claselor absolvite- nu exista o deosebire prea mare 

deosebire în proporţia femeilor şi cea a bărbaţilor. Faptul se datora 

numeroaselor contingente de eleve înscrise în şcoli secundare nou create 

după Unire. În 1930 instrucţia primară era reprezentată în mediul rural 

prin 93% din totalul ştiutorilor de carte ai satelor, iar la oraşe prin 66,3%. 

La sate abia 5,9% din locuitorii mai mari de şapte ani ştiutori de carte 

aveau pregătirea dată de şcoli, secundare şi superioare. Iată care era 

situaţia populaţiei rurale după instrucţia de la 1930. 

 
Neştiutori de carte 48,5% 

Ştiutori de carte 51,5% 

Din care: 

- instrucţie extraşcolară 0,6% 

- instrucţie primară 47,4% 

- instrucţie secundară 2,1% 

- instrucţie profesională 0,7% 

- instrucţie universitară 0,2% 

- alte şcoli superioare <0,1% 
18 

Situaţia se explică prin aceea că la sate se consideră că instrucţia 

începea şi se termina cu şcoala primară. Din punct de vedere al populaţiei 

României pe profesiuni recensământul consta că cel mai scăzut nivel îl 

aveau agricultorii. În populaţia activă şi întreţinută de 8 ani şi peste care 

trăia de pe urma agriculturii, ştiutorii de carte nu atingeau jumătatea. În 

industrie proporţia atingea 78,6%, în comerţ 84,1%. Cu o singură 

excepţie, toate clasele profesionale prezentau în oraşe proporţii de ştiutori 

de carte superioare celor din sate. În cele 3 decenii de la începutul 

secolului XX ştiinţa de carte s-a răspândit însă, pe întreg teritoriul 

românesc şi în rândul diverselor clase sociale. Progresele ştiinţei de carte 

după recensământul din 1930 au putut fi constatate în vara lui 1938, prin 

ancheta sociologică, întreprinsă cu ajutorul echipelor Fundaţiei 

―Principele Carol‖. S-a constatat că în satele cercetate numărul 

analfabeţilor a scăzut cu procente ce variau între 1,9 şi 35,1. Factorii care 

                                                 
18

 Anton Golopenţia, Starea culturală şi economică a populaţiei rurale din 

România, în Revista de igienă socială, anul X, nr. 1, ianuarie 1940, p. 4 
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au influenţat evoluţia învăţământului în perioada interbelică au fost 

multipli. În general grupările politice din România au stabilit ca ţel 

principal răspândirea învăţământului de cultură generală în toate aşezările 

ţării şi lupta contra analfabetismului. Programul P.N.L. din 27 noiembrie 

1921 înscria printre prevederile sale îmbunătăţirea învăţământului rural şi 

distrugerea analfabetismului prin înfiinţarea în fiecare cătun a unei şcoli şi 

prin asigurarea unui învăţător la 50 de copii. Măsurile adoptate după 

Marea Unire încercau să traducă, în practică, cel puţin parţial, dezideratele 

cercurilor conducătoare. Una dintre acestea s-a concretizat în încercarea 

de a realiza construcţii şcolare la sate. Problema lăcaşurilor de şcoală a 

fost una dintre cele mai arzătoare probleme. Iniţiativa a dat roade numai în 

unele regiuni ea fiind lipsită de efecte pentru populaţia din zonele mai 

puţin accesibile şi din satele mai sărace. S-au făcut eforturi deosebite, s-a 

făcut apel la munca şi la banii sătenilor, la ajutoarele judeţului şi satului 

pentru răspândirea instrucţiei primare. În 1924 revizorul şcolar din judeţul 

Olt comunica printr-o adresă către Dr. C. Angelescu, ministrul 

Instrucţiunii Publice, că ―în anii 1922-1923 s-a început şi construit – 85 

localuri noi şi 32 alipite, în total 117 localuri din nou. Numărul sălilor de 

clasă este de 186. Au fost cheltuiţi circa 5 milioane lei în afară de munca 

sătenilor făcută gratuit şi care, acum nu am putut-o socoti la ora actuală pe 

anul 1924, şcoli aproape terminate 32‖
19

.  Efervescenţa aceasta creatoare, 

elanul şi entuziasmul nu au fost însă peste tot la fel. În judeţul Romanaţi 

părinţii au participat cu drag la ridicarea de şcoli, atât prin munca fizică, 

cât şi prin bani
20

. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat în comuna Ţărcovu, din 

judeţul Buzău. Pe 2 martie 1924 prefectul judeţului a făcut o inspecţie în 

această comună. În satul Trestieni şcoala avea geamuri sparte, prin tavan 

ploua, pereţii începuseră să se dărâme. Preotul a făcut nenumărate apeluri 

la săteni pentru repararea şcolii şi a bisericii, dar fără ecou
21

. Trebuie să se 

ţină seama de o mulţime de factori, mergând de la suprapopularea 

agricolă, de la sărăcia unor zone geografice, de la structura generală a 

vieţii României rurale, la mentalităţile epocii. Înzestrarea şcolilor rurale cu 

loturi şcolare, care să constituie câmpuri de experienţe şi de educaţie 

agricolă pentru copii de ţărani a fost o problemă. Loturile şcolare au fost 

create acolo unde au existat disponibilităţi de pământ expropriat. Au 

                                                 
19

 N. Peneş, Op. cit., p. 103 
20

 Arhiva Naţională Istorică Centrală, Fond M.A.I., dosar 395/1924, fila 10 
21

 Ibidem, dosar 367/1924, fila 19 
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continuat însă să existe regiuni, unde reforma agrară nu a rezolvat nici 

măcar cererile şi nevoile ţăranilor.  

Generalizarea şcolii cu 7 clase a rămas în cea mai mare parte a 

ţării, un deziderat declarat al legiuitorului. În primul rând, nu s-au 

întreprins paşi pozitivi în vederea instruirii unui număr suficient de tineri 

pentru profesia de învăţător. Statistica oficială a Ministerului Instrucţiunii, 

din 1925, recunoştea că pentru a umple toate golurile din învăţământul 

primar al ţării şi pentru a uşura situaţia învăţătorilor pe clase mai erau 

necesari încă 24.000 învăţători. Ori, în anul şcolar 1926-1927 unele şcoli 

normale au fost desfiinţate, pretextându-se de către ministrul instrucţiunii 

că numărul acestora era ―cu mult şi considerabil mai mare pentru 

necesităţile actuale‖. Datele statistice ale ministerului pentru anul şcolar 

1928-1929 arătau că în învăţământul primar rural erau înscrişi 1.474.719 

elevi, din care au promovat 60,6%. Pentru instruirea lor au fost angajaţi 

31.929 învăţători, ceea ce dădea o medie de 46 elevi/învăţător. În 

concepţia modernă a epocii cifra optimă a numărului de elevi dintr-o clasă 

era 30, însă realitatea era cu totul alta. 

În anul şcolar 1931-1932 s-a constatat în urma anchetelor 

ordonate de Dimitrie Gusti, o situaţie mai gravă comparativ cu anii 

anteriori, în privinţa numărului de elevi ce reveneau la un învăţător. În 

acelaşi an şcolar reveneau la sate 40,45 elevi iar la oraşe 37,32 copii la un 

învăţător, socotiţi din totalul celor ce urmau regulat şcoala. Iată numărul 

copiilor înscrişi ce reveneau atunci unui învăţător. 

Provincia Şcolile rurale Şcolile urbane 

Vechiul Regat 55,20 46,62 

Transilvania  64,57                  48,02  

Basarabia  55,56 42,99 

Bucovina  49,45 34,36 

România  57,10 45,12 
22 

Lipsa învăţătorilor din mediul rural se explica şi prin aceea că 

după încheierea studiilor 30% dintre membrii corpului didactic preferau să 

devină şomeri la oraş, decât să predea în sate. Salariile învăţătorilor erau 

foarte mici în raport cu ale altor categorii sociale. În 1924 ziarul 

―Adevărul‖ a publicat articolul ―În chestiunea salarizării corpului 

didactic‖ de Traian Bratu. Comparativ cu 1916 salariile cadrelor didactice 

                                                 
22

 D. Sandru, Op. cit., p. 171-172 
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înregistraseră creşteri variind între 21-40%. Un învăţător suplinitor avea în 

1924 un salariu de 1150 lei, iar un învăţător definitiv câştiga 1350 lei
23

. 

Un ceferist avea, la aceeaşi dată, 2200lei/lună salariu, un ofiţer între 4000-

5000 lei, iar un medic între 700-2400 lei
24

. Diferenţele de salarizare şi 

condiţiile de lucru au contribuit la situaţia învăţământului românesc. 

După 1918 preocuparea tuturor guvernelor României a constituit-

o dezvoltarea învăţământului primar, sporirea numărului ştiutorilor de 

carte, lichidarea analfabetismului. Ritmul de răspândire a ştiinţei de carte 

s-a intensificat după 1930, dar nu totdeauna rezultatele au fost cele 

aşteptate. Grija conducătorilor unui stat e aceea de a coordona conlucrarea 

elementelor materiale cu cele morale în aşa fel încât cele din urmă să nu 

fie niciodată pe plan secund. Datoria statului nu e de a dărui poporului 

bunurile materiale necesare, ci a-i da posibilitatea intelectuală, 

morală şi materială să se ajute singur25. 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Adevărul din 6 decembrie 1924 
24

 Ibidem, din octombrie-decembrie 1924 
25

 Lucreţiu Pătrăşcanu, Probleme de bază ale României, ediţia a II-a, Editura 

Socec, 1945, p. 62 



PATRIOTISM ŞI MECENAT ÎN CULTURA ROMÂNĂ,  
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Abstract 

 Asking the Romanian what it means for them words as  patriotism and 

cultural patronage, most are seeing in these concepts the love for their country 

and the sacrifice in order to acomplish some common desires. However, the 

concepts can be defined by promoting its own national culture and personalities 

among the elite. One opf the best promotors of Romanian national values was 

Queen Marie of Romania, former princess og Edinburgh. She made known 

Romanian culture in the world better that all current politicians. She got involved 

in diplomacy, charity, non-profit associations, she weared Romanian traditional 

costumes to spread Romanian culture from Russia to Unites States of America 

and from Asia to Africa. Even if she did not have Romanian origins, she perhaps 

was a better Romanian that many of us. 

 
 Pentru societatea contemporană românească noţiunea de 

patriotism tinde să aibă un înţeles din ce în ce mai limitat. Sub pretinsele 

auspicii ale integrării euro-atlantice şi ale globalizării, pentru unele 

generaţii mai recente, înţelesul termenului de patriotism pare chiar a 

sucomba în mentalul colectiv. Acest aspect nu este de condamnat, atâta 

timp cât avem în vedere ceea ce majoritatea defineşte ca fiind 

patriotismul. Este de remarcat că însăşi instituţii ale statului percep 

patriotismul într-un sens restrâns şi îl traduc prin iubirea faţă de ţară sau 

prin sacrificiul personal în scopul îndeplinirii unor angajamente şi idealuri 

naţionale. De ce statul insistă în a ne arăta că presupusele decizii luate în 

vederea realizării binelui comun se identifică cu patriotismul? Cu atât mai 

mult, nu pot înţelege de ce politicul, în unele împrejurări defavorabile, 

forţează confundarea sacrificiului cu patriotismul? Dacă se va continua în 

acest sens, este posibil ca în viitor, patriotismul să se definească în raport 

cu avantajul restrâns, cu utilul minoritar. Astfel, termeni pe care astăzi îi 

percepem fără limite precum: demagogie, neputinţă, incapacitate, 

incompetenţă sau inaptitudine, vor înceta să mai existe, vor pieri, după ce 

ar ieşi pe uşa din faţă a vocabularului limbii române.  

                                                 

 Profesor Colegiul Naţional Liceal ‖Zinca Golescu‖, Piteşti 
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 Abandonând într-o altă dimensiune, în cea a orizontului politic, 

compararea patriotismului cu naţionalismul şi raportul cu statul de drept, 

consider că a fi un bun patriot presupune în mod esenţial, recunoaşterea 

valorilor autentice ale propriei culturi. Încrederea acordată în realizărea 

idealurilor, decelarea aspectelor de unicitatea prin care se evidenţiază 

cultura unui anumit popor şi susţinerea personalităţilor autentice ce 

aparţin elitei unei societăţi converg înspre patriotism. 

 În cazul românilor, să fii un patriot ar trebui să se traducă în 

primul rând prin descoperirea valorilor naţionale şi acceptarea lor, dar şi 

prin recunoaşterea a ceea ce ţine de elitism şi promovarea culturii române 

în lume. Palade, Eminescu, Eliade, Elvira Popescu, Cantacuzino, 

Titulescu, Enescu sunt doar câteva din numele care definesc societatea 

românească pe plan cultural la nivel mondial. De exemplu Muzeul 

Naţional de Artă Contemporană al Franţei de lângă Centre Pompidou din 

Paris este de fapt, atelierul lui Brâcuşi. În totalitatea sa, muzeul se leagă de 

numele sculptorului român.  

 Însă, cultura română a fost popularizată în lume şi de personalităţi 

ce aparent nu ar avea o legătură cu civilizaţia românească. Mulţi străini au 

fost atraşi de spiritul cultural românesc şi l-au promovat în ţările lor de 

origine. În acest sens, ba chiar mai mult decât atât, se remarcă o 

personalitate excepţională, care până la vârsta de 17 ani, când a ajuns în 

ţara noastră, nu ştia mai nimic de România, dar care a devenit mai 

româncă decât mulţi români născuţi şi crescuţi în România, regina Maria a 

României. 

 Cu toate că s-a născut în Marea Britanie dintr-un tată englez şi o 

mamă rusoaică, Maria de Edinburgh a fost una dintre cele mai 

reprezentative ambasadoare ale culturii şi civilizaţiei româneşti în lume. 

Maria, prinţesă de Saxa Coburg-Gotha, principesă de Hohenzollern-

Sigmaringen, iar apoi regină a României, pe tot parcursul vieţii sale 

adulte, a făcut tot ceea ce i-a stat în putinţă ca să popularizeze cultura 

deosebită a ţării în care şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii, România.  

 Viitoarea regină Maria a României se înrudea direct cu două 

dintre cele mai importante familii imperiale ale Europei de la acea vreme. 

Tatăl Mariei era ducele de Edinburgh, fiul reginei Victoria, iar mama sa, 

ce a devenit ducesa de Edinburgh prin alianţă, era fiica ţarului Alexandru 

al II-lea al Rusiei. Datorită originilor familei sale, moştenirea culturală pe 

care a dobândit-o Maria de Edinburgh a fost în mod evident una 

europeană, însă cu duble valenţe, estice şi occidentale.  
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 Dar, Maria s-a simţit mult mai apropiată de cultura britanică prin 

simplul fapt că în Marea Britanie sau în Malta, deţinută atunci de Imperiu, 

a crescut, fiind educată în spiritul englezesc. Cu toate acestea, în cartea pe 

care a scris-o în 1916, intitulată ―ţara mea‖, cu scopul de a populariza 

cultura română pe plan mondial, regina mărturisea că "...ţara aceasta e 

mică, e nouă, dar e o ţară care mi-e dragă".
1
 Romania era pentru regină 

ceva pur, simplu, un loc unde nu ajunsese murdăria fabricilor, o ţară a 

extremelor unde iernile erau de gheaţă, iar verile ardeau ca un cuptor. 

 Pentru regina Maria, România era legătura dintre Răsărit şi Apus, 

iar ea chiar mărturisea că dorea ca şi pământul unde s-a născut, Anglia să 

înţeleagă acest lucru şi să vadă România prin ochii săi.  

Satul românesc era pentru Maria parcă desprins dintr-o poveste. 

Pitorescul, naturalul satelor româneşti în comparaţie cu zonele rurale vest-

europene din ce în ce mai avansate, aveau o frumuseţe tipică, particulară 

în orice anotimp al anului. Mariei i se păreau interesante datinile populare, 

mai ales tot ceea ce era legat de apă şi convingerea oamenilor care trăiau 

într-o ţară secetoasă, că apa aduce belşug. Regina mărturisea că 

ospitalitatea românilor este cu totul specială, iar atunci când intri în cea 

mai simplă casă de ţărani, aceştia fac tot ce le stă în putinţă ca oaspetele 

lor să se simtă binevenit. 

 Explorând provinciile istorice româneşti, regina Maria a remarcat 

particularităţile lumii dobrogene. Această zonă a ţării era vizitată de 

regină de fiecare dată când mergea la palatul de la Mamaia sau în special, 

la cel de la Balcic, în Cadrilater. Dobrogea, cu satele ei era pe placul 

reginei, aceasta rămânând uimită cum români, turci, tătari, ruşi şi pe 

alocuri nemţi trăiau paşnic unii lângă ceilalţi. Fiecare minoritate avea 

propriul ei lăcaş de cult, regina fiind primită şi într-o moschee, deşi nu 

avea capul acoperit atunci când a vizitat un sat multietnic dobrogean. I se 

pareau ciudate hainele colorate ale turcoaicelor, limba era de neînţeles, iar 

cultura musulmană părea destul de greu de pătruns .  

 Nu acelaşi lucru îl împărtăşea regina despre cultura ecleziastică 

ortodoxă română. Mânăstirile, se asemănau cu cele din Rusia, însă aveau 

ceva aparte, fiind mult mai mici şi ascunse prin văi sau vârfuri de munte. 

Cântecele bisericeşti nu erau aşa de melodioase ca cele ruseşti, dar aveau 

ceva arhaic în ele, primitiv adaptându-se perfect spaţiului devenit parcă 

mitic. Oriunde mergea în ţară, regina Maria dorea să viziteze micile 

                                                 
1
 Maria a României, Ţara mea, Editura Librăriei Pavel Şuru, Bucureşti, 1919, p 

27. 
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biserici din piatră sau din lemn admirăndu-le stilul unic, popular 

românesc. La fel de încântată a fost şi de crucile de piatră pe care le găsea 

unde nu se aştepta: pe câmpuri, la malul mării, în zonele de deal, cruci ce 

stăteau mărturie evenimentului petrecut în trecut acolo. Regina s-a 

preocupat în mod personal de restaurarea acestor cruci de piatră. Unele 

mai există şi în zilele noastre, iar cele care au fost distruse le mai putem 

vedea doar în fotografiile făcute de regină. 

 Regina Maria a cunoscut aspecte ale religiei ortodoxe anterior 

venirii sale în România. Acest lucru se datora mamei sale, ducesa de 

Edinburgh, fiica ţarului rus. Deşi Maria fusese botezată în religia 

anglicană, unde şeful statului era şi cap al Bisericii, mama sa obţinuse o 

clauză în contractul de căsătorie conform căreia avea libertate absolută de 

credinţă. Astfel putea sa-şi păstreze apartenenţa spirituală faţă de Biserica 

Ortodoxă Rusă, amenajându-se chiar o capelă ortodoxă proprie, pentru 

ducesă. Prin urmare, atunci când a sosit în România, Maria era 

familiarizată cu obiceiuri ale ortodoxismului, fie el şi rusesc. Toţi copiii 

cuplului princiar Maria-Ferdinand vor fi botezaţi în religia ortodoxă 

română. Iniţial, după naşterea principelui moştenitor Carol, Maria 

decisese ca viitorii săi copii sa nu mai fie botezaţi ortodox. Dar, reflectând 

mai bine a ajuns la concluzia că e mai bine să mulţumească pe membrii 

clerului ortodox român, decât să cedeze în faţa presiunilor oficialilor 

protestanţi. Astfel, Maria, Elisabeta, Nicolae, Ileana şi Mircea au fost 

botezţi conform obiceiurilor Bisericii Ortodoxe Române, asemeni fratelui 

lor mai mare, viitorul rege Carol al II-lea.  

 În domeniul artei, cel mai mult, Maria a fost fascinată de stilul 

arhitectural brâncovenesc. Motivele florale, viţa de vie, ramurile împletite 

şi contrastul dintre bogatele decoraţii faţă de simplitatea fondului au fost 

preluate de regină şi popularizate. De exemplu apartamentele reginei de la 

Pelişor şi Cotroceni abundau de decoraţii şi motive religioase 

brâncoveneşti având pereţii din piatră masivă, sculptată de meşteri locali. 

Coroana reginei Maria folosită la serbările ceremoniale din 1922 de la 

Alba Iulia era decorată întru-un stil bizantin, cu motivele brâncoveneşti 

ale viţei de vie şi ale spicelor de grâu. Coroana din aur românesc a fost 

realizată la Paris de Casa de bijuterii „Lucien Falize‖ şi este o piesă de 

mare măiestrie artistică. Ea a fost executată după schiţele pictorului Costin 

Petrescu, artistul având ca sursă de inspiraţie coroana purtată de doamna 

Despina, soţia lui Neagoe Basarab, aşa cum apare ea zugrăvită în tabloul 

votiv al Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş. 
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Cu trecerea timpului, regina Maria a ajuns să înţeleagă tradiţiile 

populare româneşti, să iubească simplitatea şi naturaleţea peisajului 

românesc şi să înveţe istoria civilizaţiei noastre. Descoperea mereu noi 

obiceiuri de datină şi remarca adaptabilitatea naturală a satului românesc 

faţă de anotimpuri şi particularităţile climatice regionale. Odată cu 

apropierea secerişului şi a culesului roadelor, regina era vrăjită de 

povestea toamnei considerând că "...nimic nu e mai glorios decât toamna 

românească".
2
 

În 1914, când a izbucnit Primul Război Mondial, regele Carol I al 

României era decis să intre în conflict alături de Germania. Nepotul său, 

viitorul rege Ferdinand era iniţial de aceeaşi părere, dar Maria, soţia sa, l-a 

convins în cele din urmă să se orientze spre alianţa cu Antanta. În final, 

Ferdinand, Hohenzollern-ul a cărui educaţie se făcuse în spiritul prusac, a 

cărui familie era una dintre cele mai vechi ale aristocraţiei germane în care 

îşi aveau originea kaiserii, a cedat în faţa argumentelor soţiei sale şi ale 

majorităţii clasei politice româneşti, implicând România într-un război 

contra Germaniei, patria sa natală. 

În sprijinul trupelor române de pe front, a venit începând cu 1916, 

personal, regina Maria. Devotamentul umanitar manifestat în spitalele de 

campanie a făcut ca Maria să fie comparată cu Florence Nightingale. 

Regina a contribuit cu bani la efortul de război al României şi a organizat 

diferite evenimente al căror scop era strângerea de fonduri pentru Crucea 

Roşie. Sesizând neajunsurile din spitalele de campanie, în calitate de 

Înaltă Patroană a Crucii Roşii a pus bazele Şcolii de Infirmerie. În timpul 

războiului, prin contactele sale diplomatice, a aranjat un împrumut de 

capital atât de necesar pe care Statele Unite ale Americii aveau să îl 

acorde României.
3
 

Puţină lume ştie astăzi că după terminarea primei conflagraţii 

mondiale, regina Maria a avut un rol decisiv în constituirea României 

Mari. În timpul Conferinţei de pace de la Paris, a desfăşurat o activitate 

deosebită pentru recunoaşterea internaţională a noului stat român. 

Întrevederile Mariei cu preşedintele american Wilson sau cu regele 

Angliei, discuţiile aprinse avute cu Clemenceau, articolele publicate în 

ziare şi reviste europene ori americane au avut un rol important în 

desăvârşirea unităţii noastre naţionale. În 1919, când a ajuns în capitala 

franceză, a făcut senzaţie. Presa internaţională putea să vadă atunci 

                                                 
2
 Ibidem, p 68. 

3
 Gauthier Guy, Missy, Humanitas, Bucureşti, 2000, p 208. 
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adevărata faţă a României, regina Maria. Aceasta a susţinut punctul de 

vedere al lui Brătianu în faţa lui Clemenceau întărind ideea că nu vor fi 

acceptate compromisuri economice în favoarea celor politice. Brătianu 

avea o teorie conform căreia petrolul romănesc ar fi putut fi exploatat 

printr-un posibil viitor acord de către ‖Standard Oil‖, compania lui J. D. 

Rockefeller şi că preşedintele american Wilson ar fi urmărit realizarea 

acestui acord. Dar Brătianu nici nu ar fi îngăduit aşa ceva, iar regina 

Maria i-a împărtăţit punctul de vedere. Tratativele pe care le-a avut cu 

reprezentanţii ţărilor vestice cu privire la onorarea datoriilor acestora faţă 

de România, au influenţat soarta ţării după război. Prin urmare, faptul că 

România ţi-a mărit cu 60 % suprafaţa se datorează şi reginei Maria. 

În memoria celor căzuţi la datorie pe câmpul de luptă, regele 

Ferdinand a semnat în 1919 decretul prin care se înfiinţa ‖Societatea 

Mormintelor Eroilor Căzuţi în Război‖, al cărei fondator şi preşedinte de 

onoare era însăşi regina Maria. În următorii ani au fost amenajate peste 

100 de cimitire ale soldaţilor căzuţi în lupte, 13 mausolee şi peste 70 000 

de morminte care se aflau în afara graniţelor ţării. 

Istoria României şi cultura ţării au fost promovate personal de 

regină chiar şi în Statele Unite ale Amercii. Călătoria transatlantică din 

1926 a avut un succes răsunător. Pe parcursul traversării continentului de 

la est la vest, regina a făcut o propagandă excepţională ţării sale, dornice 

de sprijin economic. Cea mai 

mare bancă din lume de la acea 

dată, Morgan & Co, si-a deschis 

mai multe filiale în România, ca 

urmare a vizitei reginei în 

America de Nord. În statul 

american Washington se va 

inaugura ulterior vizitei reginei, 

Maryhill Museum, unde Samuel 

Hill va expune numeroase obiecte 

care au aparţinut Mariei sau care 

reprezentau cultura română. 

Obiectele fuseseră donate de 

regină. şi astăzi în muzeu se mai 

pot admira copiile coroanelor regilor României şi ale robelor regale 

folosite la încoronarea din 1922 de la Alba Iulia. 

Înrudindu-se cu toate familiile regale europene, regina Maria a 

României a reuşit să facă cunoscută cultura română în cele mai exclusive 

Regina Maria alături de fiicele şi nora 

sa 
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şi înalte cercuri ale societăţii bătrânului continent. Familia imperială rusă, 

kaiserul Franz Joseph, viitoarea regină Elisabeta a Regatului Unit, regele 

George al VI-lea, au vizitat România la îndemnul Mariei. La expoziţiile 

mondiale şi la târgurile internaţionale, Maria s-a îngrijit ca România să 

aibă un pavilion permanent, ca şi restul statelor cu o istorie a culturii şi 

civilizaţiei. 

Dacă există un element ce ţine de cultură română promovat cel 

mai mult de regina Maria, acela a fost portul popular românesc. Aflând cu 

întârziere de amploarea represiunii răscoalei din 1907, Maria a luat 

decizia de a se îmbrăca cât mai des şi în public în costumul popular 

tradiţional românesc. În majoritatea fotografiilor, regina apare astfel 

îmbrăcată, cu portul tradiţional romanesc. Atunci când călătorea în 

Occident, purta cu mândrie ia albă cu motive florale, iar acest lucru l-a 

insuflat şi celor patru fiice ale sale, dar şi nurorii sale, viitoarea regină 

Elena. Pasiunea reginei pentru costumul popular a avut consecinţe şi 

asupra doamnelor din marile familii boiereşti ale României. Influenţele 

pariziene ale modei nu au fost abandonate, dar în acelaşi timp, devenise o 

regulă ca în garderoba sa, o doamnă să deţină şi un splendid costum 

popular. 

Profitând de poziţia sa în perioada interbelică, regina Maria a 

sprijinit educaţia în societatea românească. Bursele acordate tinerilor 

studenţi la Paris, Viena, Padova, Berlin, Roma, Londra s-au înmulţit. 

Nivelul de trai a crescut considerabil şi s-au bazele unui stat modern cu 

instituţii europene. Marile firme şi consorţii mondiale au gasit in România 

o nouă piaţă de desfacere cu resurse încă 

neexploatate. Organizaţii precum Societatea 

Crucii Roşii şi organizaţia Cercetaşilor au fost 

aduse pentru prima dată în România de către 

regina Maria. În anii de marcă ai societăţii 

româneşti interbelice, elevii îşi organizau 

activităţile după modelul cercetaşilor. De 

exemplu, în carnetul de note al unui elev erau 

consemnate şi sfaturi utile, necesare în activităţi 

diverse de tip explorare sau supravieţuire. 

Maria a continuat acţiunile de binefacere 

şi de sprijinire a artiştilor, demarate iniţial de 

regina Elisabeta, soţia lui Carol I. I-a făcut mai 

cunoscuţi pe români în lume, mai mult decât 

politicienii vremii. Despre poetul, umanistul şi omul politic Octavian 

Prinţesele Ileana şi Maria  
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Goga, considera că reprezintă cel mai bine spiritul european.
4
 A încurajat 

talentele multor muzicieni precum violonistul de la acea vreme, George 

Enescu sau pe cel al pianistei Cella Delavrancea. 

Destinul marelui sculptor român, Ion Jalea a fost schimbat de 

regina Maria. Acesta, aflându-se pe front în timpul Primului Război 

Mondial a fost rănit şi în urma unor complicaţii mâna stângă a trebuit să-i 

fie amputată, dar starea sa de sănătate nu s-a îmbunătăţit. Pentru a fi tratat, 

regina Maria a trimis special, un tren ca să îl salveze pe sculptor, acesta 

recăpătându-şi ulterior sănătatea. 

În Cadrilater, la Balcic, ce aparţinea în perioada interbelică 

României, avantul urbanistic s-a datorat reginei. 

Aceasta a construit aici un palat, înconjurat de 

grădini amenajate în stil mediteranean şi oriental. 

Pictori din toată Europa şi-au cumpărat reşedinţe de 

vară la Balcic, locul tinzând să devină un fel de mic 

Barbizon. Maria a încurajat mişcările culturale din 

pictură, ea însăşi fiind o pictoriţă amatoare. Lucrări 

ale pictorilor români contemporani erau achiziţionate 

de regină pentru ca mai apoi să fie prezentate în 

expoziţii europene. Regina a patronat mişcarea 

culturală ‖Tinerimea artistică‖ din care făceau parte 

artişti români aflaţi la începutul carieirei lor.  

La Balcic, regina a ctitorit şi o mică biserică ortodoxă, Stella 

Maris, a cărei arhitectură se aseamănă cu cea a lăcaşurilor de cult 

ortodoxe georgiene, cu elemente tipic caucaziene. Prin testament, Maria a 

cerut ca inima sa sa-i fie depusă în această mică biserică de la ţărmul 

Marii Negre, iar corpul să se odihnească la Curtea de Argeş, în necropola 

regilor României. Însă, istoria a făcut ca dorinţa să nu i se respecte. 

Prinţesa Ileana a reuşit să ia inima reginei de la Balcic, atunci când 

judeţele Durostor şi Caliacra au fost reintegrate în statul bulgar. Inima a 

fost apoi ascunsă la Bran şi redescoperită mai târziu în perioada 

comunistă. Astăzi se găseşte într-o casetă din aur la Muzeul Naţional de 

Istorie al României şi face parte din colecţia tezaurului naţional. 

De numele reginei Maria se leagă şi o parte a istoriei castelului 

Bran. Acesta a fost dăruit de către braşoveni Mariei, care a demarat un 

proces de restaurare totală a edificiului. După introducerea primei centrale 

electrice în castel, satele Bran şi Moeciu au fost racordate la noua reţea. 

                                                 
4
 Maria a României, op cit, p 191. 

Prinţesa Maria de  

Edimburg 
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Odată cu moartea reginei în 1938, domeniul de la Bran a fost moştenit de 

fiica acesteia, Ileana, viitoarea maică Alexandra. 

Însă nu putem vorbi de influenţa reginei Maria în cultura 

românească, fără să menţionăm o capodoperă arhitecturală veritabilă, 

Muzeul Naţional Peleş şi mai precis, castelul Pelişor. A fost construit din 

iniţiativa regelui Carol I pentru principii moştenitori şi decorat de Maria. 

Capela integrată apartamentului reginei Maria a fost placată cu marmură 

de Ruschiţa, fiind accesibilă printr-o arcadă cu coloane. Atelierele de arte 

şi meserii din Sinaia au realizat după planurile şi desenurile reginei, 

mobilierul dormitorului de aur. Piesele aurite sunt sculpatate în lemn de 

tei şi sunt decorate cu elemente celtice şi bizantine interpretate în maniera 

Artei 1900. Coloane brâncoveneşti împodobesc biroul reginei alături de 

un cămin specific interioarelor româneşti. Mobilierul este decorat cu 

simbolurile Mariei, crucea gamată şi crinul. Dar încăperea cea mai 

impresionantă a palatului este camera de aur ai cărei pereţi din stuc aurit 

sunt decoraţi cu frunze de ciulini, emblema oraşului Nancy, numit şi 

capitală a Art-Nouveau-ului. Elemente de decor scoţiene şi bizantine se 

combină fiind puse în valoare şi de luminatorul în formă de cruce celtică. 

Spirit ambiţios şi modern, regina Maria era mereu prezentată în 

revistele mondene europene. A apărut chiar şi pe coperta Time Magazine, 

iar Mae West i-a luat un interviu pentru Vanity Fair, fiind şi primul 

membru al unei familii regale ce acceptase să facă publicitate unor 

produse cosmetice, cremelor Pond's şi parfumurilor Houbigant. 

 Deşi nu a dispus de resursele financiare vaste de care se bucurau 

marile familii regale ale Europei sau cei mai importanţi afaceriţti ai 

vremii, activitatea filantropică a reginei Maria în societatea românească 

rămâne emblematică. Nu se poate vorbi de mecenat în cultură fară să 

amintim ce aport a avut în civilizaţia românească, familia regală 

Hohenzollern şi în special, cel mai elitist membru al acesteia, regina 

Maria a României. 
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PAŞOPTIŞTII ŞI REVOLUŢIA DE LA 1848 

                                                                             

                                              Viorica BREBEANU

 

 
Abstract 

              Le présent ouvrage cherche à mettre en évidence le rôle des jeunes 

intellectuels roumains dans la préparation de la Révolution de 1848 et de l‟unité 

de l‟État. L‟activité des personnes appartenant à la génération progressiste de 

1848 est concrétisée dans la publication des périodiques au contenu historique et 

litteraire censés à éveiller la conscience nationale des Roumains. L‟échec de la 

révolution a orienté leurs actions vers l‟accomplissement de l‟unité de l‟État. 

 
Secolul al XIX-lea,  socotit şi „secolul naţiunilor‖, este un secol al 

transformărilor majore în plan social, politic, economic, ideologic şi 

cultural care a dus la modernizarea statelor, la realizarea unităţii statale 

(Germania, Italia, România „Mică‖) şi obţinerea independenţei pentru 

unele din ele (Italia, România, Serbia, Muntenegru). Aceste transformări 

au fost pregătite de mişcările revoluţionare şi de eliberare din anii 1821 şi 

1830, dar şi de revoluţia din 1848 care a cuprins o mare parte a Europei. 

Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără activitatea intensă a 

intelectualilor secolului care au reuşit să imbine politica, literatura şi 

istoria în susţinerea luptei naţionale. 

 Tratatul de pace de la Adrianopol din 1829, prin prevederile sale 

de desfiinţare a monopolului otoman asupra comerţului şi de libertate de 

navigaţie pe Dunăre cu vase proprii, a deschis calea afirmării 

internaţionale a Principatelor şi a favorizat dezvoltarea rapidă a relaţiilor 

capitaliste în interiorul lor. Au pătruns şi au fost adoptate cu repeziciune 

vestimentaţia şi obiceiurile occidentale de către familiile boiereşti, iar 

tinerii plecaţi la studii în marile centre universitare au luat contact cu 

ideologiile politice occidentale pe care le-au adaptat cerinţelor specifice 

Principatelor care se aflau la începutul modernităţii după un veac de 

stăpânire fanariotă. În aceste condiţii s-a format generaţia paşoptistă care a 

contribuit prin operele şi acţiunile lor la constituirea statului român 

modern. Tot după 1829, în perioada regulamentară, au fost înfiinţate şcoli 

în care limba de predare era româna, au fost diversificate materiile de 

studii, rol important avându-l istoria, filozofia, dreptul şi teologia. 

                                                 

 Profesor C.N. L. ―Zinca Golescu‖, Piteşti 
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 Ce este pasoptismul? Este o orientare culturală, ideologică 

manifestată în perioada 1840-1860, perioadă de avânt cultural în care se 

afirmă literatura naţională, oamenii de litere devin ideologii mişcărilor 

revoluţionare, participanţi activi la revoluţiile din Ţările Române, iar după 

eşecul acestora luptând în continuare pentru realizarea unirii. Din acest 

punct de vedere este o mişcare ideologică având rolul de a pregăti 

revoluţia de la 1848. De la înălţimea profesiilor lor de mânuitori ai 

condeiului, gazetari, militari, profesori şi conducători politici, au înflăcărat 

spiritele şi au modelat conştiinţele, au cântat trecutul istoric şi au satirizat 

viciile unei societăţi învechite care nu se mai încadra noilor cerinţe 

sociale. 

 Acţiunile paşoptiştilor s-au concretizat prin înfiinţarea societăţilor 

secrete ale căror activităţi în perioada premergătoare revoluţiei nu au fost 

sporadice, izolate, ci verigi ale aceluiaşi lanţ care foloseau tendinţele 

marilor puteri occidentale de a contracara preponderenţa exclusivă a 

Rusiei în Principate. Una dintre primele mişcări conspirative a avut loc în 

Banat în 1834-1835, al cărei scop era acela de realizare a unei republici 

române unite, mişcare condusă de Adolf David, polonez de origine şi în 

care a fost implicat  şi Ion Heliade Rădulescu. 

 În Ţara Românească îşi desfăşoară activitatea partida naţională 

condusă de Ion Câmpineanu, ai cărei membri se împotrivesc introducerii 

articolului adiţional  în Regulamentele Organice, prin care Rusia şi 

Imperiul otoman se putea implica în adoptarea legilor. Au redactat în anul 

1838 două acte foarte importante: Act de unire şi independenţă şi Osăbitul 

act de numire a suveranului românilor care prevedeau unirea 

Principatelor, alegerea unui domn ereditar în ambele Principate, adoptarea 

unei constituţii ale cărei principii se regăsesc în documentele programatice 

ale revoluţiei de la 1848. Activitatea sa nu se opreşte aici, a încercat prin 

deplasări la Londra, Constantinopol şi Paris să obţină sprijin politic şi 

diplomatic în favoarea unirii, demersurile sale s-au soldat cu eşec fiind 

arestat la întoarcerea în ţară. Mişcarea revoluţionară este continuată în 

1840 prin constituirea unei societăţi secrete condusă de boierul Dimitrie 

Filipescu la care aderă şi Dimitrie Macedonski, profesorii de la Sfântul 

Sava, Jean A. Vaillant, Eftimie Murgu, fostul lor elev, Nicolae Bălcescu şi 

alţii. Societatea îşi propunea obţinerea independeţei dar şi desfiinţarea 

rangurilor şi privilegiilor boiereşti, a clăcăşiei, libertate personală şi un 

stat republican democratic. Mişcarea  a fost descoperită, iar conducătorii 

sunt arestaţi. Nicolae Bălcescu este condamnat la trei ani de închisoare şi 

este trimis la mânăstirea Mărgineni. Profesorul francez, Jean A. Vaillant 
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reuşeşte să fugă în Moldova şi revitalizează o ramificaţie a mişcării 

muntene numită Fiii coloniei lui Traian, desconspirată şi aceasta. 

Eşecurile acestor mişcări fac să deplaseze centrul de greutate pe 

tărâm cultural. În 1843 este înfiinţată societatea secretă Frăţia a cărei 

lozincă era dreptate, frăţie, având ca fondatori pe Ion Ghica, Nicolae 

Bălcescu, Christian Tell. Societatea şi-a desfăşurat activitatea la adăpostul 

legal al Asociaţiei literare a României, înfiinţată în 1845, care milita 

pentru unitatea politică a românilor. Contactele între revoluţionarii din 

cele trei ţări se înmulţesc, una din verigile de legătură fiind Nicolae 

Bălcescu care se deplasează în Banat, Transilvania şi Moldova. Acţiunile 

din ţară se completează cu activitatea desfăşurată în afara hotarelor ţării de 

către Societatea studenţilor români de la Paris, având în frunte pe Ion 

Ghica, C. A. Rosetti şi Scarlat Vîrnav şi urmăreşte acelaşi scop, de 

realizare a unităţii politice a tuturor românilor. 

 Mişcarea revoluţionară este strâns legată de mişcarea culturală 

care promovează aceleaşi obiective sociale şi naţionale popularizate în 

publicaţiile vremii înfiinţate în acest scop. Ideea unităţii naţionale care 

este ideea de bază a generaţiei de la 1848 este reflectată în titlurile alese 

pentru publicaţii: Dacia literară, Magazin istoric pentru Dacia, conduse 

de Nicolae Bălcescu, August Treboniu Laurian şi Mihail Kogălniceanu. 

Acestea nu sunt singurele publicaţii care au contribuit la cultivarea 

spiritului patriotic, a conştiinţei naţionale, a ideii de unitate naţională. Un 

rol tot atât de important l-au avut şi Dacia literară, înfiinţată la Iaşi în 

anul 1840 de Mihai Kogălniceanu, Propăşirea, Albina Românească, 

editată tot la Iaşi prin grija lui Gheorghe Asachi, Curierul Românesc, 

apărut prin grija lui Ion Heliade Rădulescu şi încă multe altele au pregătit 

terenul pentru evenimentele ce vor urma. În Transivania, apare sub 

conducerea lui Timotei Cipariu Organul luminării, care în timpul 

revoluţiei îşi schimbă numele în Organul Naţional, fiind prima gazetă 

tipărită cu caractere latine. 

 Ideile paşoptiştilor au fost  foarte bine conturate în documentele 

programatice ale revoluţiei, trecând de la caracterul moderat al Petiţiunii 

Proclamaţiune, la cel radical din celelalte proiecte care au urmat. La 28 

martie 1848, la o zi  de la întrunirea din faţa hotelului Petersburg din Iaşi 

(eveniment care a marcat începutul mişcării revoluţionare din Moldova), 

Vasile Alecsandri a redactat documentul programatic Petiţiunea 

Proclamaţiune  alcătuit din 35 de puncte, ce cuprindea revendicări social-

politice moderate: respectarea Regulamentelor Organice, de teama de a nu 

supăra puterea protectoare, îmbunătăţirea situaţiei ţăranilor, libertate 
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pesonală, desfiinţarea cenzurii, desfiinţarea taxei vamale la exportul de 

cereale, responsabilitate ministerială, eliberarea deţinuţilor politici, 

desfiinţarea Adunării obşteşti şi înfiinţarea uneia cu adevărat 

reprezentative, înfiinţarea unei gărzi cetăţeneşti, etc. Domnul Moldovei, 

Mihail Sturdza refuză două puncte din cele 35 din program şi înăbuşă 

mişcarea prin forţa armată, operând numeroase arestări. Şase dintre ei au 

scăpat şi au fugit în Transilvania, participând la evenimentele de acolo. 

 Tinerii intelectuali transilvăneni Andrei Şaguna (episcop 

ortodox), Simion Bărnuţiu, Aron Pumnul, Avram Iancu, Alexandru Papiu 

Ilarian au redactat programul social şi politic al revoluţiei în 16 puncte, 

Petiţiunea naţională, având caracter radical faţă de cel din Moldova, 

revendica: reprezentarea românilor în dietă, folosirea limbii române în 

legislaţie şi administraţie, desfiinţarea iobăgiei fără despăgubire, 

învăţământ în limba română, emanciparea bisericii ortodoxe române de 

sub jurisdicţia mitropoliei sârbeşti etc. Sub influenţa acestui program, 

Vasile Alexandri împreună cu ceilalţi emigranţi moldoveni redactează la 

Braşov un program Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei care 

prevede printre celelalte cinci puncte şi unirea Moldovei şi Ţării 

Româneşti într-un singur stat. Acelaşi ţel este exprimat şi de Mihail 

Kogălniceanu la Cernăuţi, în Dorinţele partidei naţionale în Moldova şi în 

Proiect de constituţie pentru Moldova. 

În Ţara Românească, de organizarea şi conducerea revoluţiei s-a 

ocupat un Comitet revoluţionar format din: Ştefan Golescu, Nicolae 

Golescu, Radu C. Golescu, Alexandru C. Golescu, Nicolae Bălcescu, C.A. 

Rosetti, Cezar Bolliac, Ion Heliade Rădulescu, Ion Ghica, Costache 

Bălcescu, care au redactat şi programul revoluţionar în 22 de puncte şi au 

devenit membri ai guvernului provizoriu. Acesta prevedea înlăturarea 

protectoratului străin, emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor clăcaşi cu 

despăgubire, desfiinţarea privilegiilor feudale, domn ales pe cinci ani, 

responsabilitate ministerială, libertatea tiparului, drepturi politice pentru 

toţi locuitorii, învăţământ egal pentru toţi românii de ambele sexe, etc. 

Sub  influenţa  evenimentelor   la  care  au  partcipat  activ,  au  

fost  create  poeme-manifest care îndemnau la luptă pentru unitate şi 

libertate: Deşteaptă-te, române! scris de Andrei Mureşanu şi compus de 

Anton Pann, devenind imnul deşteptării românilor 150 de ani mai târziu, 

iar Hora Unirii a lui Vasile Alecsandri a fost cântată cu mare bucurie la 

24 Ianuarie 1859 când unul din idealurile românilor s-a împlinit. 

Eşecul revoluţiei de la 1848 nu a însemnat abandonarea luptei, ci 

doar amânarea pentru un timp a împlinirii ţelurilor propuse, revoluţionarii 
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români continuându-şi activitatea în exil, făcând cunoscută situaţia 

românilor în marile capitale europene.  
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PLUTARH ŞI STOICISMUL 

                                             Lucian-Alexandru VOINEA

 

Abstract 

Plutarch of Chaeronea (46-125) is famous due to his Parallel lives, but also 

to his interest in the practical ethical issues debated in Moralia (Ethical writings, 

the title under which his dialogues and essays are put together). Plutarch reveals 

himself as a follower of the Platonism and in opposition to Stoicism and 

Epicureans in his philosophical works. The Ethic is in the center of philosophy. 

Plutarch agrees with the Stoics on this sentence and it is essential a careful 

confrontation of his beliefs as far as the morality and the philosophy of Portico 

are concerned, even more because it is said that this field is closest (to the 

Stoics). 

I.   Consideraţii  preliminare. 

Plutarh din Cheroneea (46-125) este scriitorul cel mai cunoscut 

atât în ţinutul său natal, cât şi în întreaga omenire datorită Vieţilor 

paralele, dar şi interesantelor probleme de morală practică puse în 

Moralia (Scrieri  morale), titlu sub care au fost reunite dialogurile şi 

diatribele sale.  Filosofia a studiat-o la Atena cu „academicianul‖ 

Ammonios. A predat apoi filosofia morală în capitala imperiului, Roma.  

Ultima parte a vieţii o petrece în localitatea natală Cheroneea, în Beoţia, 

unde scrie principalele sale opere în dialect atic, bazate în mare parte pe 

manuscrisele prelegerilor sale. Scrierile  morale  cuprind eseuri şi 

dialoguri ce au ca tematică, pe lângă  comentarii literare, estetice şi 

pedagogice,  dezbateri cu privire la probleme de morală practică (acestea 

dând numele întregii colecţii), dar şi religioase ori mitologice.
1
 În textele 

cu conţinut filosofic, Plutarh se relevă ca adept al platonismului în 

opoziţie cu stoicismul şi epicureismul.  

Care este locul stoicismului în opera lui Plutarh?  Înainte de a 

aborda această problemă, se cuvine să rezolvăm o întrebare preliminară: 

ce trebuie să înţelegem exact prin stoicism ? Doctrină panteistă şi 

materialistă, stoicismul este îndeosebi o morală bazată pe efort şi pe 

intenţia de a atinge binele suprem - summum bonum. Înţelepciunea se 

dobândeşte  numai prin practicarea virtuţii (arete). Didier Julia consideră 

                                                 

 Profesor drd. Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Baia Mare  

1
  Dintre tratatele de morală practică, reunite sub titlul  Moralia, amintim: Despre 

virtutea etică, Dacă virtutea se poate preda, Precepte politice,  Precepte pentru 

sănătate, Despre educaţia copiilor. 
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că „evoluţia stoicismului s-a făcut în sensul trecerii de la o ―fizică‖ 

(identificată cu teologia) la o „morală‖ cu caracter rigorist‖.
2
 

În epoca lui Plutarh, mişcarea stoică este deja veche de aproape 

cinci secole, şi oricare ar fi putut fi voinţa adepţilor săi de a rămâne fideli 

doctrinei originale, este inevitabil că s-au  produs nişte transformări, că s-a 

desenat o evoluţie care ne interzice să  identificăm complet gândirea unui 

stoic din generaţia lui Plutarh cu cea a unui contemporan al lui Zenon sau 

Chrysip. În general distingem trei perioade în filosofia Porticului: cele ale 

stoicismului vechi şi mediu, şi cea a stoicismului din epoca imperială.
3
  

În epoca lui Plutarh, difuzarea şi influenţa filosofiei stoice este 

considerabilă.
4
 Astfel, se poate afirma că stoicismul s-a răspândit şi prin 

opera lui Plutarh şi a lăsat urme importante, căci şi Operele Morale şi 

Vieţile trădează în orice moment această influenţă difuză a gândirii stoice. 

Pentru Plutarh, stoicismul este un sistem filosofic coerent, care pretinde, 

cu logica, fizica şi etica, să aducă o explicaţie totală a universului. 

Stoicismul reprezintă în opera sa cu totul altceva decât un ansamblu de 

concepte şi termeni vulgarizaţi şi acceptaţi de către cea mai mare parte a 

oamenilor care s-au apropiat cât de cât de cultură; apare ca o filosofie cu 

contururi bine definite, pe care poţi să o combaţi sau să o exploatezi, dar 

care nu se confundă cu un fel de înţelepciune universal admisă, nici nu se 

reduce la un anumit număr de dogme şi precepte sumare. Interesul pe care 

Plutarh l-a arătat acestei filosofii nu are nimic superficial. Acest fapt este 

evident nu numai în operele polemice îndreptate împotriva stoicismului, 

                                                 
2
  Didier,  Julia, Dicţionar de filosofie, trad. de Leonard Gavriliu, Editura  Univers 

Enciclopedic, Bucureşti, 1999, p. 324. 
3
 Stoicismul, adică doctrina Porticului, este denumirea dobândită ulterior de 

filosofia întemeiată de Zenon din Citium (Cipru), în localul atenian denumit 

Porticul  pictat ( Stoá  poikíle). Cunoaşte o evoluţie de mai multe secole, în trei 

perioade: perioada  veche, proprie elenismului (336-200 a.Chr.): Zenon din 

Citium, urmat la conducerea şcolii de Cleanthe din Assos şi apoi de Chrysip din 

Soloi; perioada mijlocie sau medie (200-50 a.Chr.): Hecaton, Panaitios din 

Rhodos, Poseidonios din Apameia; perioada târzie sau "romană", cunoscută şi 

sub denumirea de stoicism imperial (1-180): Seneca, Epictet, Marc Aureliu. Cf. 

Vlăduţescu, Gheorghe, O enciclopedie a filosofiei greceşti, Editura Paideia, 

Bucureşti, 2001; Arrington, Robert  L., Western Ethics: an historical 

introduction, Blackwell Publishers, Oxford, 1998. 
4
 S-a putut spune despre acest subiect că stoicismul devenise filosofia 

preponderentă şi oarecum filosofia tip în toate domeniile, sau chiar că, prin 

secolul al II lea, cele două cuvinte: filosofie şi stoicism devin aproape sinonime. 

Vezi Bréhier, Émile,  Les Stoïciens, Paris,1962, p. 19. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/200
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zenon_din_Citium&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Zenon_din_Citium&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Kleanthes_din_Assos&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/200
http://ro.wikipedia.org/wiki/50
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Panaitios_din_Rodos&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Panaitios_din_Rodos&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Poseidonios_din_Apameia&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Seneca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Epictet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marc_Aureliu
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dar şi în toate celelalte scrieri, iar  confruntarea cu această filosofie poate 

fi dovedită aproape peste tot. Practic, se impune să avem în vedere, alături 

de Operele polemice (De stoicorum repugnantiis, De communibus notitiis 

adversus stoicos, Stoicos absurdiora poetis dicere), şi Vieţile  paralele. 

Această listă ar părea incompletă dacă nu am adăuga încă două mici 

tratate în titlul cărora nu apare explicit orientarea către critica filosofiei 

stoice, şi anume De virtute morali şi De profectibus in virtute, căci primul 

polemizează deschis împotriva lui Chrysip, în timp ce al doilea, fără să-i 

numească pe stoici, face aluzie prin titlu chiar, la una din dogmele lor în 

materie de etică
5
.   

În ceea ce priveşte presupusele influenţe stoice, se poate afirma că 

dezvoltări ale unor teme considerate stoice apar ca simple locuri comune, 

ale căror origine este distinctă, dar care nu mai sunt considerate, încă 

dinainte de epoca lui Plutarh, drept proprietatea exclusivă a filosofilor 

Porticului, de exemplu distincţia între cele două forme de limbaj, ideea că 

virtutea este cel mai preţios dintre toate bunurile, iar atunci când reia 

aceste teme, Plutarh nu lasă deloc impresia că datorează ceva stoicilor sau 

că face un pas în direcţia stoicismului. Este deci neverosimil să afirmăm 

că înţeleptul din Cheroneea ar fi putut fi, vreun moment, purtătorul de 

cuvânt, conştient sau inconştient, al acestor filosofi pe care i-a combătut 

mereu în mod deschis. 

Marile teme care par caracteristice pentru concepţia plutarhiană 

asupra lumii,  şi în mod inevitabil, pentru tezele stoice la care Plutarh face 

sau nu aluzie, pot să se alinieze în trei rubrici generale: metafizica, etica, 

religia. 

II.  Etica stoică în concepţia lui Plutarh.  

Ce este filosofia, în ochii stoicilor? Înainte de toate o morală, o 

„artă de a trăi”. Plutarh admite şi el acest primat al moralei: el 

reaminteşte că filosofia nu este făcută, cum se crede adesea, din discursuri 

ex cathedra sau din comentarii erudite, ci din acţiuni, că ea se aplică 

tuturor circumstanţelor vieţii cotidiene. La drept vorbind, o asemenea 

convergenţă nu are nimic uimitor: prioritatea acordată moralei, ideea că 

filosofia este înainte de toate arta de a trăi, sunt trăsături comune încă din 

epoca elenistică. Dar dacă Plutarh este de acord cu reprezentanţii 

Porticului asupra primatului filosofiei practice, el nu mai este de acord cu 

ei când este vorba să o definească sau să o circumscrie. I se pare că 

                                                 
5
 Plutarque, Oeuvres  Morales,  Tome I,  Les Belles Lettres, Paris, 1987, p. CLIII. 
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stoicismul se îndepărtează de realitatea practică, mai precis că între 

învăţământul teoretic şi realităţile vieţii există un divorţ.  

Etica este centrul filosofiei 
6
. Această propoziţie, asupra căreia 

Plutarh cade de acord cu stoicii, impune o confruntare atentă a 

concepţiilor sale, în materie de morală, cu doctrina Porticului, cu atât mai 

mult cu cât se spune că în acest domeniu se apropie cel mai mult. Totuşi, 

operele polemice rezervă un loc important eticii, iar în ansamblul lor, în 

Operele Morale împrumuturile din etica stoică sunt destul de limitate. 

Este necesar să avem în vedere temele esenţiale, asupra cărora se impune 

să cunoaştem suficient de bine concepţia etică a lui Plutarh, pentru a o 

putea confrunta util cu doctrina Porticului. 

Specifică eticii stoice este teoria acestora cu privire la  pasiuni şi 

afecte, ἀπάθεια (apátheia), iar stoicismul a luat o poziţie de avangardă, 

subliniindu-şi puternic originalitatea în raport cu alte şcoli. „Predecesorii  

lui Zenon‖, notează Cicero, „nu voiau să suprime din om această 

perturbare a sufletului..., ci numai să o restrângă, să o aşeze în limite mai 

restrânse..., în timp ce el a vrut ca înţeleptul să fie total scutit de aceste 

afecţiuni pe care le considera drept boli.‖ 
7
   

Ἀπάθεια (apátheia) este cunoscută aşadar încă de la Aristotel,  

care, prin  concepţia sa despre virtute, bazată pe doctrina căii de mijloc, a 

moderaţiei, μέζον (meson ), nu lasă nici un loc stării de ἀπάθεια 

(apátheia). La Epicur, având în vedere  că atât plăcerea, cât şi durerea sunt 

pathe
8
 , în această filosofie hedonistă  ἀπάθεια (apátheia)  n-are cum să 

fie o virtute. Totuşi, cel mai înalt tip de plăcere este tocmai plăcerea, 

ἡδονή ( hedoné ), iar această stare de echilibru sau eliberarea de tulburare,  

ἀηαπαξία (ataraxía), prezintă cel puţin o asemănare superficială cu 

ἀπάθεια.
9
 

Deosebirea radicală dintre Epicur şi stoici, sub acest aspect, ţine 

de insistenţa acestora din urmă că toate afecţiunile ( pathé ) sunt mişcări 

iraţionale contrare naturii, cel puţin în felul cum le defineşte Zenon. Deşi 

detaliile acestei chestiuni au fost controversate, stoicii au fost însă 

unanimi în ideea că afecţiunile ( pathé ) sunt deopotrivă violente şi ne-

                                                 
6
 Babut, Daniel, Plutarque et le stoicisme, Presses Universitaires de France, Paris, 

1969, p. 528-531. 
7
  Cicero, De finibus bonorum et malorum, I, 6. 

8
  Diogenes  Laertios, Despre vieţile şi doctrinele filosofilor, traducere de C. 

Balmuş, Editura Polirom, Iaşi, 1997, X, 34. 
9
   Peters, Francis E.,  Termenii filosofiei greceşti, traducere de D.  Stoianovici, 

Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 43. 
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naturale, trebuind de aceea să fie extirpate
10

. S-ar părea astfel că pe stoic îl 

preocupa eradicarea afecţiunilor (pathé ), pe peripatetic moderarea lor, 

iar pe epicureic deosebirea între pasiunile  bune şi cele rele.
11

 Apatheia 

ca practică, dacă nu şi ca formulare teoretică, îşi are originile în mişcarea 

cinică şi în alte mişcări înrudite imediat anterioare lui Zenon şi a fost 

deseori însoţită de acuzaţia că aceia care o cultivă nu fac decât să se 

complacă în insensibilitate. Stoicii s-au străduit să distingă înţelesul dat de 

ei lui ἀπάθεια (apátheia) de insensibilitate şi de simpla amorţeală.  De 

fapt, probabil că tocmai acest gen de critică i-a făcut pe stoicii târzii să 

avanseze distincţia, nu întru totul consecventă, între pathe bune 

(eupatheiai) şi rele
12

 . 

Cât despre Plutarh, se ştie că, deşi i se întâmplă ocazional să 

recurgă la noţiunea de  „apatie‖ (ἀπάθεια; apátheia) , el nu crede posibil 

să existe vreodată “un caracter  purificat de orice fel de pasiune, o 

viaţă la adăpost de orice acţiune ruşinoasă”.
13

 Pretinsa infailibilitate a 

înţeleptului este una din trăsăturile de care Plutarh îşi bate joc, de care nu 

se aude vorbindu-se decât în discuţiile academice şi nu în viaţa reală, unde 

pasiunile, opiniile false şi ignoranţele îşi au mereu partea lor. Eticianul 

român Teodor Vidam, făcând referire la doctrina morală stoică, denunţă 

această „psihologie a  pasiunilor‖, considerând-o „falsă‖.
14

 Gheorghe 

Vlăduţescu adoptă o poziţie puţin diferită. Academicianul motivează 

această împotrivire stoică a încurajării pasiunilor, precizând că ―faptul este 

în legătură cu intensul lor raţionalism etic‖
15

.  „Pasiunea, aşa cum o 

defineşte Zenon, este o mişcare neraţională şi contra firii sufletului sau un 

impuls ce creşte în mod exagerat".
16

 Astfel că, înţeleptul, deci cel care 

trăieşte după dreapta raţiune (ὀρτός   λόγος, ortós  lógos), şi prin aceasta 

în conformitate cu natura, suprimă pasiunile (durerea, frica, pofta şi 

                                                 
10

 Vezi   Seneca, De ira,  I, 8, 2-3. 
11

  Idem, Epistulae Morales ad Lucilium,  116, 1. 
12

  Idem, Ibidem, I, 9, 1; I, 9, 3.  
13

  Plutarque, op. cit., Tome XIII, De stoicorum repugnantiis, III, 2: Quod stoici 

dicunt, absurdiora ( Ceea ce  spun   stoiciii sunt lucruri absurde, trad. ns.). 
14

 Vidam, Teodor, Introducere în filosofia moralei, Editura Inter-Tonic, Cluj 

Napoca, 1994, p. 17 : Ea nu este deficitară decât prin psihologia pasiunilor care 

este falsă şi printr-un exces de putere pe care îl acordă voinţei  asupra 

sentimentelor şi credinţei. 
15

  Vlăduţescu,Gheorghe,  Filosofia în Grecia Veche, Editura  Albatros, 

Bucureşti, 1984, p. 423. 
16

  Diogenes  Laertios, op. cit., VII, 110, 111, 113, 116,  p. 242. 
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plăcerea) ca porniri iraţionale şi, in consecinţă, ca factori care tulbură su-

fletul. Potrivnici durerii, ca „strîngere neraţională a sufletului", fricii ca 

„aşteptare a răului", şi care, de aceea, produce, teroare, şovăială, ruşine, 

groază, panică şi anxietate, potrivnici şi dorinţei (poftei) pentru 

iraţionalitatea rânduirii stărilor ei : lipsa, ura, părtinirea, mânia, iubirea, 

pica şi ciuda şi în fine plăcerii, ca „o exaltare iraţională care rezultă din 

ceea ce pare a fi demn de alegere", stoicii nu contestau valoarea umană a 

bunelor afecte εὐπάθεια (eupátheia): bucuria, prudenţa şi voinţa. Ei nu 

sunt, deci, împotriva tuturor pasiunilor, ci doar împotriva celor socotite 

iraţionale, ceea ce vrea să însemne că apateia ca (prin care înţelegeau viaţa 

netulburată de pasiuni) nu avea, în principiu, sens negativ. 

Ἀπάθεια stoică nu semnifică refuzul lumii şi, prin reflex, 

retragerea în sine, într-o subiectivitate pură. „Stoicii... spun că înţeleptul 

va lua parte la viaţa politică, dacă nu-1 va împiedica nimic, deoarece astfel 

va opri viciul şi va promova virtutea ; aşa susţine Chrysip în prima carte 

din lucrarea sa Despre, diferite feluri de viaţă”.
17

 Trăind în cetate şi 

trebuind să participe la viaţa ei şi conformîndu-se naturii ei, înţeleptul „se 

va căsători, cum spune Zenon în Republica sa, şi va avea copii". El, 

aşadar, nu va trăi „în singurătate, căci în mod firesc e făcut pentru 

societate şi acţiune"
18

 , împlinindu-şi în conformitate cu natura lumii, dar 

şi a sa, condiţia şi rostul, înţeleptul nu trece dincolo de limitele tipului 

uman al existenţei. Înţeleptul este omul în condiţia lui ideală, iar nu 

supraom, conchide Vlăduţescu. Ion Banu are o poziţie mai tranşantă în 

favoarea doctrinei Porticului, considerând că unii cercetători s-au grăbit să 

atribuie stoicilor  în mod eronat teza ―suprimării‖ vieţii pasionale.
19

 

Această eroare de interpretare a dus la confuzia eticii stoicilor cu  aceea a 

cinicilor.
20

 Pasiunile sunt destinate supunerii. Plutarh consideră că 

pasiunile trebuie stapânite, şi nu suprimate, făcând referire la cele rele, 

                                                 
17

     Idem, Ibidem, 116, 121, p. 243-244.                  
18

     Ibidem, 123, p. 244. 
19

    Banu, Ion, Filosofia elenismului ca etică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1980, p. 105.  
20

  Cinismul, şcoală filosofică greacă, a fost  întemeiată în secolul V î.Hr. de 

Antistene, un discipol al lui Socrate. Termenul „cinism‖ provine de la numele 

locului de reuniune al discipolilor lui Antistene, gimnaziul Cynosargos. Despre 

cinism, vezi Vlăduţescu, Gheorghe, O enciclopedie a filosofiei greceşti, Editura 

Paideia, Bucureşti, 2001, p. 138.  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_V_%C3%AE.Hr.
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Antistene&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Socrate
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cum ar fi, e.g. mânia.
21

  Putem afirma astfel că Ion Banu realizează o 

confuzie a eticii stoice cu cea a înţeleptului din Cheroneea, în ceea ce 

priveşte stăpânirea pasiunilor. ―Pasiunile sunt dominate de raţiunea-Bine.‖ 

Lozinca stoică, ―poartă-te în conformitate cu natura‖ nu poate să aiba altă 

semnificaţie etică decât aceea de a cere comportamentul în cadrul căruia, 

prin raţiune, singura suverană, este dominată viaţa lăuntrică, inclusiv cea 

pasională; ea, raţiunea, va decide în exclusivitate care pasiuni, rele, să fie 

suprimate, cum şi în ce măsură să fie exercitate celelalte. ―Apatia stoică 

înseamnă, nu eliminarea pasiunilor, ci refuzul energic de a le acorda vreun 

drept de decizie.‖
22

  Plutarh  În privinţa existenţei  bunelor pasiuni, ca 

bucuria (nu plăcerea), prudenţa (ca stare opusă fricii, condamnată drept 

rea), bunăvoinţa (nu mila, de asemenea rea), atât Ion Banu, cât  şi  

Gheorghe Vlăduţescu sunt de acord, scoţând în evidenţă enunţul lui 

Chrysip.
23

 

Dacă până acum am avut în vedere pe stoicii primei perioade, 

despre care şi Plutarh a scris în opera sa, socotim că este în mod imperios 

necesar  să facem  referire şi la reprezentanţii stoicismului imperial, sau 

târziu, reprezentat de Epictet, Seneca (contemporani  cu înţeleptul din 

Cheroneea) şi  împăratul-filosof, Marc Aureliu. Şi stoicismul din această 

perioadă aduce în atenţie problema pasiunilor şi afectelor. F. Copleston 

consideră în acest sens că, pentru stoici, pasiunile şi afectele (plăcerea, 

mâhnirea, sau întristarea, dorinţa şi teama) sunt iraţionale şi nefireşti; din 

această cauză nu se pune atât problema în a le stăpâni şi tempera, cât mai 

ales de a scăpa de ele şi de a induce starea de apatie (ἀπάθεια).
24

  Cel 

puţin atunci când  pasiunile sau afectele devin deprinderi ele trebuie 

eliminate.  Aşa că etica stoică, ca practică, este în mare măsură o luptă 

împotriva afectelor, o încercare de a atinge o stare de libertate şi 

autonomie morală. Stoicii tindeau totuşi să modereze această poziţie 

extremă, astfel că la unii găsim ca fiind acceptate anumite sentimente 

                                                 
21

  Plutarque, Oeuvres morales, op. cit., Tome VI, De cohibenda ira. Traducerea 

cunoscută a titlului tratatului este  Despre controlul mâniei. Noi propunem o altă 

versiune: Despre mânia care trebuie stăpânită.  Ni se pare mai potrivită  pentru a 

reda cât se poate de clar enunţul lui Plutarh. 
22

   Banu, Ion,  op. cit. , p. 106. 
23

   Diogenes  Laertios, op. cit., VII, 121, p. 244. 
24

   Cf. Bailly, Ch., Dictionnaire grec - français, Hachette,  Paris, 2000; Francis 

E. Peters, op. cit., p. 44. 
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raţionale în cazul înţeleptului.
25

 Înţeleptul din Cheroneea consideră că 

pasiunile nu pot fi suprimate, eliminate, ci ele trebuie să fie stăpânite. 

Acest lucru este posibil prin practicarea unor virtuţi precum πρᾳóτης ( 

prañtes ), φιλανθρωπία ( philanthropía ) şi ἐπιείκεια ( epiéikeia ), virtuţi 

de sociabilitate, de toleranţă şi de indulgenţă, sau mai simplu, virtuţi ale 

umanităţii. Plutarh este de acord aici cu Aristotel.
26

 În tratatul De virtute 

morali, consideră că virtutea morală introduce deci  raţiunea ( ratio)  în 

domeniul pasiunilor, fără să pretindă să le distrugă. Atingem aici gândirea 

profundă a lui Plutarh, care este cea a umanismului. Pasiunile sunt forţe pe 

care în zadar încercăm să le facem să dispară, şi mai mult, ar fi supărător. 

Raţiunea va fi speculativă şi va merita numele de ştiinţă sau de 

înţelepciune, când ea se va aplica la realităţile care există în mod absolut 

şi în afara noastră, dar deliberativă şi practică, atunci când ea va avea ca 

obiect emoţiile noastre : o vom numi atunci cumpătare. Ea îşi va propune 

să corecteze excesele pasiunii. O putem compara cu acordul muzical. 

Omul sobru domină cu seninătate pasiunile, omul stăpân pe sine trebuie să 

lupte împotriva lor pentru a le menţine în supunere. Omul care nu este 

stăpân pe el însuşi face dovada slăbiciunii sale în această luptă, 

necumpătatul se abandonează fără luptă pradă pasiunilor. Plutarh combate 

apoi părerea celor care pretind, împotriva oricărei evidenţe, că sufletul se 

duce rând pe rând spre pasiuni sau le rezistă prin schimbări bruşte, fără să 

existe vreo luptă între două principii opuse, raţionalul şi iraționalul. După 

Plutarh, această schimbare a dorinţei în judecată şi din judecată în dorinţă 

este o ipoteză gratuită.  

Raţiunea (logos) rezistă puterii pasiunii. Şi când raţiunea 

noastră deliberează, ea nu luptă împotriva ei-însăşi, ci aplică 

raţionamentul la diverse obiecte. Ea nici nu suportă vreo constrângere 

alegând o părere între mai multe, nici nu suferă în lupta sa, ca atunci când 

este cazul să-şi reprime pasiunile. În anumite cazuri dragostea şi mânia 

sunt pasiuni legitime, care se pun în serviciul raţiunii ; în alte cazuri 

oamenii le combat şi atunci ele devin nelegitime. Deci nu toate pasiunile 

sunt rele şi unele coexistă cu raţiunea, care, departe de a le distruge se 

mulţumeşte să le disciplineze. Pasiunea este diferită de judecată : uneori 

ele se unesc, uneori pasiunea intră în dizidenţă cu judecata. Nu toate 

greşelile sunt egale : între pasiuni există diferenţe notorii, dar asta ţine nu 

                                                 
25

 Cf. Copleston, F., Istoria Filosofiei, vol. I, trad. de Şt. Georgescu et alii, 

Editura  ALL, Bucureşti, 2008, p. 356-359. 
26

   Aristotel, Etica Nicomahică, II, 7. 1107. 
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de elementul iraţional, ci de diverse judecăţi care se aplică acestor pasiuni. 

Chrysip însuşi recunoaste acest fapt. Expresia ―a se domina‖  nu are sens 

decât în dualitatea sufletului, compusă dintr-un element raţional şi dintr-

un element iraţional. Omul participă deci şi la raţiune şi la pasiune. 

Datoria sa nu este de a tăia, ci de a îndepărta crengile, şi de a se servi 

de pasiunile sale pentru a da vigoare virtuţilor. Excesul este cel care 

dăunează în tot. Plutarh, preot la Delhi, se supune aici  înţelepciunii 

apolinice:  Μηδέν  ἄγαν ( Nimic prea mult! ). 

Concluzii.  Înţeleptul din Cheroneea este de acord cu stoicii că 

filosofia este, înainte de toate, o morală, o „artă de a trăi”, iar etica este 

centrul filosofiei.  El reaminteşte însă  că filosofia nu este făcută, cum se 

crede adesea, din discursuri ex cathedra sau din comentarii erudite, ci din 

acţiuni, că ea se aplică tuturor circumstanţelor vieţii cotidiene. De aceea,  

le reproşează că preceptele propuse de ei nu sunt aplicabile în realitate. 

Seneca, reprezentant al stoicismului imperial, este un teoretician al 

filosofiei morale, pe când Plutarh este un practician. Dacă stoicii propun 

suprimarea pasiunilor care sunt considerate rele şi deci cauza 

tulburărilor noastre interioare,  a nefericirii, Plutarh consideră că este 

imposibil acest lucru, chiar absurd. Prin urmare, el ne propune stăpânirea  

pasiunilor  prin cumpătare şi blândeţe. Dacă în ceea priveşte virtutea 

cumpătării (temperantia, σωφροσύνη; sophrosýne) este de acord cu 

Aristotel, fiind influenţat şi de inscripţia delphică  Nimic prea mult, ( 

reamintim că a fost preot al oracolului de la Delphi ), virtutea blândeţii  

πρᾳóτης ( prañtes ) are un rol decisiv în stabilirea originalităţii  moralei 

plutarhiene. Doar la Plutarh blândeţea are un rol aşa de important. Ea se 

asociază celorlalte virtuţi cardinale sau secundare. Durităţii stoicilor  

Plutarh răspunde cu blândeţea. El corectează deficienţele acestora, nu se 

rezumă doar la critică. Pentru Plutarh, explicaţia acestor variaţiuni, care 

merg până la contradicţie, este simplă; prioritatea acordată de stoici 

virtuţii, binelui moral, este pur teoretică; în practică, aceşti filosofi sunt 

incapabili să-şi susţină propriul ideal. Se poate constata astfel că nici prin 

natura lor, nici prin importanţa lor, materialele stoice identificate în opera 

lui Plutarh nu sunt suficiente pentru a circumscrie un domeniu în care 

influenţa stoică ar putea fi considerată ca preponderentă. Este deci 

neverosimil să afirmăm că înţeleptul din Cheroneea ar fi putut fi, vreun 

moment, purtătorul de cuvânt, conştient sau inconştient, al acestor filosofi 

pe care i-a combătut mereu în mod deschis. 
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Departe de a ni se revela ca un „stoicism blând‖, cum apreciază în 

mod eronat  D. Babut 
27

, ideile morale ale lui Plutarh ne apar 

ireconciliabile cu principiile eticii stoice, şi chiar se definesc uneori în 

contrast cu acestea, deoarece se bazează pe concepţia despre lume şi 

despre om. În ochii lui Plutarh, stoicismul nu cunoaşte dubla natură 

umană: nu numai că nu există virtute absolut pură, dar nici nu există 

pasiune în care să nu subziste o oarecare urmă de raţiune. Ceea ce 

înseamnă că oamenii nu sunt nici atât de virtuoşi nici atât de perverşi pe 

cât cred stoicii. Aceştia oscilează într-adevăr între cele două extreme, când 

supraestimând posibilităţile umane, când subestimâdu-le atât de mult 

astfel încât ei refuză să facă distincţia între oameni şi îi ia în mod egal 

drept răi şi corupţi, neputând nici măcar să conceapă un veritabil progres 

moral. Invers, Plutarh admite în acelaşi timp că perfecţiunea nu este pe 

măsură omului şi că nici un om nu este rău în mod  iremediabil. De aceea 

îi critică pe Zenon, Cleanthe şi Chrysip,  pentru că nu ar fi reacţionat 

conform învăţăturilor lor, pe care le numeşte “absurde” (absurdiora).  

În ceea ce priveşte actualitatea gândirii lui Plutarh, putem afirma 

fără teama de a greşi, că promovează achiziţii perene, care fac parte din 

gândirea etică contemporană, şi că ne  propune o morală general – umană, 

aflându-se în strânsă legătură cu transmodernismul.
28

 

 

 

 

 

                                                 
27

  Babut, Daniel, op. cit., p. 269. 
28

  Vidam, Teodor, Orientări şi mize al gândirii etice contemporane, Editura 

Ardealul, Târgu Mureş, 2009,  p. 175, precizează:  Transmodernismul în gândirea 

etică contemporană  este acea orientare care cumulează achiziţiile  perene:  

justificarea eudemonismului aristotelic  faţă de hedonism;  neliniştea ca izvor al 

examinării de sine şi constituire a caracterului propusă de morala creştină  (...)  

Morala general-umană preconizată de R.. Descartes, întăriă de Aristotel, 

reînviată de morala creştină,  fortificată de Kant, e preluată în prezent de etica 

comunicării şi transmodernism. 



 

IDEI – PRODUS AL ACTIVITĂŢII DE GÂNDIRE 
 

Întâmplări imaginate 

 

                                          Gheorghe OPRESCU

 

 
Abstract 

In old books, especially books to read, there were different stories, 

parables of life, which had a lot to teach. Unfortunately later there emerged 

ideas. These ideas of many decisive people have often led to irreparable 

measures. This happened with many statues, statues which showed not only the 

courage of the Romanian people, but also their wisdom. 

 

Când eram elev, în clasele primare, majoritatea lecţiilor din 

cărţile de citire cuprindeau, în mare parte, diferite întâmplări cu 

subînţeles educativ. Învăţătorul nostru, Tiberiu Silveanu, insista să ne 

facă pe noi, elevii, să citim corect aceste teme. De asemenea, ne cerea să 

înfăţişăm prin cuvinte spuse sau scrise, lucrurile, fiinţele şi faptele 

interesante, din întâmplările respective, arătând ideile, sentimentele şi 

convingerile noastre în legătură cu ele.   

Una dintre aceste lecţii se referea la prietenia stabilită între un 

pustnic şi un urs. Se spunea că într-o zi, când pusnicul dormea la umbra 

unui stejar, cu ursul lângă el, o muscă îl tot deranja. Ursul, văzând această 

muscă obraznică care-i deranja prietenul, s-a gândit, cu mintea lui de 

animal, cum să facă s-o omoare. La un moment dat, observând aproape 

de el o butură mare, i-a venit ideea că poate să omoare musca dacă o 

loveşte puternic cu această butură. Fără să se mai gândească, a trecut 

imediat la faptă, numai că, lovitura a strivit capul pustnicului.  

Printre concluziile desprinse din această povestire, a fost aceea 

că, deşi ideea ursului părea generoasă, ea fiind îngustă, limitată, fără să 

ţină seama şi de alte urmări, a creat o tragedie.  

Morala: să fii atent, cum te pot ajuta prietenii. 

* * 

* 

O altă lecţie din cartea de citire, se referea la un băieţel de la ţară 

care, lăsat singur acasă şi văzând la streaşina unui coteţ de găini din 

curtea casei un cuib cu viespi, i-a venit, în mintea lui de copil, ideea, să-l 

                                                 

 Profesor Piteşti 
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distrugă, aşa cum îl văzuse pe tatăl lui, când dăduse foc la un cuib 

asemănător, agăţat în grădina casei, de creanga unui pom. La fel ca şi 

ursul, a trecut imediat să-şi pună în aplicare ideea. A luat o cârpă, a 

înfăşurat-o la capătul unei prăjini, a stropit-o cu gaz şi a aprins-o cu un 

chibrit. În momentul în care băieţelul a reuşit să dea foc la cuibul cu 

viespi, s-a aprins şi acoperişul coteţului. Norocul a fost că nişte vecini 

văzând flăcările au sărit imediat, reuşind să nu-i dea posibilitatea focului 

să se extindă. 

Cu ajutorul învăţătorului, noi, copiii, am reuşit să desprindem 

multe concluzii şi interpretări legate de această povestire, la care am 

participat cu emoţii ca şi când vedeam focul cum mistuie coteţul, precum 

şi pericolul de a se extinde, aprinzând tot satul. 

În cadrul acestei lecţii, învăţătorul ne-a atras atenţia că, atunci 

când avem nevoie să intrăm seara cu lumânarea aprinsă în magazie, în 

podul casei, prin grajdurile animalelor, să fim atenţi, să nu atingem cu 

flacăra acesteia pânzele de păienjeni, care se pot aprinde foarte repede, 

putând astfel să producă incendii. Ne atrăgea atenţia că, alături de părinţi, 

suntem obligaţi să avem grijă de fraţii mai mici, explicându-ne că orice 

copil se naşte cu instincte, dar nu şi cu cunoştinţele de care are absolută 

nevoie în viaţă – viaţa şi viitorul unui copil depind foarte mult de 

educaţia pe care a primit-o în familie, şcoală şi societate. 

Lecţiile cu conţinut educativ, învăţate la clasele I-IV, s-au referit 

nu numai la idei care să conducă la aspecte negative, ci şi la multe altele: 

frumoase, interesante şi folositoare. Aceste teme educative, învăţate în 

şcoala primară, au cuprins, în mare parte, ceea ce–ţi poate oferi viaţa. 

 Aceste lecţii minunate, ţinute cu multă pasiune şi putere de 

convingere de învăţătorul nostru, au contribuit şi ele ca în satul în care m-

am născut să  nu se petreacă multă vreme aspecte grave ca: incendii, 

crime, violuri etc. Cinstea, corectitudinea, ruşinea, cuvântul dat, respectul 

faţă de cei din jur şi mai ales teama faţă de Dumnezeu, au stat şi mai stau 

şi astăzi pe primele locuri în mintea, conştiinţa şi sufletul majorităţii 

locuitorilor acestei localităţi. 

* * 

* 

 Cele două întâmplări imaginate, le-am prezentat ca punct de 

cugetare asupra altor întâmplări, dar de data aceasta adevărate. 

În expunerile acestor poveşti adevărate, mi-am propus să nu fac 

comentarii, lăsând astfel posibilitatea deplină fiecărui cititor – în funcţie 

de sensibilitatea, trăsăturile sufleteşti, cultura şi educaţia sa – să le 
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analizeze şi să desprindă din conţinutul lor: idei, păreri, sentimente, 

convingeri, interpretări…  

 

ÎNTÂMPLĂRI ADEVĂRATE 

Războiul  împotriva statuilor 

  

După 23 August 1944, la noi în ţară, de undeva, mai de sus, a 

venit o idee: unele monumente şi cărţi cu conţinut istoric să fie distruse. 

Această idee, din nefericire, a găsit şi adepţi care să o pună în aplicare. 

  Într-o zi, trecând de-a lungul localităţii Vaideieni, împreună cu 

Moş Luca, tatăl directorului Şcolii Generale-Luca Solomon, la un anumit 

moment mi-a atras atenţia o statuie. Această statuie reprezenta un soldat, 

în uniforma de pe timpuri, de culoare kaki, pornind la atac. Era aplecat în 

faţă, cu pasul mare, ţinând în mâini arma îndreptată cu ţeava înainte şi 

având în vârful ei, fixată bine, baioneta ascuţită. Statuia era aşa de bine 

realizată încât eu am avut impresia că este un soldat adevărat care se 

îndreaptă spre noi. Moş Luca, văzându-mă că m-am oprit s-o privesc şi s-

o admir, mi-a spus: această statuie era gata să fie dărâmată. Auzind 

aceste cuvinte am crezut că, probabil în timpul războiului, vreo bombă a 

căzut aproape de ea. Până la urmă am aflat că era vorba cu totul despre 

altceva şi anume, cineva, cu funcţie mare de partid, venit pe la organele 

locale, văzând această statuie a făcut mare scandal: de ce nu aţi observat 

că soldatul este cu arma îndreptată spre U.R.S.S.? Dând dispoziţie:  

această statuie să fie demolată. Localnicii, ştiind că statuia a fost ridicată 

în cinstea soldaţilor din Vaideieni căzuţi pe front în Primul Război 

Mondial, au refuzat să ducă la îndeplinire dispoziţia primită, acceptând 

doar s-o camufleze, convinşi, în sufletul lor, că va sosi vremea când 

statuia neamului lor va putea să reamintească celor care vor trece prin 

faţa ei despre vitejia de care a dat dovadă Armata Română în Primul 

Război Mondial, pentru apărarea suveranităţii şi integrităţii ţării noastre, 

riscându-şi cu mult curaj şi bărbăţie VIAŢA.  

* * 

* 

La intrarea în oraşul Costeşti, când vii dinspre Piteşti, pe partea 

stângă, există o statuie mare de bronz, aşezată pe un soclu frumos, şi care 

reprezintă un soldat într-un post. Soldatul respectiv este îmbrăcat ca de 

iarnă, cu palmele, din cauza gerului, vârâte sub mânecile de la manta. Pe 

figura lui nu se observă niciun fel de agresivitate, ci, din contră, pare un 

om paşnic şi parcă ar recita în gând versul lui Eminescu Eu? Îmi apăr 
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sărăcia şi nevoile şi neamul… Interesant că şi cu această statuie s-a 

întâmplat ceva aproape asemănător cu statuia de la Vaideieni. Fostul 

director al liceului din Costeşti, Enescu, un foarte bun profesor de istorie, 

mi-a povestit că această statuie s-a aflat, la-nceput, instalată în centrul 

localităţii, aproape de gară. Într-o dimineaţă localnicii s-au trezit cu statuia 

trântită pe pământ şi cu soclul dărâmat. Câţiva cetăţeni au venit, au legat-o 

cu un lanţ de gât, au târât-o cu boii şi au depus-o culcată la spatele 

bisericii, peste care cu timpul a crescut iarba. Când localnicii au aflat 

vestea că statuia poate fi ridicată din nou, au căutat-o, au găsit-o, au 

dezgropat-o şi au instalat-o, de data aceasta nu în centru oraşului, ci la 

margine, la intrarea în oraşul Costeşti, dar pe un soclu mult mai frumos.  

* * 

* 

În Piteşti, când eram elev în primele clase de liceu, la intersecţia 

străzii Craiovei cu Bulevardul şi strada care ducea spre Piaţa Mare se afla 

o statuie impunătoare, considerată fala oraşului. Această statuie, cu un 

soclu înalt, format din bucăţi mari de piatră de Albeşti, tăiată sub formă de 

cărămizi, avea pe ea un vultur din bronz, cu aripile întinse, cu privirea în 

sus, pregătindu-se parcă să zboare spre înaltul cerului, cu o cruce în cioc. 

Fusese ridicată în memoria eroilor neamului nostru, căzuţi, străpunşi de 

gloanţele şi baionetele duşmanului, în Războiul Ruso-Româno-Turc 

(1877-1878) de la Plevna şi Smârdan, din Bulgaria, în urma căruia 

România a căpătat Independenţa.  

În timpul Războiului Ruso-Româno-Turc din 1877-1878, la 

Plevna, au avut loc trei bătălii împotriva unei armate de 40 mii de soldaţi 

turci, comandaţi de Osman Paşa. Aici, armata română a avut o contribuţie 

deosebită la a treia bătălie (30 august – 11 septembrie 1877), una dintre 

cele mai mari bătălii ale războiului, cucerind una dintre redutele 

considerate drept cheia apărării Plevnei (Reduta Griviţa I).  

La Smârdan, punctul cel mai fortificat din sistemul de apărare al 

Cetăţii Vidin, Armata Română a obţinut la 12 – 24 ianuarie 1878, de 

asemenea, o strălucită victorie asupra trupelor turce.  

Numele acestor bravi eroi argeşeni, care şi-au dăruit viaţa în aceste 

cumplite lupte, erau trecute cu litere de bronz auriu pe pereţii statuii din 

Piteşti.  

Trecând într-o dimineaţă spre liceu, am rămas surprins când nu 

am mai văzut statuia. Trecătorii se opreau din drumul lor şi se întrebau, 

cine şi pentru ce motiv le-a răpit statuia. 
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Pietrele şi vulturul rămase după demolare, fiind puse în nişte remorci 

pentru a fi aruncate undeva, au fost duse de câţiva mari patrioţi şi depuse 

într-un colţ de la subsolul Prefecturii Argeş (actualul Muzeu Judeţean). 

După câţiva ani de zile, unii istorici din Bulgaria au venit la Piteşti să vadă 

şi să studieze această statuie, dar care nu mai exista. Întrebaţi fiind 

reprezentanţii locali despre această statuie, aceştia fiind numiţi pe funcţii 

din alte localităţi ale ţării, au început să se uite unii la alţii. Un funcţionar 

piteştean, ager la minte, le-a spus istoricilor bulgari că statuia fiind 

instalată în centrul oraşului, la intersecţia unor străzi, pe motivul că 

încurca circulaţia, a fost demolată şi urmează să fie amplasată în altă 

parte. După plecarea bulgarilor, organele locale au trebuit să găsească un 

loc şi să reamplaseze statuia. Astfel, au găsit un loc ascuns, mai la 

periferia oraşului, astăzi intersecţia străzii Crinului cu Florăriei. 

  În ultima parte a unei discuţii despre statuia de la Piteşti, pe care 

am purtat-o cu Primul Secretar al Comitetului Judeţean de Partid, Năstase 

Gheorghe, un autodidact, pasionat pentru istorie, filozofie şi literatură, s-a 

încheiat astfel: 

- Să fim mândri Tov. Oprescu că avem în Piteşti o asemenea 

statuie, cu mare valoare  din punct de vedere istoric, atât pe plan 

naţional, cât şi european. 

- Da! Dar vulturul de pe ea nu mai priveşte, ca înainte, spre 

înaltul cerului; acum parcă se uită să se repeadă să prindă un şoricel. 

- Îmi pare rău că nu am observat aşa ceva, însă vă promit că 

vulturul îşi va schimba privirea. 

După câteva zile, întâlnindu-ne din nou, mi-a zis: 

- Aţi văzut, tov. Oprescu, că vulturul  nu se mai uită după un 

şoricel?; acum priveşte spre înaltul cerului! 

- Da! Dar îi mai lipseşte ceva! 

- Ce anume? 

- Îi lipseşte crucea din cioc. 

Deocamdată să ne mulţumim şi cu atât, tov. Oprescu. 

Ce bine ar fi dacă astăzi ar apărea ideea, care să fie pusă în aplicare, de a i 

se da vulturului ceea ce îi lipseşte – crucea din cioc. 

* * 

* 

Am aflat de la unele cadre didactice din Slobozia, jud. Argeş, printre care 

directorul Şcolii Generale, Sărau, şi directorul Căminului Cultural, 

Cojocaru, ce a păţit şi vulturul de pe statuia lor, aşezată în centrul 

comunei. Astfel, într-o dimineaţă, sătenii s-au pomenit cu vulturul lor de 
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deasupra soclului, trântit în şanţul din marginea şoselei. Cum pe vremea 

aceea oamenilor le era frică să discute şi să pună anumite întrebări, s-au 

făcut că nu-i interesează problema vulturului. 

 După ce vulturul a stat 2-3 zile în şanţ, a dispărut.  

 Când a venit dispoziţia să se refacă statuile, organele locale au 

întrebat unde este vulturul. După ce localnicii au răspuns că nu ştiu, s-a 

trecut la căutarea lui prin podul bisericii şi prin criptele din cimitir, până 

când, au găsit un bilet pe care scria: nu mai căutaţi vulturul că precis o să 

apară şi aşa a fost. Într-o dimineaţă vulturul era aşezat, plin de pleavă, în 

acelaşi şanţ şi în acelaşi loc unde fusese aruncat de pe soclu. Apariţia 

vulturului şi aşezarea lui din nou pe soclu a produs mare bucurie în rândul 

tuturor cetăţenilor din comuna Slobozia judeţul Argeş şi nu numai al lor. 

* * 

* 

Când am venit cu preotul satului, Iconom Marin Constantinescu, 

să mă înscrie în clasa întâi la Liceul I.C. Brărtianu din Piteşti, intrând 

pentru prima dată pe poarta acestui prestigios lăcaş de ştiinţă şi cultură, 

mi-a apărut puternic în ochi imaginea sclipitoare a mozaicului de pe 

peretele din faţa clădirii. Acest mozaic, compus şi din foiţe subţiri de aur, 

se întindea de deasupra uşii principale până sus, aproape de scafa 

acoperişului, terminându-se cu denumirea Liceul I.C. Brătianu – Piteşti.  

 Reflexia razelor soarelui, incidente pe suprafaţa mozaicului, fiind 

îndreptată spre noi, semăna cu nişte limbi de foc. Întrebându-l pe preot ce 

este acolo sus, preotul mi-a răspuns: sunt flăcările emanate de o comoară 

aflată ascunsă în interiorul acestui liceu şi poate fi găsită numai de elevii 

care învaţă foarte bine.  

 După reforma învăţământului din 1948, conducerea liceului a 

primit indicaţia să şteargă denumirea Liceul I.C. Brătrianu – Piteşti şi să 

fie înlocuită cu denumirea Liceul de băieţi Piteşti. Directorul Liceului, Ion 

Steriopol, figură proeminentă a învăţământului şi culturii româneşti, fost 

elev al acestui liceu, absolvent al Facultăţii de litere şi filosofie şi 

Conservatorul de arte dramatice din Bucureşti, nu a putut să-şi permită să 

şteargă numele Liceul I.C. Brătianu -  Piteşti şi nici să mutileze oprea de 

artă, mozaicul. A dispus însă, să se acopere acel nume purtat cu cinste 

zeci de ani, sclipind ca o comoară cu, o pancartă, scris pe ea cu vopsea 

neagră noul nume Liceul de băieţi – Piteşti.  

 După acest eveniment de camuflare (ascunderea) numelui Liceul 

I.C. Brătianu -  Piteşti, întâmplător sau nu, profesorul Steriopol a fost 

înlocuit din funcţia de director, cu numai doi ani înainte de a împlini 
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vârsta de pensionare. Acest profesor, era recunoscut cu rezultate de 

excepţie ca: profesor; director – 14 ani la Liceul St. O Iosif din Odorhei şi 

9 ani la Liceul I.C. Brătianu -  Piteşti; scriitor, conferenţiar; regizor de 

teatru etc.  

* * 

* 

Fiind lansată o idee, aprobată şi sprijinită, s-a construit în Grădina 

Publică a oraşului Piteşti, Statuia Ţăranului Român, participant la 

Răscoala din 1907. Odată cu construirea acestei statui, Grădina Publică a 

primit denumirea de Parcul 1907. 

După Decembrie 1989, datorită unei alte idei, la fel aprobată şi 

sprijinită, această statuie a fost mutată în altă parte, iar pe soclul ei a fost 

aşezată statuia lui I.C.Brătianu, fost ministru de interne in perioada 

Răscoalei ţărăneşti. 

 

O nouă gândire în învăţământ 

 

 După Decembrie 1989, noul Ministru al Învăţământului, Şora, a 

chemat la M.E.I. toţi Inspectorii generali pentru a le transmite unele 

sarcini, ca urmare, probabil, tot a unor idei venite de mai sus. Noul 

Inspector General, Drăghici Octavian, de la Argeş, căruia nu-i plăceau 

şedinţele m-a trimis pe mine.  

Când a sosit noul Ministru în sala mare de şedinţe, toată adunarea 

aştepta curioasă discursul acestuia. Când acesta a sosit, foarte categoric, 

concis şi vorbind rar, ca şi când ar fi dictat, ne-a spus:  

- Începând  din acest moment, să dispară  din şcoli şi licee 

 obligativitatea  elevilor de a mai veni la şcoală în uniforme şi cu 

embleme;  

- Să dispară din acest moment sancţionarea elevilor care  

fumează; Să li se fixeze acestora un spaţiu unde au dreptul să fumeze; 

- Începând  din acest moment, elevele însărcinate să nu mai fie 

 exmatriculate – ele trebuie să fie privite ca orice mamă şi trecute la 

învăţământul fără frecvenţă. 

La aceste noutăţi, în cadrul discuţiilor, unii inspectori s-au 

declarat nemulţumiţi, în special cu privire la fumat. Ministrul a răspuns, 

aproximativ: interesul cel mai mare în păstrarea sănătăţii copilului 

trebuie să-l aibă în primul rând părintele. Nu are niciun motiv profesorul 

să se pună rău cu elevul, când părintele îi dă bani să-şi cumpere ţigări. 

De ce să-l controleze profesorul pe elev prin buzunare, să vadă dacă are 
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ţigări şi acest lucru nu-l fac părinţii? Profesorul este obligat doar să le 

explice elevilor despre pericolul fumatului. Un răspuns asemănător a dat 

şi despre situaţia elevelor gravide. 

 

Amintiri 

 

Deşi îmi propusesem să mă opresc la aceste câteva exemple, nu 

mă pot abţine să  nu mai prezint şi o altă mică poveste adevărată. Astfel, 

când eram mic, înainte de a fi luat în clasa întâi primară, bunicul meu din 

partea mamei, Neacşu Ion Borţea, căuta să mă înveţe cât mai multe 

rugăciuni şi poezii cu caracter patriotic.  

Dintre poeziile cu caracter patriotic mi-a plăcut foarte mult una pe 

care încerc s-o prezint aşa cum mi-a spus-o bunicul şi am reuşit s-o reţin 

până astăzi. Menţionez că această poezie, din nefericire, nu am întâlnit-o 

în nicio carte şi nici nu am auzit-o recitată de cineva.  

 

Coroana României 

 

Roabă turcului ţinută, veacuri multe-n lanţ de fier, 

Cât ai plâns iubită ţară  ştie numai Cel din Cer. 

Fiii tăi viteji sfărâmat-au lanţuri,  prin al lor unire 

Şi azi cătând la ei cu fală, stau în scaun de mărire, 

Şi pe fruntea ta luceşte o coroană care-n lume n-are asemănare 

Din argint e făurită, de străluce aşa măreţ? 

             Ori din aur scump şi mândru? 

- Ba din ceva mai de preţ: 

Din oţel de tunuri smulse, de la hoarde păgâneşti 

Şi străluce că e semnul vitejiei româneşti. 

După cum am promis, nici despre această poezie nu voi face 

comentarii, lăsând libertatea deplină fiecărui cititor să-i analizeze 

conţinutul fiecărui vers, să încerce să le simtă înţelepciunea. Cât de mult 

s-ar putea vorbi dacă ne-am opri doar la un singur vers, ca de exemplu: 

Fiii tăi viteji sfărâmat-au lanţuri, prin al lor unire. Multe comparaţii, 

asemănări şi deosebiri s-ar putea face chiar şi cu unele aspecte din viaţa 

cotidiană.  

 
 

  



 337 

MIHAI VITEAZUL – PRINŢUL UNIRII 

ROMÂNILOR 
(410 ani de la uciderea sa) 

 

                                                           George BACIU

 

Abstract 
Shines stronger image of Michael the Brave, more vivid and bright is the 

memory of his work. He did what no other Romanian ruler not succeeded so far: 

the union of the three Romanian countries. And it became - for the generations 

that have followed - a symbol of struggle for independence and unity. I was told 

that Brave had the courage to face the huge power of the Ottoman Empire in 

those days, but all other nations around temporary adverse Romania: 

Hungarians, Poles, Tatars and Russians. 

 

Tot mai puternic străluceşte chipul lui Mihai Viteazul, tot mai vie şi mai 

luminoasă este amintirea faptei lui. Cu cât suntem mai români, cu atât ne e mai drag 

chipul Viteazului, ctitor veşnic al ţării de azi, prinţul unităţii naţionale. Viaţa lui e una 

din cele mai impresionante din câte s-au desfăşurat pe pământul strămoşilor. A 

cunoscut din plin şi bucuriile şi durerile vieţii; a cunoscut dulceaţa biruinţei şi 

amărăciunea înfrângerii; a stăpânit cât nici unul dintre voievozii noştri, pentru ca într-o 

clipă să piardă totul; a văzut pe cei trufaşi, închinându-se şi a căzut prin trădarea lor. 

Contemporanii, prieteni sau duşmani, au simţit că au în faţă o personalitate 

excepţională; unii l-au ridicat în slăvi, alţii l-au urât cu patimă, cu toţii însă au rămas 

impresionaţi de această apariţie unică. A reuşit ceea ce niciun alt domnitor român nu 

izbutise până atunci: unirea celor trei ţări  române. Şi a devenit - pentru generaţiile care 

i-au urmat - un simbol al luptei pentru independenţă şi unitate. I s-a spus Viteazul 

pentru că a avut curajul să înfrunte forţa uriaşă a Imperiului Otoman din acele 

vremuri, dar şi toate celelalte naţiuni vremelnic potrivnice din jurul României: ungurii, 

polonezii, tătarii şi ruşii.  

Unii cercetatori l-au considerat fiu legitim al lui Pătraşcu cel Bun (ceea ce 

s-a dovedit greşit); altii, fiul nelegitim al acestuia, iar alţii fiul lui Pârvu Buzescu 

(tatăl fraţilor Buzeşti). Ştim că s-a născut în 1558, în Oraşul de Floci, Ialomiţa (Anul 

naşterii a fost indicat de mentiunea unui pictor, Egidius Sadeler, care l-a portretizat 

pe Mihai  în 1601, în timp ce a fost la Praga. Astfel, menţiunea „în al 43-lea an al 

vieţii" arată faptul că Mihai Viteazul s-a născut în anul 15). Domnitorul Pătraşcu cel 

Bun, a murit în anul 1557. Este foarte putin probabil ca acesta să fi avut relaţii 

extraconjugale în anul în care a murit, căci a avut o boală lungă şi grea, pentru 
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tratarea căreia a cerut medici de la Sibiu (Nicolae Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, 

pag. 14 şi urm). 

În tinereţe s-a ocupat cu negustoria, ne-o spun mai multe mărturii ale 

timpului. Una, polonă, spune că ar fi făcut comerţ cu vite, o alta, spaniolă, cu 

giuvaericale. Ştia turca şi greaca. Avea un scris frumos, energic, iscalitura sa se 

recunoştea fără greutate. 

Mama voievodului a fost Teodora Cantacuzino, care avea rădăcini 

greceşti. Radu Popescu susţinea: muma-sa au fost de la Oraş dela Floci, care fiind 

văduvă şi frumoasă şi nemerind un gelep, om mare şi bogat den Poarta 

Împărătească şi care în casa ei zăbovindu-se câtăva vreme...( P.P. Panaitescu, 

Mihai Viteazul, Bucureşti 2002, reeditare a ediţiei din 1936, cu un cuvânt înainte de 

Şerban Papacostea,  pag. 17). 

La vârsta de 26 ani Mihai s-a căsătorit cu Stanca, văduva lui Dumitru 

postelnicul din Vâlcăneşti şi nepoata lui Dobromir, mare ban al Olteniei. Stanca a 

mai avut doi fraţi, pe Dragomir, fost mare postelnic al lui Alexandru Vodă, şi pe 

Ioan Monahul.  Mihai şi Stanca au avut doi copii: pe Nicolae (uneori apare sub 

numele de Nicolae-Pătraşcu) şi pe Florica. Mihai a mai avut o fiică, nelegitimă, 

Marula, de la o femeie cu numele de Tudora din Târgşor.  Fiul lui Mihai, Nicolae, 

s-a căsătorit cu Ancuţa, fiica voievodului Radu Şerban, cu care a avut o fiică, Ilinca. 

Fiica lui Mihai, Florica, s-a măritat în anul 1603 cu Preda postelnicul.  Stanca a 

murit de ciumă în anul 1603 şi a fost înmormântată în biserica episcopiei din 

Râmnicu Vâlcea.  

Armeanul Petre Grigorovici din Lemberg, unul din diplomaţii lui Mihai, a 

întocmit, probabil pentru informarea cercurilor austriece, o cronică a vieţii 

domnitorului, document care s-a pierdut în forma originală, dar care s-a păstrat în 

compilaţia lui Stephanus Zamosius (P.P. Panaitescu, pag. 17). 

Înainte de a fi domn, a câştigat o vastă experienţă străbătând lumea 

Răsăritului şi parcurgând toate dregătoriile. În 1558 este ban mic sau bănişor de 

Mehedinţi (unchiul sau Iane Cantacuzino fiind mare ban al Olteniei şi capuchehaia 

domnului Munteniei la Constantinopol). O poruncă a lui Mihnea Turcitul este 

adresată ,,slugei domniei mele lui Mihail banul din judeţul Mehediţi". La finele 

aceluiaşi an (1590) este mare stolnic. Sub Ştefan Surdul devine mare postelnic 

(1591), apoi mare agă (1592) şi chiar ispravnic, în locul unchiului său Iane, care 

locuia la Istanbul. În urmatorul an, Mihai era ban al Olteniei, cea dintâi dregătorie a 

ţării,  domn fiind Alexandru cel Rău. Birurile grele impuse de Alexandru cel Rău au 

provocat un complot boieresc, fiind pârât la Poarta Otomană, în vara anului 1593, 

fără consecinţe pentru el. E posibil ca Mihai să fi fost implicat şi el în acest complot, 

însă nu e sigur. Ce e cert însă, e că în această perioadă Mihai fuge în Ardeal, din 

cauza lui Alexandru cel Rău
[1]

. În Transilvania Mihai a stat cam două săptămâni, 
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după care a plecat la Constantinopole. Aici, ajutat de unchiul sau Iane, de Andronic 

Cantacuzino şi de agentul englez Barton, a reuşit să primească de la turci domnia 

Munteniei (11 octombrie 1593), cu sprijinul unor mari sume de bani şi cadouri 

bogate pe care le-a dat acestora. Banii lui Mihai au venit din împrumuturi făcute la 

creditori care l-au urmat în ţară după ce a primit domnia, cu scopul de a-şi primi 

înapoi de la el banii şi dobânzile aferente. 

Începutul cârmuirii a fost deosebit de greu pentru cei mulţi. O mărturie 

contemporană - a unui adversar al său- consemnează că din zilele investiturii, aflat 

încă la Istanbul, domnul ar fi facut un legămant faţă de propriul său cuget, de a lupta 

fără şovăire împotriva Porţii, a puterii suzerane. De asemenea, în noiembrie 1594 a 

delcanşat răscoală anti-otomană şi lichidează o unitate turcească aflată în capitală, 

apoi atacă cetăţile Giurgiu, Brăila, Nicopole, cucerindu-le cu excepţia Giurgiului. 

Conjunctura europeană se arată favorabilă. Papa Clement al VIII-lea (1592-1605) 

îndemna stăruitor pe monarhii creştini să-şi unească armatele, într-o « Ligă Sfântă » 

împotriva Imperiului otoman. Concentrarea urma să se facă în jurul împăratului 

Germaniei, Rudolf al II-lea (1576-1612), la curtea căruia sfătuitori erau iezuiţi. 

Apelul a primit răspuns favorabil din Spania şi din ducatele italiene Toscana, 

Mantova şi Ferrara. După tratative laborioase, spre a-şi asigura cât mai multe 

avantaje, Sigismund Bathory ajunge la un acord cu Rudolf al II-lea în ianuarie 

1595. Aron Vodă, domnul Moldovei semnează un tratat cu împăratul habsburgic la 

16 septembrie 1594, oferind astfel un motiv în plus lui Mihai Viteazul să decidă, cu 

acordul boierilor, intrarea în alianţa antiotomană. 

În ianuarie 1595 Mihai îi înfrânge pe tătari la Putineiu şi Stăneşti, iar pe turci 

la Şerpăteşti, campania încheindu-se cu incendierea Rusciukului. Datorită cresterii 

pericolului otoman, se vede obligat să încheie un tratat de alianţă cu principele 

Transilvaniei. Mihai trimite la Sigismund Bathory pe Radu clucerul Buzescu şi la 

Aron Voda pe Stroe stolnicul Buzescu. Rezultatul a fost o înţelegere deplină, cei trei 

stăpânitori hotărând-cu jurămintele cuvenite ca să fie nedespărţiţi unii cu altii 

(1595).Optiunea lui Mihai a fost definitivă.Cu drept cuvânt va scrie mai târziu 

împăratului Rudolf: « În ţara mea aş fi putut să rămân liniştit şi sigur, fără nicio 

teamă, dacă nu m-ar fi chemat credinţa mea faţă de creştinătate ». Mihai trimite o 

delegaţie de boieri la Alba Iulia pentru a reglementa diplomatic relaţiile munteano-

transilvănene. Nerespectând porunca domnitorului, delegaţia de boieri condusă de 

mitropolitul Eftimie negociază şi semnează la Alba Iulia la 20 mai 1595 un tratat cu 

Sigismund Bathory prin care Mihai devenea de fapt locţiitorul acestuia pe propriul 

său tron (din Ţara Românească). Puterea revenea astfel Sfatului Domnesc alcătuit din 

12 boieri de rang înalt. 

Comandând o armată de cca. 16.000 de ostaşi, la care se adăugau cei 

7.000 de transilvăneni conduşi de Albert Kiraly, Mihai Viteazul obţine contra 
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turcilor, conduşi de Sinan Paşa, victoria la Călugăreni - 13/23 august 1595, pe râul 

Neajlov.Turcii se retrag spre Giurgiu, se regrupeaza şi ocupă Bucureştiul 

pregătindu-se să organizeze ţara ca paşalac. Mihai se retrage spre munţi pentru a 

primi ajutor de la Sigismund Bathory. Între timp, Ştefan Răzvan este înlocuit de pe 

tronul Moldovei cu Ieremia Movilă, domn fidel polonezilor.Ca urmare a întelegerii 

cu Sigismund Bathory care-i trimisese 2000 de oşteni din Transilvania comandaţi 

de capitanul de la Făgăraş, ajutat de Buzeşti Mihai eliberează oraşele Târgovişte (5-

8 octombrie 1595), Bucureşti (12 octombrie 1595) şi Giurgiu (15-20 octombrie 

1595). 

Cronicarii otomani, unii direct, alţii în cuvinte mai acoperite, recunosc 

înfrângerea:,,Haidar-paşa, beilerbei de Rumelia, si-a găsit o moarte de martir într-

o mlaştină...Apoi...din pricina învălmăşelii, Mustafa-paşa, fiul lui Aias paşa, fratele 

serdarului, şi Husein paşa..au fost călcaţi în picioare". 

Întreaga creştinătate balcanică l-a privit ca pe un eliberator, iar după 

moartea sa, în hârtiile găsite sub pernă, s-a aflat o scrisoare în care aceşti creştini îl 

numeau „Steaua lor răsăriteană”. Ulterior relaţiile cu Imperiul Otoman vor alterna 

şi în 1597, Mihai va încheia un tratat, care prevedea: recunoaşterea independenţei 

Ţării Româneşti; anularea pretenţiilor de suzeranitate ale lui Sigismund Bathory. În 

paralel, la 9 iunie 1598, Mihai a încheiat la Mănăstirea Dealu un tratat cu împăratul 

Rudolf al II-lea care s-a obligat să-i asigure subsidii pentru întreţinerea armatei şi i-a 

recunoscut caracterul ereditar al domniei în schimbul recunoaşterii suzeranităţii 

împăratului. 

Domnia lui Ieremia Movilă devotat polonezilor, însemnase practic 

îndepărtarea Moldovei de Sfânta Alianţă. În Transilvania, Sigismund renunţa la 

tron în favoarea vărului său, Andrei Bathory (de asemenea înclinat către politica 

polonă). 

În iulie  1599 a trimis o solie la Praga spre a cere încuviinţarea împăratului 

pentru punerea în practică a iniţiativei sale. Primind un răspuns favorabil, la sfârşitul 

aceluiaşi an, intră în Transilvania prin pasul Buzău cu o armată formată din români, 

şi mercenari de diferite etnii: unguri şi secui din Ardeal, polonezi, sârbi etc. 

(Szamoskozy Istvan: Erdély története, 1598-1599, 1603, Európa Könyvkiadó, 

Budapest, 1981, pagina 269). După victoria asupra lui Andrei Bathory (Bătălia de 

la Şelimbăr, 18/28 octombrie 1599) îşi face intrarea triumfătoare la Alba Iulia pe 1 

noiembrie 1599, primind cheile fortăreţei de la episcopul Demetrius Napragy.  

Chiar dacă a fost recunoscut de Dietă doar ca guvernator imperial, Mihai a fost 

conducătorul de facto al Transilvaniei. 

Hotărăşte atragerea Moldovei în frontul antiotoman. La 10 mai 1600, 

Bacăul a fost cucerit, iar la 16 mai 1600, Suceava se va preda fără luptă. În punctul cel 

mai înalt al destinului său Mihai se intitula într-un hristov emis la 27 mai 1600 
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« Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei ». Realizând unificarea  politică a 

teritotiului românesc, Mihai Viteazul a căutat, printr-o intensă activitate diplomatică, 

să imprime durabilitate faptului împlinit. În primul rând era necesară recunoaşterea 

Unirii din partea Casei Austriei. Cererile adresate împăratului Rudolf al II-lea vizau 

crearea unei monarhii româneşti autoritare cu caracter ereditar.Cu Rudolf al II-lea 

negocierile au mers greu: ,,fiindcă împăratul voia să păstreze Transilvania pentru 

sine, în timp ce domnul român înţelegea să conduca el efectiv, să dispună şi de 

veniturile principatului". 

Îndată după victoria de la Şelimbăr, voievodul a înştiinţat în scris otomanii 

că stăpâneşte Transilvania, că în Ţara Românească a lăsat pe fiul său Nicolae 

Pătraşcu şi că înţelege pentru ambele ţări să respecte raporturile anterioare cu 

Poarta. Cum Imperiul otoman era puterea dominantă la Dunare demersul lui Mihai 

- prezentat la ,,tronul Fericirii" chiar în a doua decadă din noiembrie 1599 - apare cu 

totul normal. Sultanul nu a formulat obiecţiuni şi i-a trimis steag de domnie atât lui 

ca stăpân al Transilvaniei, cât şi lui Nicolae Pătraşcu.Gestul Porţii însemna şi o 

recunoaştere internaţionala a unirii celor două ţări sub autoritatea lui Mihai. Mihai 

Viteazul a stăpânit doar câteva luni cele trei ţări române deoarece existau 

numeroase probleme de guvernare. În absenţa lui Mihai nobilimea maghiară s-a 

răsculat. Mihai Viteazul revine în Transilvania, dar este înfrânt la 18/28 septembrie 

1600 la Mirăslău de forţele aliate ale nobilimii maghiare cu armatele conduse de 

generalul Gheorghe Basta.Ulterior pierde şi tronul Moldovei unde polonezii îl 

reînscăunează pe Ieremia Movilă, Mihai încearcă să reziste atacului polon asupra 

Ţării Româneşti (la Curtea de Argeş – noiembrie 1600), însă şi pe acest tron se va 

urca un membru al familiei Movileştilor, Simion Movila. Forţat să ia drumul 

pribegiei, Mihai Viteazul cere sprijin împăratului Imperiului Habsburgic, Rudolf al 

II-lea şi se ajunge la o înţelegere în momentul în care nobilimea maghiară renunţase 

la alianţa cu trupele austriece, trecând de partea lui Sigismund Bathory, revenit pe 

tronul Ardealului. Armata lui Mihai şi armatele generalului Basta unite, vor 

înfrânge armata condusă de Sigismund Bathory la Guruslău (3 august 1601). 

Continuă prin a recupera Ţara Românească gonindu-l pe Simion Movilă de pe tron. 

În aceste condiţii, se întrezăreau perspectivele unei noi uniri româneşti, perspectivă 

ce nu convenea împăratului habsburgic, Rudolf al II-lea. Din ordinul său se pune la 

cale înlăturarea fizică a domnitorului român, şi la 9/10 august 1601, la 3 km sud de 

Turda, Mihai Viteazul este ucis de generalul Gheorghe Basta. Acesta ia decizia de a 

scăpa de fostul său aliat, ale cărui realizări pe plan militar îi răscoliseră destul 

orgoliul, şi trimite în secret un detaşament de 300 de cavaleri germani şi valoni, 

condus de ofiţerii Jacques Beauri şi Mortague, pentru a « aresta sau a ucide » pe 

Mihai. Soarta domnului fusese hotărâtă printr-o mişelească trădare. Intrând în cortul 

său, Beauri îi strigă atunci lui Mihai: "Dă-te prins!". Domnitorul nu a rostit decât 
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un singur cuvânt: "Ba!", şi a încercat să apuce sabia pentru a lupta chiar şi de unul 

singur cu atacatorii săi. Era prea târziu. Un glonţ pornit din muscheta unui soldat 

valon îl ţintuieşte pe loc. Imediat, un mercenar îi străpunge pieptul cu suliţa, în timp 

ce mulţimea ucigaşilor se repede asupra sa cu halebardele. Urmează un spectacol 

îngrozitor. Viteazul este hăcuit şi batjocorit prin praful din faţa cortului său. Trupul 

său gol este aruncat, iar capul, după ce îi este tăiat, este lăsat pradă câinilor şi 

corbilor ce ar fi trecut pe acolo. Capul său este luat de unul dintre căpitanii 

domnitorului şi înmormântat de Radu Buzescu la Mânăstirea Dealu,  lângă 

Târgovişte. Pe lespedea sa de piatră de la Mănăstirea Dealu stă scris: "Aici zace 

cinstitul şi răposatul capul creştinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al 

Ţării Româneşti şi Ardealului şi Moldovei." 

« Şi căzu trupul lui cel frumos ca un copaciu pentru că nu ştiuse, nici se 

prilejise sabia lui cea iute în mâna lui cea vitează", spune cu amar cronica Ţării 

Româneşti. Cu el se stingea pentru mai bine de trei veacuri şi visul românilor de a 

se reuni pe teritoriul Daciei mândrului Decebal. Precedentul fusese, însă, creat… 

Din păcate azi am uitat de făptuirea Viteazului şi-n indiferenţa noastră nici 

măcar un gând nu lăcrimează pentru el. Am scris aceste rânduri întru nepieirea 

veşnică din emoţia inimii noastre a celui mai mare domnitor al României – acela 

care a strâns în lutul trupului său toată răzvrătirea neamului acesta, arătând lumii că 

tulpina românească este puternică şi se poate înălţa spre cer asemenea unui crin cu 

trei petale ce cu greu poate fi smuls, fiindcă el îşi are rădăcina în însăşi răbdarea 

noastră de a fiinţa în spaţiul carpato-danubiano-pontic. 

 În faţa amintirii sale nu poţi să nu te gândeşti « că pentru a putea trăi o 

viaţă, ce ţi-a fost dăruită, eşti dator s-o meriţi, ca om şi ca neam în fiecare clipă ». 

______________ 
NOTĂ: 

 [1]. O cronica internă şi una ungurească din Transilvania povestesc faptul că Alexandru cel 

Rău l-a osândit la moarte. Mihai Viteazul a fost prins şi adus pentru execuţie în Bucureşti. I s-

a îngăduit totuşi să poposească pentru rugăciune în Biserica Alba Postavari (demolată de 

Ceauşescu în ziua de Paşti a anului 1984). Rugându-se acolo, în faţa icoanei făcătoare de 

minuni a Sfântului Nicolae, se spune ca el a făgăduit ridicarea unei mânăstiri, dacă va scapă 

cu viaţă. Călăul, impresionat de înfţăişarea lui şi neîndrăznind să-l lovească, a aruncat securea 

şi a fugit. Văzând minunea, boierii au cerut iertarea condamnatului, iar domnitorul a fost silit 

să o acorde. Ajuns în scurt timp domn al Ţării Româneşti, Mihai Viteazul nu şi-a uitat 

făgăduinţa şi a ridicat în Bucureşti, nu departe de Biserica Alba Postăvari, o mânăstire cu 

hramul Sfântului Ierarh Nicolae, mânăstire ce va fi cunoscută mai târziu sub numele de 

„Mihai Vodă‖. Acestei mănăstiri el i-a dăruit 14 sate, din care 13 fuseseră cumpărate din 

proprii lui bani. Al paisprezecelea sat a fost dăruit de Doamna Stanca. La 21 august 1599 

ctitoria este închinată de Mihai mănăstirii Simopetra, de la Muntele Athos.  
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ARHETIPUL  CA  TEMEI  AL  ORICĂRUI  CANON 

 

                                                 George-Liviu TELEOACĂ

 

 
Abstract 

General character of the actual crisis reflects, ultimately, major 

deficiencies in perception on interpretation of the objective reality. 

 If, in the plan of the material civilization, the limits imposed by the 

environment -found in the critical phase of irreversible changes- are kept silent, 

in the plan of the spiritual civilization it is ignored the fact that accepting the loss 

of the original meanings of the words and symbols the entropic ruin is accepted. 

Hence the savior Romanian school‟s importance, which above the avalanche of 

"scientific" errors especially circulated online is required to support the recovery 

of the overall situation promoting at all levels education the antientropic 

immutable values of archetypes. The contributions I propose here to recover 

archetype of the articulated human speech, often called the Ur-wort, are justified 

by the core role assigned to the linguistics and cultural sciences and exploit 

advances made in recent decades that field. My concern for some inputs on the 

recovery of religious archetype, often called the Ur-Monotheismus as an 

important factor for promoting religious unity, appeared only after I managed to 

prove that the wolf's head banner Dacic hieroglyph-phonogram is to be read as 

the terrible sacred tetragrammaton YHWH. Everything become of a special 

significance when I saw that Whitney Smith, former director of the American 

Institute for World Flags, included in the Chapter of banners below which was 

made world history until the modern era the ancient Dacian dragon. 

             Of great importance is the fact that both the archetype of human speech 

articulated and the archetypal symbol of the unity of world‟s religions land are 

centered on the word VALAH, which is NOT of Slavic origin while, together with 

the word Dakşa are attested by almost 4000 years ago by Rig-Veda as Sanskrit 

language. Present also in Laţiu as Volsgi, the local word VLAC - VALAC is 

sustained by metaphorically linking with avlake appellation, through which 

armânii are defining the running water, and with the crowd of „hydro-words‟ 

from at least the Neolithic Age it has generated this appellation in the hearth of 

the Carpathian-Black Sea-Danubinano area.  

                                                                                                                                                               

  

                                                 

 Membru AROSS (Asoc. Română pentru Studii Semiotice) 

 

 



 

 Începute cel puţin cu zece ani în urmă, odată cu apariţia articolului 

Despre canonul estetic semnat de Mircea Martin în România Literară nr. 

5/2000, dezbaterile cu privire la canon înaintează cu precauţie pentru a se 

ajunge la o cât mai largă implicare. După cum se arată şi în articol, 

definirea canonului presupune o suită de convenţii care ―trebuie să se 

întemeieze pe nişte date, texte şi interpretări negociate şi acceptate‖. Ele 

se obţin prin eforturile depuse în comunitatea experţilor, după care 

urmează impunerea lor de sus în jos, aşa cum se întâmplă mai ales ―în 

cazul canonului curicular, acolo unde şi aspectul instituţional e cît se 

poate de pregnant.‖ 

  Cu privire la aplicarea canonului în şcoală, autorul are în vedere şi 

personalitatea creativă a profesorilor „care nu-şi pot îngădui să ignore 

canonul propriei instituţii …, dar care n-ar fi corecţi faţă de ei înşişi şi, 

din nou, faţă de cei pe care îi îndrumă, dacă nu şi-ar face cunoscute 

opiniile pînă la capăt.‖  

  Îndemnul acesta de a ne „face cunoscute opiniile pînă la capăt‖ 

ne oferă cadrul necesar pentru a discuta de pe acum problema arhetipului 

în relaţie cu un viitor canon care încă „ridică probleme de limbaj - teoretic 

şi tehnic - de terminologie‖.  

  Păstrat mai mult în subconştient, arhetipul devine reper de 

actualitate, atât în interiorul dezbaterilor privind canonul, cât şi în 

contextul mai larg al demersurilor ce se fac pentru întemeierea spirituală a 

Europei Unite. 

  Pentru o definiţie "tare" a canonului, care să includă toate 

nivelele şi formele sale,  este nevoie să închipuim – spune autorul – un fel 

de centru, de nucleu dur, de miez, iar pe linia acestui efort al închipuirii, 

care din treaptă în treaptă ajunge până la ansamblul unei literaturi 

naţionale, se poate descoperi că nimic nu poate fi mai central ca arhetipul 

şi nimic nu poate fi dur ca existenţa sa imuabilă.   

  Ca o trecere spre importanţa lărgită a arhetipului, autorul îşi 

exprimă, la finalul studiului său, convingerea prin care „Canonul estetic 

repune problematica identităţii în termenii ei fireşti‖ agravată de 

„Confuzia valorilor, care nu e doar suportată, ci chiar cultivată în zilele 

noastre‖. Or, nimic mai firesc în abordarea problemelor identitare din 

spaţiul numit Lumea Veche ca abordările care pornesc de la arhetip.   

  Din nevoia de a înţelege corect problema identităţilor naţionale în 

contextul globarizării decurge, de fapt, importanţa definitorie a 

arhetipului, singurul care va permite punerea în aplicare a principiului 

„unitate în diversitate‖ preconizat pentru înfăptuirea noului edificiu 
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european. Pentru importanţa actuală a naţionalismului pledează mai mulţi 

autori printre care şi cercetătorul englez Anthony D. Smith în cartea sa 

„Nation and nationalism in global era‖ (Polity Press, 2000), carte 

prezentată pe larg de Prof. Univ. Dr. Ilie Bădescu în cadrul simpozionului 

„Globalizare şi identitate naţională‖ organizat de Ministerul 

Administraţiei şi Internelor în ziua de 18 mai 2006. (Cota BAR:  II 

306277) 

  Deşi surprinzător, şi într-un anume fel paradoxal, principiul 

„unitate în diversitate‖ poate fi aplicat în mod real păstrând pentru 

diversitate diferenţele specifice, dar înfăptuind unitatea prin valorile 

noastre comune, care devin cu atât mai evidente cu cât ne apropiem mai 

mult de arhetipul care a generat diversitatea. Arhetipul devine astfel 

criteriul ontologic pentru unitatea spirituală a Europei şi temei al dăinuirii 

sale. 

  Cele mai mari dificultăţi care se cer depăşite sunt cele referitoare 

la găsirea căilor de conciliere pentru marea diversitate etno-lingvistică şi 

religioasă existentă în Europa şi ca atare ne îndreptăm atenţia spre 

definirea a ceea ce specialiştii numesc Ur-Wort pentru limbaj şi Ur-

Monotheismus  pentru înnăscuta aspiraţie religioasă a omenirii.  

  În mod firesc şi mai presus de neştiinţificele imputări numite 

protocronism, căutarea acestor arhetipuri trebuie să înceapă în zona 

Dunării de Jos, despre care iată ce spunea ziarul New York Times din 1 

Decembrie 2009 cu ocazia deschiderii  expoziţiei de arheologie de la New 

York: „Înaintea gloriei care le-a revenit Greciei şi Romei, chiar înaintea 

primelor oraşe din Mesopotamia sau templelor de pe malul Nilului, în 

Valea Dunării inferioare şi la poalele dealurilor balcanice locuia un 

popor avansat pentru vremea sa în domeniile artei, tehnologiei şi 

comerţului la distanţă.‖ 

(http://www.nytimes.com/2009/12/01/science/01arch.html) 

  La apogeu, în jurul anului 4500 î. Chr. – continuă prestigiosul 

ziar citându-l pe antropologul David W. Anthony – „Vechea Europă era 

între locurile cele mai sofisticate şi avansate din punct de vedere 

tehnologic din lume‖ şi prezenta „multe din semnele politice, tehnologice 

şi ideologice ale civilizaţiei‖.  

  Ca semn sigur al civilizaţiei declanşată în acea epocă, în bazinul 

Dunării de Jos, a fost elaborarea şi impunerea în anul 5508 î.Chr. a 

caledarului numit „de la Facerea Lumii‖, singurul care a permis 

sincronizarea planificată a manifestărilor economice, sociale şi religioase, 

definitorie (sincronizarea) pentru orice societate civilizată. Prin precizia sa 

http://www.nytimes.com/2009/12/01/science/01arch.html
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bazată pe cunoştinţe solide de matematică şi astronomie, ca şi prin 

importanţa sa, acest calendar a fost păstrat în uz nu numai de cronicarii 

noştri, ci şi de Dimitrie Cantemir, unul din marii cărturari ai Europei 

epocii sale. 

  Şi pentru ca existenţa acestui calendar cu cea mai lungă viaţa, de 

peste 7200 de ani, să nu  fie desconsiderată doar ca un fapt 

singular, deşi numai Cezarul şi Papa au mai dispus de specialiştii, ca si de 

puterea necesară pentru modificarea caledarelor, vom spune pentru lumea 

întreagă că Valahii de la Dunărea de Jos din acea perioadă sunt înscrişi ca 

începători de lume sau ca eroi civilzatori în toate Cărţile Sacre ale 

omenirii, de la Vede la Edde, de la Vechiul Testament la Noul Testament, 

dar şi în în mitologia greacă şi latină. Desigur sunt repere foarte vechi, dar 

fără buna lor cunoaştere nu avem nici o şansă să ne înţelegem corect 

rostul vieţii noastre şi nici drumul pe care îl avem de continuat, fiindcă 

omul se bate nu numai pentru pâinea lui, ci şi pentru temeiurile sale 

spirituale, iar canonul pus în discuţie, tocmai la aceste temeiuri se referă.  

  Pentru această împlinire spirituală parcurgem drumurile spre 

marile capodopere ale lumii şi din considerente de ordin spiritual există 

fabuloasa bursă a lucrărilor de artă, care se cer, nu numai preţuite, ci şi 

corect înţelese. Printre ele şi faimoasa Lupoaică de pe Capitoliu, atât de 

familiară nouă prin binecunoscutele replici dăruite de statul italian 

oraşelor Bucureşti, Chişinău, Cluj, Timişoara, Târgul Mureş. Prezenţa ei 

în conştinţa omenirii începe cu mitul consacrat celor doi gemeni născuţi 

de vestala Rhea Silvia (a se citi Vlasia) de la puternicul zeu Mars, 

supranumit Lup-Ercus, deseori invocat Mar-Mar. O superbă miniatură de 

artă etruscă din secolul V î.Chr. surprinde şi redă prin mijloace plastice 

semnificaţia reală a mitului. După modelul etrusc se realizează în anul 296 

î.Chr. celebra statuie de pe Capitoliu (Th.Mommsen, Istoria Romană, 

Vol.I, p.269 şi 276), dar, ulterior, marele public şi odată cu el istoria o vor 

asocia mai mult cu măreţia istorică a Romei şi mai puţin cu semnificţia 

originară a mitului, care în cele din urmă se pierde, aşa cum s-au pierdut 

în timp şi semnificaţiile altor simboluri.   

  Azi, beneficiem, însă, de o extraordinară perfecţionare a 

tehnologiilor pentru  realizarea şi răspândirea reproducerilor de artă, ceea 

ce ne permite lărgirea studiilor comparative pentru a recupra 

semnificaţiile originare.                                                                                                                                                    

          Cheia pentru înţelegerea corectă a mesajului purtat peste milenii 

de LupaCapitolină o găsim la Th. Mommsen, care în Istoria romană 
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Vol.I, p.523 consemnează că una  din scrierile                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 lui Nevius s-a intitulat „Educaţia lui Romulus şi 

Remus sau Lupul‖, de unde rezultă fără echivoc că 

în asocierea sa cu gemenii Romulus şi Remus, 

Lupul, aici în chip de Lupoaică, reprezintă reperul 

spiritual necesar educaţiei unor semizei. Şi 

sculptura originală pune în evidenţă valoarea ei 

spirituală, tocmai prin faptul că pentru gemenii 

redaţi prin atitudini de oameni maturi stând pe un 

genunchi, Lupoaica se arcuieşte maiestos deasupra 

lor ca cerul, tot aşa după cum Nut, zeiţa 

recunoscută a cerului în mitologia egipteană se 

arcuişte deasupra lumii, iar succesiunea celor 

patru reproduceri ne scutesc de alte comentarii, 

analogia cu frecventa şi multimilenară metaforă 

plastică egipteană fiind evidentă.   

 Nici metafora plastică, care sugerează că 

regii dobândesc înţelepciune divină şi investire 

divină, dacă sug hrana spirituală de la zei, nu 

este singulară. Figura alăturată, care, în 

Enciclpedia Egiptului Antic, este însoţită de 

următorul text: „Regele alăptat de Isis, 

reprezentată sub forma unui arbore sacru. Hipogeul lui Tutmes al 

III-lea, Valea Regilor‖, reprezintă în mod evident felul în care trebuie 

înţeleasă alăptarea de către Lupa Capitolină personificând cerul a celor doi 

gemeni născuţi din zei.  

  Pentru deplina echivalenţa Lup-Lupoaică, mitologia romană a 

moştenit din vremuri imemoriale zeiţa numită Lup-Erca alături de zeul 

Lup-Ercus, pereche sărbătorită printr-un ritual special în ziua de 15(17) 

februarie până târziu în perioada primelor secole de creştinism (Th. 

Mommsen, Istoria Romană, Vol.I, p.42).  
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Remarcabil este faptul că Lupul apare pe Columna lui Traian, nu 

numai ca stindard, ci şi ca semn pentru o mare zeitate. În scena XXIV din 

tratatul lui Conrad Cichorius (anul 1895), faţă în faţă şi la acelaşi nivel cu 

bustul lui Jupiter (Zeus) se află bustul Lupului, ceea ce arată în limbaj 

plastic că şi Lupul desemnează ca şi Zeus, numit la romani Jupiter, un 

Dumnezeu al Dumnezeilor. Plasat, însă, pe Columna Traiană, Lupul nu 

mai este un lup oarecare, ci chiar Lupul Stindardului Dacic, adică este 

simbolul tutelar al ţinuturilor de la Dunărea de Jos, vatra băştinaşilor 

Europei cum o numeşte în concluziile sale marele istoric al culturilor 

Marjia Gimbutas. Cam în aceeaşi perioadă în care Marjia Gimbutas a 

ajuns la concluziile sale, Whitney Smith, fostul director al Institutului 

american pentru drapelele lumii, nu va ezita să afirme în tratatul său de 

vexologie, că sub semnul Stindardului Dacic, s-a făcut istoria lumii timp 

de peste 2500 de ani, din Persia până în Bretania lui Richard al III-lea, 

după ce fusese purtat şi în cruciade.  

 Prin aprofundarea cercetărilor de lingvistică religioasă se arată apoi că 

hieroglifa-fonogramă numită Stindardul Dacic ilustrează sintagma 

teonimică arhetipală, care se citeşte tot aşa cum se citeşte tetragrama 

sacră, fapt care şi explică rolul imens pe care l-a avut Stindardul Dacic, 

numit şi Dragon, în edificarea civilizaţiei umane, începând din antichitatea 

îndepărtată şi până către începuturile Renaşterii.  

 Dispunem, aşadar, de suficiente mărturii care probează că în ţinuturile 

de la Dunărea de Jos, la care face referire şi New York Times, a luat 

naştere acel căutat Ur-Monotheismus, ilustrat de arhetipul dumnezeiesc 

pentru religiile lumii. El incumbă esenţa şi ca orice esenţă este menit să 

resoarbă antinomiile individualizărilor sale, iar generalizarea cunoaşterii 

acestui arheip al lumii se cere a fi un prim obiectiv pentru orice 

canonizare.  
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  Pe de altă parte, este evident faptul că înainte de apariţia religiei şi 

a mitului a trebuit să existe bine constituit graiul uman articulat, despre 

care se recunoaşte că este factorul decisiv şi nu doar unul dintre factorii 

care au determinat saltul de la animalitate la umanitate. Dat fiind rolul 

antropogenetic al limbajului, toţi marii gânditori ai lumii au depus eforturi 

remarcabile în răstimpul a cel puţin 2500 de ani pentru a ajunge la 

originea lui.  

  S-au acumulat enorm de multe date referitoare la faptele de limbă 

observate şi s-au formulat câteva postulate, prin a căror valorificare mai 

mulţi savanţi, printre care finlandezul Valentin Kiparski, francezul 

Jacques Goudet sau englezul Martin Maiden,  au ajuns la conluzia că din 

punct de vedere lingvistic limba română este cea mai importantă din 

Europa. Iar suedezul Alf  Lombard ca foarte bun cunoscător al limbii 

române consideră că nu numai pe continent, dar poate nici în lumea 

întreagă nu există o altă limbă a cărei istorie să prezinte aceleaşi probleme 

de importnţă fundamentală pentru lingvistica generală.  

  Formulate în mod tranşant, aceste conluzii se cer a fi luate în 

considerare, iar pentru a susţine odată în plus generalizarea cunoaşterii lor 

prin canonizare mai adăugăm, pe baza cercetărilor proprii, că unele reguli 

de gramatică universală a limbilor se regăsesc în toponimia românească de 

vecinătate, tot aşa după cum în  

                                                              cloambă (climbuciu) 

            ceh. colebka             engl. clamber – a se căţăra                   skt. 

LAMB 
            lat.  cunabula           engl   lumber – a tăia lemne          

            culabula             engl        club – bâtă, băţ                    – a 

(se) legăna            

             mcd. colepka              engl.     limb – ramură                       – a (se) 

agăţa        

             rus.  colâbeli              engl.    climb – a se căţăra                 – a (se) 

ţine de 

             scr.  colevka               rom.    limbă – organul vorbirii        – a 

căptuşi cu şipci 

             sp.   columpio              lat.     clava – măciucă, băţ               

            toate cu înţelesul de leagăn       lat.  clavola – vlăstar  

                                                           rom. colvă – măciucă (în Olt)       

anumite cazuri s-a putut reconstitui originea valahică a unor cuvinte 

folosite şi astăzi pe larga arie indo-europeană. Aşa sunt, de exemplu, 

cuvintele grupate în tabel, generate prin metaforizarea cuvintelor 
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româneşti cloambă sau climbuciu, două arhaisme pentru acelaşi concept 

de creangă.  

  Considerată nucleu al ştiinţelor culturii, lingvistica trebuie să 

devină un alt obiectiv major al canonului cu scopul promovării prin 

învăţământ, în toate ţările din Uniunea Europeană, a acestor descoperiri 

recente, ţinând cont de faptul că numai cunoaşterea instituţionalizată a 

esenţelor civilizaţiei Lumii Vechi va permite depăşirea feudalismului 

etno-lingvistic pe care îl moştenim.  

  Referitor la „entropia crescîndă, socială şi intelectuală‖ invocată 

de domunul Mircea Martin în finalul articolului său, vom spune că studiile 

de specialitate afirmă ca anti-entropice cunoaşterea şi religia. De aici şi 

convingerea personală că ceea ce se cere a fi canonizat în primul rând sunt 

reperele imuabile numite ARHETIP, în raport cu care se resorb şi 

aparentele contradicţii dintre un fundamentalism estetic dorit de autor şi 

fundamentalismul religios dezavuat de autor.  

  Noi, cei de astăzi, nu ne putem imagina că ne aflăm, nici la 

începutul lumii, nici la sfârşitul ei, de unde şi lipsa de legitimitate pentru a 

demara prin şcoală proiectul unui aşa zis „fundamentalism estetic‖, care 

va deveni prin pârghiile de comandă ale instituţiei mult mai restrictiv 

decât fundamentalismul religios. Canoanele trebuie să rămână acolo unde 

au apărut, în domenul curentelor artistice, multe dintre ele decadente şi 

perimate. Dar, omul nu de decadenţă are nevoie, ci de desăvârşirea ale 

cărei repere imuabile rămân arhetipurile sale. Or, tocmai fiindcă sunt 

imuabile, cunoaşterea lor se cere a fi generalizată în Ţară, dar şi în 

Uniunea Europeană, fie chiar şi ca dispoziţie de tip canon.    

         

SUBSTRATUL PELASGIC AL EUROPEI 

FUNDAMENTEAZĂ UNITATEA SA LINGVISTICĂ 

 

   Motto: „Dacă vrei să se urască, aruncă-le grăunţe.‖ 

                    „Putreziciunea oamenilor mei, este înainte de toate, 

                    putreziciunea imperiului, ce-şi creşte oamenii. Căci 

       dacă el ar fi viguros şi sănătos, le-ar înflăcăra nobleţea.‖   

Antoine de Saint-Exupéry, CITADELA 

          

 Astăzi, nu mai face nimeni un secret, din faptul, că Europa Unită 

scârţâie din toate încheiturile. Imensele datorii externe acumulate de 

Grecia, Irlanda, Portugalia, Spania, creşterea şomajului sau distrugerea 

economică a României prin monitorizare, reprezintă tot atâtea exemple, 
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care probează că diriguitorii de la Bruxelles nu ştiu ce au de făcut pentru a 

înfăptui unitatea necesară progresului pe continentul nostru. Criza 

financiară nu scuză, ci acuză politica UE şi reprezintă consecinţa multelor 

greşeli comise de toate organismele, implicate în procesul de edificare a 

unităţii europene.  

 Deşi consumă fonduri imense, forurile pentru unificarea Europei 

acţionează la întâmplare, dovedind că n-au înţeles nimic, dar absolut 

nimic, din premizele procesului, pe care ar vrea să-l modeleze, spre a 

asigura creşterea democraţiei şi a civilizaţiei în Europa Unită. Demersul 

acestor foruri este falimentar, la nivel de principiu, în toate domeniile 

vieţii noastre.  

 Aşa, de exemplu, în planul ţinutei juridice, aceste foruri au trecut în 

penumbră principiul respectării ferme a tratatelor de pace, pentru a tolera 

contestarea lor. Chiar, mai mult decât atât, au emis recomandări, care au 

amplificat conflictele interetnice, urmate de efectele economice, care se 

văd. Create, de cele mai multe ori, pe căi artificiale, prin manevre 

politicianiste de tip divide et impera, revendicările etnice se vor înmulţi, 

conducând la acea stare de tensiune improprie progresului, pe care şi-l 

doreşte Uniunea Europeană. 

 Fără a le mai inventaria, erorile forurilor europene sunt multiple şi ele, 

toate, provin de la înverşunarea, cu care reformatorii au refuzat să accepte, 

că Lumea Veche are rădăcini prea adânci pentru a putea fi ignorate. Au 

refuzat, în fapt, esenţele ontologice ale unităţii europene, au refuzat 

criteriile de eficienţă, fără de care, o mare parte a Europei a ajuns în 

pragul ruinei economice şi morale.  

 În termeni concreţi, forurile pentru modelarea Europei Unite au pus 

un prea mare accent pe doctrina diversităţii, fără a avea în vedere că 

această diversitate se sprijină pe puternica şi evidenta înrudire a 

neamurilor, cu limbile lor atât de asemănătoare. Dar, puternicele criterii 

de înrudire a neamurilor europene generează tot atâtea criterii de unitate. 

În primul rând, este vorba despre necontestata unitate pelasgică, care 

presupune şi matricea naturală, care a zămislit această unitate, fiindcă nu 

se poate imagina o înrudire, fără acea entitatea reală aflată la originea 

înrudirii. Prin coroborarea multelor studii, care s-au scris despre pelasgi, 

inclusiv, în format electronic, se confirmă pe deplin concluzia marelui 

istoric Berthold-Georg Niebuhr, care a arătat că: „Pelasgii reprezintă cea 

mai răspândită suşă a popoarelor din Europa.‖(Histoire romaine, 

Vol.VII, p. 82) 
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         Copii, din secolul XV, 

ale manuscrisului Cronicle 

Roll, depuse la Trinity 

College din Cambridge sau la 

Biblioteca Naţională din 

Paris, arată că şi la originea 

popoarelor germanice se află 

Boerinus, asociat, inevitabil, 

cu boierin, forma mai veche 

a cuvântului românesc boier. 

Dar străvechiul sufix 

indoeuropean, -in, indică 

înrudirea cu un spaţiu (ex. urs 

carpatin), care nu poate fi 

decât Hyperborea sau Borea, 

vatra zeilor lumii. Ajungem 

astfel la vatra românilor, cei care prin denumirea lor foarte veche, de 

valahi, sunt înscrişi în toate Cărţile Sacre ale omenirii, de la Rig-Veda la 

Edde-le germanice, iar în Biblie (Fc. 10,25) cu numele de Peleg, fiindcă 

pe vremea lui s-a împărţit lumea. În mitologia greacă, Pelasgos este erou 

civilizator.  

 Conexiunea mitică se susţine, în plan lingvistic, prin succesiunea de 

consoane V-B-P, ceea ce permite asocierea numelui pelasg cu numele 

volsgi-lor din Laţiu, dar şi cu wælisc, aflat la originea numelui welsh-ilor. 

(http: //homepages.rootsweb.ancestry.com/~walsh/folklore.html). Urmele 

vieţuirii lor, din perioada în care se dădeau nume munţilor, le regăsim, nu 

numai în munţii Volsgi din Laţiu, ci şi în alţi munţi Volsgi, ale căror 

denumiri iniţiale, bine atestate, sunt foarte vechi, de vreme ce, prin 

utilizare multimilenară, au devenit Vosg(es), în Alsacia, şi Besk(iz), în 

Cehia şi Polonia, unde mai trăiesc, şi azi, în Moravia, străvechi comunităţi 

de români, numite Valašske.  

 Aşadar, matricea neamurilor europene, nu este o ficţiune, ci o realitate 

care dăinuie prin neamul românesc, numit şi neamul Valah. Ni s-a spus 

Axis mundi, ca semn că toate imperiile lumii ne-au recunoscut rolul de 

matrice a civilizaţiei. Pe baza considerentelor de ordin antropologic, E. 

Pittard reconfirmă rolul de matrice a civilizaţiei umane pentru autohtonii 

pământului românesc. (Congr. XVII, 1937). De aici şi responsabilităţile, 

ce ne revin în edificarea Europei Unite pe bazele ei fireşti. Or, pentru a 

începe să funcţioneze, acest mare agregat multi-etnic are nevoie, nu numai 

http://homepages.rootsweb.ancestry.com/~walsh/folklore.html
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de o inimă, cum demonstrează tânărul Alexandru. Demeter. 

(http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA 

AGERO/COMENTARII/Europa%20natiunilor%20si%20noua%20sa%20

inima%20de%20Alexandru%20Demeter.htm), ci şi de o limbă comună, 

care să asigure la nivel de masă libera circulaţie a informaţiei şi a 

persoanelor, după cum indică şi analiştii de la  Wall Street Journal  

(http://www.romanialibera.ro/actualitate/europa/ce-poate-face-ue-pentru-

a-se-salva-din-criza-228707.html).  

 Desigur, există impresia că această limbă ar putea fi limba engleză, 

dar dificultăţile sale etimologice îi limitează utilizarea la cei foarte puţini, 

de maximum 10%, care o pot vorbi curent pe lîngă limba maternă. Perfect 

conştientă de dificultăţile pe care le reprezintă engleza pentru străini, 

chiar, Anglia a finanţat programul Interlingua 1 şi Interlingua 2 (Google), 

pentru a crea o limbă fonetică de largă circulaţie, iar lucrările de 

specialitate arată că avansul limbii engleze nu se justifică din punct de 

vedere lingvistic (Revista LUMEA, An IX, Nr 8 (100), 2001, p.53), aşa 

încât nu mai pot fi amânate dezbaterile ştiinţifice, necesare pentru a stabili 

limba care să asigure buna funcţionare a Uniunii Europene.   

 Să nu uităm că în cartea sa Previziunile de la Sarajevo, apărută cu 

zece ani în urmă, savantul elveţian, Urs Altermat, a intitulat capitolul II 

Bătălia limbilor, ca semn că şi în acest domeniu lingvistic competiţia este 

în plină desfăşurare, aşa că zarurile au fost aruncate.   

 Acesta este şi motivul pentru care ne vom asuma, fără alte întârzieri, 

responsabilitatea de a promova limba română spre statutul de UNICĂ  

LIMBĂ  PAN-EUROPEANĂ.  

 Şi o vom promova cu toată încrederea având în vedere faptul că 

virtuţile limbii române puse în evidenţă de cercetările ultimilor 25-30 de 

ani satisfac pe deplin cele două criterii majore cerute de specialiştii străini 

pentru limba comunitară.  

 Primul este criteriul fonetic – pe care limba română îl satisface mult 

mai bine ca orice altă limbă.  

 Al doilea criteriu, promovat, mai ales, de Umberto Eco prin cele două 

eseuri ale sale:  

            Pe urmele limbii perfecte în cultura europeană 

                                   În căutarea limbii perfecte 

vizează limba cu cea mai bună competenţă generativă, ceea ce presupune 

aflarea limbii matriciale, uşor de recunoscut prin regulile de gramatică 

universală a limbilor, pe care le mai conservă. 

http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA%20AGERO/COMENTARII/Europa%20natiunilor%20si%20noua%20sa%20inima%20de%20Alexandru%20Demeter.htm
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA%20AGERO/COMENTARII/Europa%20natiunilor%20si%20noua%20sa%20inima%20de%20Alexandru%20Demeter.htm
http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA%20AGERO/COMENTARII/Europa%20natiunilor%20si%20noua%20sa%20inima%20de%20Alexandru%20Demeter.htm
http://www.romanialibera.ro/actualitate/europa/ce-poate-face-ue-pentru-a-se-salva-din-criza-228707.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/europa/ce-poate-face-ue-pentru-a-se-salva-din-criza-228707.html
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 Or, mai multe grupuri toponimice de vecinătate de pe teritoriul 

României ilustrează în mod vizibil asemenea reguli de gramatică 

universală a limbilor, de unde şi dovada că limba română satisface şi cea 

de a doua condiţie impusă la nivel de principiu pentru limba comunitară. 

 Ca o confirmare directă a faptului că limba română este limba 

modernă cu cele mai profunde rădăcini în timp, dar şi o limbă care a fost 

respectată până la divinizare de către civilizaţiile în formare, spiritualitatea 

valahică din Dacia a fost sacralizată, cu 4000 de ani în urmă, de panteonul 

vedic sub forma tandemului de zeităţi Valac-Hilya şi Dakşa, la care se mai 

adaugă în lexicul lor religios cuvintele de uz comun „valaca, dakşa şi 

dakişa‖. 

 Dacă filologii lumii ar fi conştientizat faptul că numai entităţile de 

mare prestigiu şi pre-existente panteonului vedic puteau fi venerate şi 

sacralizate în Vede, n-ar fi ezitat să acorde vechime pre-vedică acestor 

cuvinte de esenţă valahică, la care se mai adugă alte minimum 300 de 

cuvinte, care au o aceeaşi formă şi un acelaşi înţeles, atât în limba română, 

cât şi în limba sanscrită şi, ca urmare, n-ar fi omis să atribuie limbii 

române importanţa şi poziţia ce i se cuvin ca depozitară în formă actuală 

a unor fapte de limbă foarte vechi, ce ajung până la originea reală a 

graiului uman articulat. Parcă pentru a confirma, odată în plus, importanţa 

matricială a limbii române, Martin Maiden de la Universitatea Cambridge 

va afirma în anul 2003, pe baza unui studiu bine documentat
1
, că „sunt 

absolut convins că o lingvistică romanică în cadrul căreia nu se află pe 

primul plan şi limba română este o absurditate. Caracteristicile 

structurale ale limbii române permit romaniştilor să înţeleagă cu o 

precizie mai mare cum se prezentau limbile romanice în faza lor 

arhaică‖
2
. La concluzia domnului profesor Martin Maiden, noi vom mai 

adăuga constatarea făcută de mai mulţi cercetători, că elemente din 

substratul românesc prelatin se regăsesc în multe alte limbi zise indo-

europene.  

 Dar pentru o limbă actuală cum este limba română, cu o fostă arie 

de răspândire mult mai mare decât cea de astăzi, vorbită curent în secolul 

XIX de la golful Corint până în Bucovina de nord şi din Moravia până 

dincolo de Bug, marea sa vechime reprezintă, înainte de orice, o proba de 

mare stabilitate în timp, o adevărată probă de anduranţă. În plus, şi acest 

                                                 
1
 Martin Maiden, Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva 

globalizării, Simpozionul Internaţional – Iaşi, 17-18 mai 2002. 
2
 Martin Maiden, Limba română ocupă un loc central în lingvistica romanică, 

Convorbiri Literare, Nr.5 (89), mai 2003 p.9-10 



 357 

fapt este esenţial, vechimea sa pre-vedică asociază limba română la 

atotcuprinzătorul sistem de metafore care au generat graiul uman articulat, 

iar pe temeiul acestei preponderenţe metaforice, limba română se află în 

situaţia de a satisface şi cele patru condiţii preconizate, pentru limba 

comunitară, de către Dante Alighieri în „De vulgari eloquentia‖.  

 În conformitate cu criteriile marelui florentin, limba română poate fi 

considerată ilustră, adică purtătoare de lumină, chiar prin aceea că 

vorbitorii ei, numiţi Valac-Hilya în Rig-Veda, au fost desemnaţi, 

literalmente, ca purtători de lumină, asemenea celei solare. Este aulică, 

aşa după cum constatase pe la anul 1842 W.Hoffman care vorbind despre 

neamul românesc, a consemnat: „Şi ca o complectare, limba sa este atât 

de armonioasă şi bogată că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe 

pământ‖
3
. Este cardinală fiindcă noi înşine am fost numiţi „Cardines 

mundi‖, iar acest fapt, conform postulatului formulat de Th. Mommsen
4
 se 

reflectă în limbă. Şi este curială după cum s-a constat la încheierea Păcii 

de la Trianon, în anul 1919, când nici unul din participanţii la negocieri n-

au avut ce opune celor zece volume de paremii cât cuprinde marea 

colecţie realizată de inginerul Iuliu A. Zanne, pentru a conserva şi sub 

formă scrisă valorile morale şi etice promovate prin graiul viu al neamului 

românesc numit şi VLAHI. 

 Remarcabilă, mai mult ca oricare altă limbă, sub aspectul 

condiţionărilor de ordin principial, limba română manifestă şi celelalte 

însuşiri necesare unei limbi moderne de largă circulaţie. Astfel: 
              1. Spre deosebire de limbile zise universale, create în mod 

artificial, de tip esperanto sau Interlingua, lipsite de orice validare 

practică, calităţile şi validitatea limbii române beneficiază de 

confirmările utilizării sale multimilenare şi pe arii extinse. 

              2. Cu un lexic pe deplin adaptat nevoilor contemporane, 

limba română are cel mai apropiat lexic de lexicul limbii latine, care 

a servit ca limbă cultă şi ştiinţifică de circulaţie europeană până în 

epoca modernă.                   
                3.  Gramatica limbii române prin complexitate, fineţe şi precizie 

(cele trei genuri pentru substantive sau scara timpurilor verbale) permite o 

exprimare lipsită de ambiguităţi, clară şi la obiect, ce nu lasă loc unor 

interpretări contextuale. Lipsită de această precizie gramaticală, limba 

                                                 
3
 W. Hoffman, Beschreibung der Erde, Vol. 2, part. 4, p.3074, al. 2  

4
 Theodor Mommsen, Istoria Romană, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1987, p. 26. 
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engleză utilizează de regulă cu peste 10-12% mai multe cuvinte decât 

limba română pentru a transmite un acelaşi mesaj. 

               4. Ca dovadă că va fi adoptată cu uşurinţă de către toţi cetăţenii 

Europei Unite, multe din cuvintele sale, inclusiv cele de substrat, se 

regăsesc în toate limbile vorbite astăzi pe continentul nostru. 

                5. Limba română va manifesta şi în continuare o deplină 

rezistenţă la acţiunea tuturor factorilor de uzură entropică, datorită 

legăturii fonetice directe dintre scris şi citit, legătură care va menţine 

vizibil şi pe mai departe etalonul pronunţiei.  

                6. Fiindcă este fonetică în proporţie de 99,5%, scrisul şi cititul 

se învaţă uşor în limba română, aşa după cum recunosc toţi cei veniţi în 

România.  

                7. În cadrul bilingvismului, menit să înfăptuiască unitatea în 

diversitate, caracterul profund fonetic al limbii române şi caracteristicile 

sale matriciale vor menaja în cel mai înalt grad limbile actuale ale 

Europei.  

                8. Limba română este izofonică, adică numărul total de 

consoane dintr-un text este egal cu numărul de vocale ale textului 

respectiv, ceea ce denotă un raport optim între energia la emisie şi 

acurateţea percepţiei. 

                9. Limba română este deosebit de versatilă, naturalizând cu 

uşurinţă orice neologism pentru conceptele noi, oriunde ar apărea ele în 

lume. 

              10. Ca păstrătoare a Tradiţiei Primordiale, limba română conduce 

la criteriile fundamentale de înrudire religioasă pe larga arie cuprinsă între 

Atlantic şi Oceanul Indian şi, ca atare, poate fi numită limba Păcii 

popoarelor.   

 În încheiere, doresc să arăt că, accesul fiecărui cetăţean al Europei 

Unite la libera circulaţie şi accesul la libera informare, nu mai pot fi 

grevate de multele dificultăţi specifice limbilor cu scriere etimologică, 

dificultăţi atât de greu depăşite chiar şi de elita intelectuală, care 

reprezintă astăzi doar 3-10%  din populaţie.  

 Alături de aceste elite care vor continua să înveţe limbi străine, 

demosul Europei Unite va avea astfel la dispoziţie limba care satisface la 

superlativ toate anticipările de principiu, formulate pentru limba 

comunitară. 

                                                                                 .  
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PE  URMELE  CAUCONIL0R
5
 

 

 Cauconii, aflăm încă de la  Homer, erau de origine tracă şi trăiau 

pe râul Kaukon în Kaukonia, care cuprindea regiunea Elis şi părţi din 

Ahaia şi Arkadia. Ei ar fi migrat din nordul Peninsulei Balcanice pe la 

anul 1600 î.Chr. Pe cei rămaşi în vatra originară, Ptolemeus (sec. II 

d.Chr.) îi va regăsi cu numele de  cauconensis la nord de Dunăre printre 

triburile din Dacia, în Ţara Bârsei şi în împrejurimi, dar fără a trece de 

Carpaţii Răsăriteni.  

Prin coroborarea informaţiilor referitoare la teritoriul lor, dacii 

cauconi au trăit în sud-estul Transilvaniei cuprinzând nu numai Ţara 

Bârsei, ci şi o parte din actualul judeţ Harghita, spre izvoarele Oltului, ca 

şi părţi din judeţele Buzău şi Mureş (pag.17). Tot în această zonă Amianus 

Marcellinus (sec.IV) a consemnat existenţa unui ţinut numit Caucaland, 

iar mărturia unui soldat roman se referă la un munte Caucas de pe lângă 

râul Olt (pag.22).  

            Ca urmare a faptului că reprezentau un vechi neam autohton 

atestat încă din antichitatea îndepărtată, lingvistul german Jacob 

Grimm a considerat firesc să constate legătura dintre denumirile de 

cauci, cauconi şi Caucaland pentru a le asocia acestora şi 

denumirea de Cogaion cu conotaţia sa religioasă. Pe de altă parte 

filologul german J.Wolff considera că şi denumirea de Kockel cu 

variantele Kukel şi Kukula utilizate de saşi pentru a desemna 

Târnavele ar proveni din anticul coca sau cuca, care înseamnă 

munte, cu menţiunea că cel mai important munte din zona 

Târnavelor se numeşte Cogan, cu variantele mai vechi Cocan sau 

Chuchal, ceea ce  indică faptul că originea reală a acestor denumiri 

este hidronimul Kukula menţinut şi astăzi în uz de secuii. 

Cine nu îşi ştie trecutul nu este vrednic nici de prezent 
 Toate aceste asocieri dintre toponime şi etnonime puse demult în 

evidenţă de savanţii germani, conduc la concluzia că tribul dacic al 

cauconilor este unul şi acelaşi cu neamul sikuli-lor, adică al secuilor care 

ocupă şi astăzi acelaşi ţinut şi mai ales folosesc străvechea denumire de 

                                                 
5
 Reflexii pe marginea eseului cu acelaşi titlu apărut în volumul “Mărturiile 

Anamnezei” la Editura Paideia, Bucureşti 2004 sub semnătura domnului 

academician Alexandru Surdu. 
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Kükülö. Numai în legătură cu acest hidronim ţinutul lor a şi purtat 

denumirea de Ciculia, iar locuitorii numele de ciculi, aşa cum au 

consemnat călătorii străini. Dar numele de ciculi trece uşor la forma 

siculi, de unde şi forma de secui. 

Viteji, aidoma cauconilor din Elis, siculii dacici şi-au păstrat 

conştiinţa de autohtoni, mândri de faptul că erau stăpâni pe ţinuturilor lor, 

ceea ce a impus recunoaşterea demnităţii lor colective. Captaţi treptat în 

sfera de interes a coroanei de la Buda, aşa după cum arată şi A.D.Xenopol 

în Istoria românilor din Dacia Traiană, (Ediţia III, Bucureşti 1988, Vol 

III pag.224) ei au fost maghiarizaţi prin mijloace din ce în ce mai dure mai 

ales după anul 1848. Pentru a forţa desprinderea lor definitivă de masa 

covârşitoare a autohtonilor din Ardeal, istorigrafia timpului le-a atribuit 

diferite origini bizare, care se contrazic între ele şi ca atare se anulează 

reciproc. În încercarea de a suplini lipsa oricăror dovezi care să ateste o 

pătrundere a lor în Ardeal, cum a fost cea a saşilor intens susţinută de 

coroana maghiară, istoricii au vehiculat şi mai vehiculează diferite 

plăsmuiri referitoare la originea secuilor oscilând penibil între a-i 

considerea avari, gepizi, huni, pecenegi etc., deşi ei sunt autohtoni, sunt 

membrii străvechiului neam dacic al cauconilor, primii care au dat nume 

locurilor pe care trăiesc. Ei au conservat până astăzi nu numai nişte 

toponime de vârstă neolitică, ci serii toponimice de vârstă neolitică uneori 

identice cu cele din zona Sibiu, ceea ce reprezintă o altă mare dovadă a 

faptului că sunt  b ă ş t i n ş i.                                                                                                                               

 Recapitulând, va trebui să arătăm lumii întregi că cei numiţi astăzi 

secuii sau siculii sunt urmaşii autohtonilor denumiţi cauconi (a se citi 

caucoli), iar mai târziu ciculi fiindcă au trăit şi trăiesc pe văile râurilor 

denumite încă din antichitate prin hidronimul autohton Kukula. 

 Având în vedere că maghiarizarea lor forţată echivalează cu 

imprescriptibilul genocid etnic, ne revine obligaţia, ca în numele 

adevărului, să facem necesara distincţie maghiarizat-maghiar, mai ales în 

cazul secuilor, care începând cu Unio Trio Nationum s-au revendicat ca 

etnie de sine stătătoare distinctă de a ungurilor. I-am uitat şi continuăm să 

îi uităm pe cei de o fire cu noi şi soarta nu iartă. Din ignoranţă şi din 

comoditate operăm cu teorii de tip Roesler, deşi adevărul istoric cu privire 

la secui se susţine cu argumente: 

1. Argumente geografice şi toponimice, sistematizate în lucrările 

ştiinţifice ale lui Sabin Oprean (1928) şi Coriolan Suciu (1974). 

Vlăhiţa este numită în maghiară chiar Olah Falu, adică satul 

valahilor. Prezenţa lor sub numele de cauconi în sud-estul 
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Transilvaniei este probată de harta lui Ptolemeu din secolul II, dar 

şi de mărturiile unor călători străini ca Georg Reicherstorfer care 

la 1527 îi numea ciculi ca şi de mărturiile lui Christian Schesaeus 

de la 1540 sau de ale lui Ferrante Capece din februarie 1584. 

2. Argumente arheologice, având în vedere vestigiile bine 

reprezentate pentru toate epocile începând cu neoliticul. În 

ansamblul Daciei, Ţara Secuilor se delimitează în mod natural 

prin particularităţile sale de relief, de climă şi de resurse, iar 

aferent acestora, mărturiile arheologice o individualizează încă 

din protoistorie ca pe o adevărată punte peste Carpaţi între Dacia 

intra- şi extracarpatică. În acest context aşezările din Ţara 

Secuilor au prosperat încă din antichitate susţinând o concentraţie 

demografică ridicată mai ales prin importantele resurse minerale 

(sare, fier, cupru. ape minerale etc.) de care au dispus mereu. (vezi 

şi Viorica Crişan, Dacii din estul Transilvaniei etc.) 

3. Argumente istorice, mai ales pentru a denunţa legile de 

maghiarizare din anii 1842, 1879, 1883 şi 1907, în temeiul cărora 

o bună parte din densa populaţie autohtonă a fost transformată, 

prin cele mai diferite forme de constrângere, în vorbitori de limbă 

maghiară. În jurnalul campaniei de pedepsire de la 1761 generalul 

von Buccow, a notat pentru totdeauna că în cel mai maghiarizat 

scaun din secuime din 102 sate 99 erau locuite de români, aşa 

cum arată istoricul Dr. Mircea Dogaru în revista LUMEA Nr.4 

(108)/2002  

4. Argumente heraldice. Fiindcă în sfârşit s-au recunoscut siculi, 

deci ciculi autohtoni, şi nu altceva, vor redescoperi din 

perspectiva continuităţii asumate că în momentul semnării 

tratatului UNIO TRIUM NATIONUM aveau ca secui conştiinţa 

originii lor dacice, motiv pentru care s-au ilustrat în heraldică prin 

tandemul de semne dacice primordiale soarele-luna, tandem 

deseori regăsit în multe reprezentări antice ale dacilor, inclusiv pe 

tăbliţele de plumb cu scriere dacică de la Sinaia (vezi ziarul 

„Gardianul‖ din 30 mai – 4 iunie 2005). Aceeaşi pereche 

SOARELE-LUNA mai apare numai pe stemele de sorginte dacică 

ale Moldovei şi ale Ţării Româneşti şi la nimeni altcineva în 

lume. De aici lipsa oricăror îndoieli că şi secuii au avut conştiinţa 

că aparţin neamului dacic. Orice altă explicaţie invocând asocieri 

cu probabilitate zero frizează ridicolul. 
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5. Argumente culturale. Simon de Keza ne spune limpede ca secuii 

au împrumutat scrierea de la vlahi. Dar o scriere valahica de tip 

răboj, numită „rovás irás‖ şi după maghiarizarea lor, nu se 

potrivea decat unui grai valahic şi în nici un caz unui grai străin, 

care  ar fi folosit limba şi scrierea latină după modelul oferit la 

acea vreme de cancelaria regală de la Buda. Hilar este faptul că 

propaganda anti-românească a uitat de Simon de Keza pentru a 

pretinde că sintagma „rovás irás‖ ar defini o scriere adusă de prin 

Asia, deşi chiar teremenul de „rovás‖ indica originea sa valahică. 

Ca dovadă că este o străveche scriere românească, românii din 

Valea Timocului, cei care n-au avut legaturi cu secuii, folosesc şi 

ei până astăzi termenul de „răbuj‖. Pe de altă parte, este 

remarcabil faptul că odată cu parţiala lor maghiarizare secuii au 

transpus şi în variantă maghiară celebrele noastre balade Meşterul 

Manole şi Mioriţa, total inaderente unui spirit alogen, ca semn 

profund al faptului că secuii aparţin la matricea stilistică 

românească.  

6. Argumente religioase. Gestul nostru de închinare a pâinii cu 

semnul crucii regăsit la secuii trecuţi la calvinismul lipsit de 

cinstirea Sfintei Cruci este un alt indiciu al orginii lor ortodoxe. 

Aceeaşi origine ortodoxă o au şi parastasele pe care le fac secuii 

la înmormântare. Ca mărturie tragică a deznaţionalizării lor 

forţate încă se mai văd, în mai multe locuri, dărâmăturile unor 

vechi biserici ortodoxe, semn al comunităţilor de români 

maghiarizaţi în secuime. Despre grozaviile îndurate în perioada de 

maghiarizare forţată ne vorbeşte şi monumentul de la Ciceu 

consacrat celor două sute de secui ucişi în zi de hram de către 

generalul de tristă amintire, care a mai bătut cu tunul cam tot 

atâtea locaşuri de cult ortodoxe între care şi mânăstirea lui 

Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.  

7. Argumente antroponimice, din lucrările ştiinţifice ale lui G.Popa - 

Lisseanu şi ale lui  I.I. Rusu (1986), şi mai recent ale lui Ioan 

Ranca (1995) sau Ioan Drăgan (2000) care pe baza documentelor 

de arhivă dovedesc maghiarizarea familiilor româneşti prin nume 

ca Albu, Boér, Bokor (Bucur), Karácsony, Csipán (cioban în 

graiul aromânilor), Dán, Fogarasi, Kosztin, Lunguj, Lupuj, 

Mirtse, Moldván, Nyisztor, Oláh, Oltyán, Pászkuly, Ráduly, 

Sztojka, Szávuly, Sérbán, Zsunkuy (se citeşte Juncu) şi multe, 

multe altele, ceea ce nu mai poate fi considerată o problemă a 
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persoanelor respective, ci a naţiunii române şi a României, din 

moment ce astăzi liderii acestor autohtoni maghiarizaţi odată cu 

numele lor cer autonomie teritorială. Aceste nume dovedesc încă 

odată că împotriva Neamului Românesc s-a practicat 

imprescriptibilul genocid etnic care nu poate servi de bază pentru 

pretenţiile teritoriale numite autonomie.   

8. Argumente sociologice. Lucrările bine documentate cu date culese 

din teren de Maria Cobianu-Băcanu (1998 şi 2000), doctor în 

filozofie la Institutul de Sociologie al Academiei Române. 

 Este de la sine înţeles că din cele opt grupe de argumente chiar şi 

numai o singură grupă este suficientă pentru a susţine definitiv calitatea de 

autohtoni a secuilor ca trup din trupul ţării, chiar dacă o bună parte au fost 

maghiarizaţi forţat de către defuncta putere imperială în mai multe etape 

bine cunoscute de istorie, dar şi în perioada Diktatului.    

 Le-am menajat prin tăcere drama deznaţionalizării ca mama cea 

adevărată din cunoscuta piesă de teatru Cercul de cretă caucazian a lui 

Bertold Brecht. Nici acum nu vom proceda altfel, dar nu putem accepta 

sub nici o formă contrafacerile celor care mânaţi de interese străine 

practică intriga şi minciuna spre continua hărţuire şi în final dezagregarea 

României. O lege privind protejarea minorităţilor, oricare ar fi conţinutul 

ei, obligă majoritatea să se subordoneze oricărui minoritar devenit astfel 

un protejat, fiindcă obţine un statut preferenţial, ceea ce este inadmisibil 

din moment ce într-o ţară democratică legile sunt aceleaşi pentru toţi. 

 În cazul minorităţii maghiarizate din România situaţia se 

dovedeşte a fi foarte periculoasă prin faptul că au devenit masă de 

manevră pentru revizionismul mărturisit pe care îl implică incalificabila 

contestare a tratatului de pace semnat de toate părţile la Trianon. 

Democraţia nu poate servi ca umbrelă pentru nici unul din paşii pe care îi 

face revizionismul, tot aşa după cum toleranţa manifestată faţă de 

revizionism într-o lume a competiţiei acerbe echivalează cu sinuciderea. 

Pentru a supravieţui astăzi nu mai poţi fi nici naiv, nici dezinformat, şi 

nici credul, mai ales după ce doamna cancelar Angela Merkel a declarat 

recent că multiculturalismul nu a dat rezultatele aşteptate  

(http://news.yahoo.com/s/afp/20101017/wl_afp/germanymuslimreligioni

mmigration) în Germania şi că pentru a evita apariţia stărilor de tensiune 

trebuie să se respecte limba ţării şi valorile creştine. Or, ceea ce este 

valabil pentru liniştea Germaniei, este cu atât mai valabil pentru 

integritatea noastră.               

http://news.yahoo.com/s/afp/20101017/wl_afp/germanymuslimreligionimmigration
http://news.yahoo.com/s/afp/20101017/wl_afp/germanymuslimreligionimmigration


 364 

CUVÂNTUL  VALAH – CIFRU AL  LOGOSULUI  UNIVERSAL 
Motto: Limbile erau motivate la origine, dar cu timpul 

această motivaţie s-a pierdut.Limbile au totuşi o 

origine naturală, iar această origine, sunt înclinat să 

cred că s-ar lăsa văzută nu numai în limba originară, 

ci şi în limbile născute după aceea, în parte din cea 

originară, în parte din noile uzuri obţinute de 

omenirea răspândită pe suprafaţa globului.  

GOTTFRIED  WILHELM  LEIBNIZ 

  Începând cu Platon şi poate cu mult înaintea lui, toţi marii filosofi ai 

lumii au făcut risipă de imaginaţie, dar şi de energie în încercarea de a afla 

originea graiului uman articulat. S-au înregistrat unele progrese, dar 

multele tentative lipsite de finalitate i-au determinat pe cei mai mulţi să 

creadă că omenirea nu va mai putea reconstitui niciodată drumul prin care 

s-a trecut de la icnetul biologic la graiul uman inteligent.  

  Şi totuşi, Ernst Cassirer, stăpân pe Filosofia formelor simbolice a 

intuit că originea graiului uman articulat trebuie să coincidă cu originea 

mitului, ceea ce a restrâns şirul fără de sfârşit al tatonărilor de pe direcţia 

strict lingvistică la căutarea unui anume punct aflat la intersecţia a două 

direcţii: direcţia cercetărilor lingvistice şi direcţia cercetărilor din 

mitologie. În acest fel, căutările făcute pe vastul domeniu al lingvisticii, 

lipsit de orice limită în spaţiu şi în timp, s-au restrâns la aflarea unui 

singur punct, despre care iată ce spune Ernst Cassirer în eseul Mit şi 

limbaj (pentru varianta în limba română vezi revista „Secolul XX‖, Nr.1-

2-3/1988, p.235):    
 „Elaborarea lumii mitice şi a lumii lingvistice e determinată şi 

comandată pe termen lung de aceleaşi mobiluri spirituale. Dar un mobil 

fundamental a fost ignorat până acum, mobil în care s-ar putea nu numai 

descoperi de fapt această relaţie, ci pornind de la care s-ar putea 

totodată înţelege raţiunea sa dintâi şi originea sa. Până la urmă nu se 

poate concepe că mitul şi limbajul sunt supuse unor legi spirituale de 

dezvoltare identice sau analoge, decât dacă se izbuteşte a se pune în 

lumină o rădăcină comună din care purced amândouă. ... Şi acest punct 

poate fi descoperit, [dacă] pornim de la esenţa şi sensul metaforei. ... 

Adeseori s-a arătat că metafora este aceea care leagă spiritual limbajul şi 

mitul. ... Iată de ce sensul metaforei lingvistice şi al metaforei mitice nu se 

va dezvălui, după cum forţa spirituală care se află în amândouă nu va 

putea să fie pe deplin înţeleasă, decât dacă ne reîntoarcem la această 

formă originară comună, decât dacă îl vom căuta în această condensare 

aparte, ...‖   



 365 

        Şi nu întâmplător am subliniat sintagma „acest punct‖, care poate 

fi descoperit, deoarece am reuşit să găsesc acea „formă originiară 

comună‖, respectiv acea „o rădăcină comună‖ anticipată de Ernst 

Cassirer. Ca cercetător deprins să sistematizez informaţia, poate că nici nu 

mi-a fost prea greu să descopăr caracterul special al cuvântului VALAC 

aflat la originea unor toponime româneşti de vecinătate, care manifestă şi 

evidente forme de înrudire lingvistică, aşa după cum rezultă din 

următoarele exemple: 

 Valcău – Balc – Barcău – Porc – Marca – Mărgău,   

           Alac –Lac (care este nume pentru o culme şi nu pentru un lac) 

 Vlăhiţa – Vulke – Ulcani –(*Lukeni) – Luncani  

                                                           Lupeni – Păuleni  

                               Bulgă(reni) – Becle(an)     

 Vulcan – (*Ulcani)Uricani – (*Lucani)Lupeni 

 Vulcana-Băi – Vâlcăneşti – Bălceşti – Păuleşti – Lipăneşti 

 Valchid – Calva  (şi alte trei hidronime Colbu = Colvu) – Albac 

                                  Coveş – Covasna – Covaşniţa    

 Avrig – Givra   

                Bârghiş – Richiş – Ighiş 

 Vârghiş – Arcuş – Racoş – Acoş  omonim cu Agăş, Acâş şi ogaş  

 Vârghiş – Hârghiş – Cârţiş(oara) – Creaţa – Craca – Cracu – Crăc(i)un – 

Crăciuneasca   Uşor de recunoscut în orice cuvânt alcătuit pe 

structura de consoane VLC sau VRG,  

cuvântul VALAC este termen de început pentru toate seriile de mai sus şi ca atare 

este 

 origine şi pentru hidronimul Crăciun din ultima serie.  

  Dar în conformitate cu postulatul lui Leo Spitzer, care atribuie 

cuvintelor omofone aceeaşi sursă, cuvântul VALAC devine origine şi 

pentru teonimul Crăciun, ceea ce plasează cuvântul VALAC la joncţiunea 

mit-limbaj prevăzută de Ernst Cassirer.  

 Aşadar, ca origine atât pentru hidronimul Crăciun cât şi pentru 

teonimul Crăciun, cuvântul VALAC dobândeşte, în viziunea lui Cassirer, 

statutul de punct originar al graiului uman articulat, de la care pornind se 

poate justifica apoi şi formarea altor teonime cum ar fi:   

 Walhala  

 Walkirii 

 Vulcanus (zeul Vulcan)  
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Valac-Hilyah,  teonim atestat de Rig-Veda cu 4000 de ani în urmă care se 

află în corelaţie directă cu tetragrama sacră YHWH, iar pe de altă parte cu 

al-Ilah, astăzi Allah 

 Volko-dlak, teonim exprimat la început prin hieroglifa-fonogramă 

numită Stindardul dacic cu cap de lup, recunoscut ca semn heraldic 

pentru Dacia.  

Tot aici se mai cer înscrise şi celelalte sinonime confirmate de mitologie 

pentru teonimul Volko-Dlak. Între ele: 

 Volko-lak 

 Wilko-lak 

 Vârco-lac  

 Vur-Volak  

 Wer-wulf  

 Beer-wolf   

 Gar-walf     

 Versi-pelis etc.  

 În temeiul universalei şi binecunoscutei treceri V→M  mai includem 

aici  

 Zeus Meilichios, mai târziu Zeus Lykaios  

 Melq-art, identificat cu Hercu-le,  

 Mars  etc. 

  Remarcat pe cale empirică mai întâi ca termen de început pentru 

seriile de toponime şi ulterior ca matrice pentru seriile de teonime, 

cuvântul VALAH se şi motivează ca origine simultană atât pentru mit, cât 

şi pentru limbaj, prin legătura sa directă cu apelativul avlake, apelativ prin 

care armânii definesc de mai multe milenii până astăzi apa curgătoare. 

Aşadar, ca rădăcină comună, atât pentru mit, cât şi pentru limbaj, 

conceptul de râu denumit avlake, împreună cu metaforele sale, reprezintă 

în conformitate cu viziunea lui Ernst Cassirrer originea graiului uman 

articulat, dar şi raţiunile care l-au generat.  

  Constatăm, însă, că nu numai în viziunea lui Ernst Cassire, ci şi din 

punct de vedere al realităţii obiective cuvântul avlake se dovedeşte a fi 

originea adevărată a graiului uman articulat. Metaforizat după cele 

minimum zece înţelesuri ale conceptului de râu, cuvântul arhetipal avlake 

a generat pentru întregul grai uman articulat noi şi noi cuvinte. Dar fiecare 

nou înţeles, reprezentând semnificatul, care rezulta prin metaforizare avea 

nevoie de un nou cuvânt cu o formă nouă, reprezentând semnificantul, 

care să individualizeze noul înţeles, iar aceste noi forme de semnificant au 

fost realizate prin modificarea succesivă a formei cuvântului iniţial avlake 
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urmând gramatica universală a limbilor, ale cărei reguli de principiu sunt 

ilustrate sub forma toponimelor de vecinătate înrudite lingvistic de pe 

teritoriul României, ca cele prezentate în seriile de mai sus.  

  Aflat, atât la originea cuvintelor de uz comun, cât şi la originiea 

teonimelor, dar şi la originiea toponimelor, ca şi la originea etnonimelor 

lumii, cuvântul AVLAKE dobândeşte caracter de Ur-Wort, motiv pentru 

care etnonimul VALAH, ca varianta sa mai bine cunoscută, poate şi 

trebuie să fie numit cifru al logosului universal. Atot-cuprinzătoarea 

referire la logosul universal se justifică şi prin aceea că etnonimul Valah, 

care este unul şi acelaşi cu varianatele sale Volsc sau Pelsg, adică Pelasg, 

se află înscris la mare cinste în toate Cărţile Sacre ale omenirii, de unde şi 

titlul pe deplin justificat de Axis Mundi atribuit de toate civilizaţiile lumii 

spaţiului carpato-danubiano-pontic şi mai ales Ardealului.  

  Pentru lingvişti ca şi pentru nelingvişti, cuvântul este metaforă, ca 

atare s-a născut ca metaforă şi nici nu se putea naşte altfel decât ca 

metaforă. Chiar şi primordiala onomatopee – adică a face ca … – este din 

punct de vedere stilistic tot o metaforă.  

  Referitor la vechimea şi importanţa metaforei ca instrument al 

gândirii umane, Lucian Blaga a arătat că: „Metafora s-a ivit în clipa când 

s-a declarat în lume, ca un miraculos incendiu, acea structură şi acel mod 

de existenţă numite împreună om, şi se va ivi necurmat atâta timp cât 

omul va continua să ardă, … omul este animalul metaforizant.‖ (Trilogia 

culturii, pag. 366-367). Ulterior Prof. Univ. Dr. Ştefan Avădanei, pe baza 

unei bibliografii exhaustive, a publicat cartea de mare importanţă 

intitulată La început a fost metafora, prin care consolidează ideea că 

metafora a apărut odată cu omul, chiar înaintea cuvântului. Recent 

inginerul Nicolae Florean Pinte, autorul cărţii Teoria speciilor 

informaţionale, a arătat că întreaga gândire umană, fie artistică, fie 

tehnică este de tip metaforic.  

  Ca germene primordial pentru structura fundamentală a limbii 

matriciale, singura care poate justifica vizibila înrudire a limbilor, 

cuvântul AVLAKE pus în evidenţă de multimilenara vatră Ha-Vilah, 

astăzi România, mai confirmă pe lângă anticiparea lui Cassirer şi pe cea a 

misticului Abulafia, dar şi anticiparea formulată de contemporanul nostru 

Noam Chomsky. Prin utilizarea maşinilor electronice de calcul, Chomski 

a mai pus în evidenţă faptul că pe lângă problemele de lexic şi de 

gramatică urmărite în explicarea originii graiului uman articulat mai 

trebuie avut în vedere şi un sistem de cunoştinţe organizat într-un model 

al lumii. Or, primul model care se cerea testat era modelul râului propus 
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cu 2500 de ani în urmă de Heraclit, dar nu s-a reuşi valorificarea lui 

întrucât nu s-a cunoscut nici omnipotentul cuvânt AVLAKE şi nici 

gramatica universală a limbilor pe care le-a creat şi le-a păstrat vii până 

astăzi vatra valahică a lumii.  

    Aşadar, fiindcă păstrăm arhetipul graiului uman articulat, dar şi 

gramatica universală a limbilor sub forma toponimelor noastre de 

vecinătate deţinem, conform viziunii lui Umberto Eco, pârghiile 

ontologice pentru adoptarea limbii unice în Europa, iar prin faptul că 

marile teonime ale lumii au aceeaşi origine cu toponimele noastre mai 

avem de îndeplinit un rol important şi în Mişcarea Ecumenică.  

  Cu sau fără avizul celor rămaşi doar la dogma sterilizantă a lui 

Saussure, gestionăm vatra sacră a Tradiţiei Primordiale, ceea ce ne obligă 

să facem cunoscute descoperirile faptelor de limbă prezentate mai sus. Ele 

sunt edificatoare chiar şi pentru cei care din varii motive ne acuză, pe 

nedrept, de orgolii protocroniste.  

  În cele de mai sus au fost prezentate probe reale care nu pot fi 

etichetate ca orgolii.  

  Aici mai trebuie să reamintim că noutatea perspectivei la care ne 

conduce o descoperire nu se abordează votând în mod subiectiv pro sau 

contra, numai fiindcă până acum s-a ştiut altceva, ci obiectiv, punând în 

discuţie justeţea premizelor şi dezvoltarea logică prin care s-a ajuns la 

ineditul concluziilor. Dacă nimic nu poate fi contestat nici cu privire la 

premize şi nici la raţionamente, concluziile se acceptă fără rezerve oricât 

de surprinzătoare ar părea la prima vedere.   

  În cazul dezvoltării de faţă, considerăm incontestabilă marea 

vechime a toponimelor de pe valea Dunării ( de vârstă neolitică şi 

preneolitică – vezi Vladimir Georgiev) precum şi faptul că seriile 

toponimelor de vecinătate pun în evidenţă arhetipul AVLAKE. 

Incontestabil este şi faptul că prin metaforizare şi numai prin metaforizare 

se pot defini noi şi noi cuvinte. De asemenea, incontestabil este faptul că 

prin metaforizarea conceptului de râu, denumit până astăzi de armâni 

AVLAKE, au apărut cuvintele fundamentale ale lumii urmând gramatici 

generative eternizate prin toponimele româneşti de vecinătate. De aici, 

incontestabilă este şi concluzia că originea graiului uman articulat s-a 

păstrat vie şi nealterată în vatra multimilenară a vlahilor, acolo unde în 

spiritul vital al Tradiţiei Primordiale continuă să se dezvolte neîntrerupt 

cea mai matură, cea mai bogată şi mai precisă limbă a Europei, limba 

română.  
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  Neaşteptată doar pentru cei cărora le lipsesc noţiunile elementare de 

arheologie, de antropologie sau de geografia resurselor naturale, originea 

valahică a limbilor se cere însuşită şi valorificată fără rezerve, cu atât mai 

mult cu cât această origine valahică satisface integral şi simultan toate 

anticipările privind originea graiului uman articulat.  

  Fiindcă Umberto Eco, pornit Pe urmele limbii perfecte în cultura 

europeană (vezi conferinţa domniei sale apărută cu acelaşi titlu la Editura 

Pontica, Constanţa 1996), caută gramatica universală a graiului uman 

articulat pentru a desemna pe baze ontologice limba care să asigure 

unitatea spirituală a Europei, iar noi deţinem această gramatică universală 

mai ales sub forma toponimelor de vecinătate vizibil înrudite lingvistic, cu 

densitatea maximă în Ardeal, trebuie să înţelegem că a sosit timpul să ne 

punem în slujba Europei Unite.  

  Odată cu misiunea pe care trebuie să ne-o asumăm pentru 

schimbarea la faţă a Europei poate că a sosit acel timp pentru Schimbarea 

la faţă a României.     
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CREANGA DE AUR, MIHAIL SADOVEANU - O STEA ÎN 

CINCI COLŢURI 

Gabriela FODOR

 

Abstract 

 
The novel The Golden Bough, by Mihail Sadoveanu could be perceived 

as a five-pointed star, I wish to go ahead with the interpretation and say that this 

star is called in esoteric and beyond pentagram, it is the microcosmic symbol of 

Kabbalah, but also a human symbol. We know that the nodes of an oak grow 

around the propeller drawing strain, so the order of nodes is the same as the 

peak of a stellate pentagon, so having the shape of a pentacle, we also know that 

oak is recognized as Frazer‟Golden Bough. 

 
Moto: Visita Interiora Terrae Rectificandoqve Invenies Occultum 

Lapidem
1
 

(E. Dobrescu) 

 

 „Romanul reia o teză dragă scriitorului, şi anume, originea 

românilor―, afirma criticul C. Ciopraga, „contopirea dacilor cu romanii, 

poporul dac, strămoşii cu altă lege, altă limbă―
2
, poporul lui Zamolxe. 

Descoperim acum un Sadoveanu antichizat, mai puţin cunoscut care 

repetă în Creanga de aur pasiunea pentru tiparele primordiale ale lui 

Eminescu unde Dionis încerca dezlegarea magică a relaţiilor dintre macro 

şi microcosmos.
3
 Tabloul Daciei este refăcut la începutul romanului, cele 

trei capitole oferindu-ne imaginea unei Dacii atemporale, hiperboreene şi 

pontice.
4
 Scriitorul pleacă de la Getica lui V. Pârvan, dar nu urmează 

întocmai traseul parcurs de istoric. Iniţiat în doctrine esoterice, M. 

Sadoveanu vorbeşte despre împrumuturi directe de la Memfis, de la Teba, 

                                                 

 Profesor Grup Şcolar Dărmăneşti, Bacău 

1 Cuvintele au fost abreviate V.T.R.I.O.L., aceasta devenind o deviză alchimistă, 

filosofică şi spirituală, care se află înscrisă pe peretele cabinetului de reflecţie al 

masonilor şi se traduce prin: „Vizitând Interiorul Pământului şi Remodelându-te, 

vei găsi Piatra Ocultă―. (vezi Emilian M. Dobrescu, Dicţionar de terminologie 

masonică, Editura „Nemira―, Bucureşti, 2004, p. 117).  
2
 Constantin Ciopraga, Mihail Sadoveanu. Fascinaţia tiparelor originare, Editura 

„Eminescu―, Bucureşti, 1985, p. 81 
3
 Ibidem, p. 82 

4
 Zaharia Sângeorzan, Mihail Sadoveanu. Teme fundamentale, Editura 

„Minerva―, Bucureşti, 1976, p. 107 
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şi este de acord cu rolul de mediator al spiritualităţii greceşti. C. Ciopraga 

continuă să afirme că toate datele din acest roman, despre preotul lui 

Zamolxis, erou retras într-o peşteră, misterios şi ocult, se potrivesc cu 

informaţiile din Getica. Pentru preoţii daci din muntele ascuns, ideea de 

unitate a divinităţii pure a ţine de honetheismul menţionat de V. Pârvan: 

„Pleacă-te stăpânirilor, închină-te zeilor, şi du-te în calea ta, având în 

inimă numai pe Dumnezeul tău“.
5
 

 După cercetătorul Herve Le Floch, religia celtică avea două 

nivele, nivelul esoteric şi cel popular.
 

Nivelul inferior cuprindea o 

mitologie accesibilă înţelegerii populare şi un ansamblu de ritualuri şi 

obiceiuri care încorporaseră elementele tradiţionale cu vechime provenind 

din cultul solar, lunar şi teluric.
6
 La fel ca şi celţii, poporul dac nu avea un 

sistem mitologic foarte dezvoltat, iar preotul druid nu cerea credinţă în 

dogmă, ci respectarea ritului. Atât ceremoniile celţilor cât şi ale dacilor 

aveau loc în poienile unor păduri consacrate drept sanctuare pentru 

rugăciuni. Cercetătorul afirmă că druizii aveau darul ghicitului folosindu-

se de nişte beţigaşe din lemn.
7
 Druidul Kesarion nu utilizează beţişoarele, 

dar are darul de a prezice şi ghici viitorul. Încă o comparaţie se mai poate 

reliza între ritualurile celor două popoare şi anume, atât preoţii celţi cât şi 

cei daci trebuiau să înveţe scrierea secretă şi rezervată doar iniţiaţilor, 

pentru druizii celţi aceasta fiind reprezentată de ogam, iar pentru 

Kesarion, hieroglifele, ambele fiind foarte dificil de descifrat. 

 Pentru conştiinţa veche a dacilor, lumea e alcătuită din stihii 

văzute şi nevăzute, din materii şi din poruncile ei, din peisaje, organisme, 

propriile trăiri ale omului, relităţi sociale şi istorice. Preotul dac află de 

apariţia unor legi noi privind credinţa în Imperiul Bizantin şi-l va trimite 

pe Kesarion să afle care sunt noile idei ale acestei doctrine: „[...] şi 

tocmeala adevărată a legii lui Hristos, care se zice că răsare asupra 

veacului nou ca un alt soare“.
8
 Evenimentele petrecute în munţii Carpaţi, 

sunt readuse în faţa ochilor cititorului, ca simbol cosmic, social şi istoric 

în acelaşi timp. Viaţa austeră pe care o duceau monahii lui Zamolxis este 

completată de viaţa dacilor simplii care trăiau la poalelele munţilor 

aduceau jertfe zeităţilor şi ascultau sfaturile Marelui Preot: „După ce 

                                                 
5
 apud Fănuş Băileşteanu, p. 12 

6
 Herve Le Floch, Celţii – o civilizaţie originală, Editura „Prietenii Cărţii―, 

Bucureşti, 1998, p. 121     
7
 Ibidem, p. 131 

8 Mihail Sadoveanu, Creanga de aur, Editura „100+1 Gramar―, Bucureşti, 2002, 

p. 25 
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binecuvânta poporul, dând unora învăţături pentru pământ şi vite, altora 

tălmăcindu-le vise înfricoşate, pe alţii vindecându-i de boli grele, 

Bătrânul se retrăgea şi el, [...]“.
9
 Din aria geografică în care şi-a înscris 

istoria, poporul nostru era sortit să intre sub influenţa Imperiului Bizantin 

şi a ritului ortodox. Bizanţul s-a inserat atât de mult în cultura noastră 

materială şi superioară, încât toată evoluţia ulterioară a civilizaţiei 

româneşti a purtat pecetea sa înnoitoare. Romanul lui M. Sadoveanu ne 

trimite înapoi în timp, când dacii erau încă politeişti, iar în Bizanţ 

sâmburele creştinătăţii de abia răsărea: „Bătrânul din muntele ascuns se 

arăta şi înălţa braţele binecuvântând pe pământeni şi jertfele lor depuse 

la altar“.
10

 Kesarion Breb este urmaşul Marelui Preot, ca al treizeci şi 

treilea Decheneu, un fapt ce există explicat de istoricul Strabon şi anume 

că în momentul când Burebista a ajuns să domnească, locul Marelui Preot 

l-a deţinut Deceneu, cu care regele dac a conlucrat, un vraci şi vrăjitor ce a 

călătorit prin Egipt şi a învăţat semne ale astrelor, devenind un mare 

iniţiat: „Dekeneul cel nou ieşi din peşteră cătră al şaptelea ceas al 

zilei“.
11

 După Strabon, dar şi Herodot, foarte probabil, noile date priveau 

mai ales rolul şi faima de mare preot şi ascetismul de tip pitagoreic al 

dacilor.
12

 Ceea ce pare a-l fi impresionat pe Strabon, dar şi pe M. 

Sadoveanu, cu toate că romancierul nu aminteşte nimic de regele dac în 

romanul său, este prestigiul excepţional al acestui mare preot, în acelaşi 

timp profet şi asociat al regelui, trăind într-o solitudine inaccesibilă în 

vârful muntelui sacru şi divinizat: „Deci m-am închinat Bătrânului şi l-am 

respectat, [...]“.
13

 

 Creanga de aur reprezintă o sinteză a romanului istoric, porneşte 

de la o idee filosofică recunoscută de istorie, încapsulând elemente 

intertextuale din mitologie şi religie. În anul 1978, Zoe Dumitrescu – 

Buşulenga scria în revista România Literară un articol intitulat Amintiri 

dacice şi semnificaţia lor în opera lui M.Sadoveanu, in care explica câteva 

dintre semnificaţiile profunde ale acestui roman conectând-le cu poeziile 

lui M. Eminescu, Strigoii sau Memento mori: „Doar în momentul în care 

numele sacre ale lui Zalmoxis şi Deceneu intră în scenă, motivul dacic 

devine motiv literar, dezvoltat, împlinit, pe de-a întregul―
14

 Din 

                                                 
9
 Ibidem, p. 24 

10
 Ibidem, p. 17 

11
 Ibidem, p. 167 

12 apud Zaharia Sângeorzan, op. cit., p. 121 
13

 Mihail Sadoveanu, op. cit., p. 13 
14

 apud Fănuş Băileşteanu, op. cit.,p. 11 
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perspectiva acestei lucrări dacice, se clarifică întregul univers al operei lui 

M. Sadoveanu, în care eroii săi trăiesc şi luptă într-un plan istoric, cu 

dramele sale, fie ele individuale sau colective, dar ating prin tradiţie şi 

ritual şi planul mitic, cel al absolutului, este o cale care exprimă nevoia 

atât de mit cât şi de istorie, alături de latura filozofică şi doctrine 

religioase.  

Pentru că  romanul ar putea fi perceput ca o stea în cinci colţuri, 

dorim să mergem mai departe cu interpretarea şi să afirmăm că această 

stea este numită în esoterism şi nu numai, pentagrama
15

, ea fiind simbolul 

microcosmosului în Kabbală, dar şi al omului. Ştim că nodurile unui stejar 

cresc desenând o elice în jurul tulpinei, astfel încât ordinea nodurilor este 

aceeaşi cu cea a vârfurilor unui pentagon stelat, deci având forma unei 

pentagrame, mai ştim că stejarul este recunoscut de Frazer ca fiind 

Creanga de aur, de unde ar rezulta că acest simbol mitic, dar şi istoric îl 

reprezintă pe Mihail Sadoveanu şi pe eroul acestuia, Kesarion Breb drept 

francmason. 

De ce francmasonerie? Din informaţii şi cărţi diferite în domeniu, 

am aflat date despre perioada în care 

romancierul Mihail Sadoveanu a fost 

francmason (1927 – 1935), când a devenit Mare 

Maestru al Marii Loji Naţionale din România 

(MLNR), după ce a fost Venerabilul Lojii 

ieşene Dimitrie Cantemir (1930), şi al Lojii 

Moldova (1932).
16

 După cum bine ştim, 

romanul Creanga de aur a apărut în anul 1933, 

iar acesta cred că reprezintă un motiv destul de întemeiat să afirm că opera 

abundă în aluzii, simboluri şi motive masonice, dar ne vom opri doar la 

pentagramă pentru că semnificaţiile ei au existat din antichitate şi toate 

pot deveni perspective prin care romanul lui M. Sadoveanu capătă noi 

interpretări. 

Steaua în cinci colţuri este pentagrama, conform dicţionarului 

ezoteric
17

,  este formată dintr-un triunghi triplu (pentalpha = cinci A), iar 

semnificaţiile şi utilizările sale se află la graniţa dintre istorie şi mit. În 

creştinism, ea reprezintă simbolul rănilor Mântuitorului Iisus Hristos, iar 

                                                 
15 Emilian M. Dobrescu, op. cit., p. 91  
16

 www.mnlr.ro 
17

 Pierre Riffard, Dicţionarul esoterismului, Editura „Minerva―, Bucureşti, 1998, 

p. 203 
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prin extrapolare, ar putea reprezenta rănile simbolice pe care eroul 

Kesarion Breb le suferă (el trebuie să mergă în Egipt să se iniţieze, el este 

mesagerul răului, ducând-o pe Maria la sacrificiu, el vede impactul legilor 

noi ale religiei asupra bizantinilor, vede sufernţa acestora sub conducerea 

unui împărat tiran şi este conştient că va fi ultimul Decheneu).  

În Cabbala medievală
18

, această pentagramă simbolizează 

coborârea lui Iisus pe pământul plin de 

păcătoşi. Kesarion coboară şi el pe un pământ 

plin de mizerie sufletească şi demonică, 

Bizanţul infernal al lui Constantin Isaurianul. 

În păgânism, această stea, de dată acesta 

răsturnată este simbolul Răului, al Satanei, 

deci evident este simbolul împăratului 

Constantin, văzut ca un Hades, stăpânul 

Tartarului şi al tuturor duhurilor rele. 

În mitologie, are multe conotaţii interesante. Acest semn a fost 

găsit în oraşul Uruk din Mesopotamia în secolul IV, î. Hr., semnificând 

corp divin sau perfecţiunea umană, iar egiptenii îl foloseau ca talisman 

pentru sănătate. De aceea, corpul lui Kesarion poate fi considerat ca 

tinzând spre perfecţiune datorită iniţierii de care are parte traiectoria vieţii 

lui.  

De-a lungul timpului, 

pentagrama a  devenit simbol al 

cunoaşterii, al sănătăţii şi al 

înţelepciunii (atribute specifice şi lui 

Kesarion Breb şi ale crengii de aur), el 

fiind preluat de doctrina masonică din 

Cabbală, care la rândul ei l-a preluat 

din geometria pitagoreică.
19

 

După Pitagora, cele cinci 

colţuri ale pentagramei reprezintă cee cinci elemente: ape, aerul, 

pământul, focul şi spiritul. Spiritul este identificat cu capul din omul 

aşezat în stea şi apoi în cerc, pentru că spiritul este cel care conduce 

celelalte elemente ale pentagramei. Kesarion este spiritul, iar cele patru 

elemente vin să-i completeze trăsăturile morale şi fizice. Cercul în care 

Leonardo da Vinci şi-a înscris steaua, simbolizează imaginea cerului, dar 

                                                 
18

 Ibidem, p. 204 
19

 Emilian Drobescu, op.cit., p. 124 
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şi zodiacul, cerc care i se potriveşte perfect eroului Kesarion atât din punct 

de vedere filosofico-mitologic, pentru că el este un cititor în stele, un mag, 

un astrolog, dar şi din perspectiva masoneriei, steaua având şi pentru erou 

un caracter cosmologic. 

     

Legătura dintre pentagrama 

masonică şi Kesarion Breb ar putea fi 

observată şi în culoarea sa, albul este 

culoarea specifică stelei, trăsătura 

eroului, el mereu poartă haine albe, dar 

şi literei A, forma triunghiurilor 

pentagramei şi simbolul divin alpha. 

Această stea este folosită în anumite 

ritualuri de trecere prin anumite grade 

ale masonilor, astfel ea se aprinde când 

ucenicul mason trece la gradul de 

companion.
20

 De unde Kesarion un francmason? O întrebare poate prea 

îndrăzneaţă, dar nu neîntemeiată. Putem afirma că eroul lui M. Sadoveanu 

trece prin toate gradele specifice francmasonilor, el este ucenicul preotului 

din muntele ascuns din Dacia, el este companionul suferinţelor prinţesei 

Mariei, ca apoi să devină maestrul, ultimul Decheneu al dacilor, iar toate 

acestea se fac în secret. Nu doar acestea sunt singurele legături ale lui 

Kesarion cu masonii, dar el le serveşte şi scopurile acestei doctrine
21

: 

- să devii din bun mai bun; 

- să-ţi întăreşti personalitatea (eroul sadovenian pleacă în Egipt 

pentru iniţierea în tainele lumii, pentru a deveni un preot 

exemplar); 

- să-ţi cultivi morala şi spiritualiatea; 

- să-ţi lărgeşti orizontul minţii (eroul merge în Bizanţ pentru a 

pune în practică anumite ritualuri iniţiatice, pentru a-şi întări 

spiritul).  

Cum am mai spus pentagrama are cinci colţuri, iar cinci este 

numărul companionului, adică numărul asociat lui Kesarion în călătoria în 

cetatea bizantină, cifra reprezentând energia creatoare, situată între cifra 

trei (cea a ucenicul) şi şapte (cea a maestrului). Cinci este considerat şi un 

                                                 
20

 Ibidem, p. 45 
21

 Idem 
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număr hermafrodit
22

, format din triunghiul triplu, însemnând la pitagoreici 

sănătatea dobândită prin post şi asceză, aşa cum se întâmplă şi cu 

Kesarion, eate şi simbol al divinităţii, dacă luăm în considerare forma 

triunghiului şi litera greacă Delta, numită şi triunghiul lui Solomon sau 

principiul triplicităţii, delta este simbolul celor aleşi, aşa cum este şi 

Kesarion Breb. 

Criticul Fănuş Băileşteanu afirma că Dacia lui M. Sadoveanu este 

o „ţară a unor oameni de o reputaţie excelentă în lumea antică, o geografie 

a armoniilor şi coexistenţei―
23

, iar Paul Georgescu observa un roman în 

acelaşi timp de dragoste, parabolic, scriere persană, picaresc
24

, dar în 

special unul istoric. Cercetătorul afirma că romanul nu este istoric pur şi 

simplu, ci este un roman de revelare a concretului istoric, nu este doar o 

simplă întoarcere în timp, ci o plonjare în misterele istoriei,fie ea a 

masonilor, dar reuşind s-o lumineze, romanul devine o feerie solemnă
25

 a 

începuturilor istoriei poporului român.  

                                                 
22

 Ibidem, p 87 
23

 Fănuş Băileşteanu, Introdducere în opera lui Mihail Sadoveanu, Editura 

„Minera―, Bucureşti, 1977,  p. 243. 
24

 apud Fănuş Băileşteanu, în „Postafţă― la Mihail Sadovenu, op. cit., p. 15 
25

 Constantin Ciopraga, op. cit., p. 123 



CULTURA ROMÂNĂ E DIVERSĂ ŞI CONTROVERSATĂ 

 
      Maria Estera ROŞU


 

 

Abstract 

In the present paper I tried to capture a few aspects connected to the 

concept of culture seen in the Romanian context. In the context of European 

integration, when the Romanian culture, in its totality, faces inevitable changes 

,others changes are required: in mentality ,in thinking, a release of the present in 

general, which would lead to encouraging the youth to follow contemporary 

models from the great present national culture , models about which to hear in 

school and to read their works. I presented in the paper the fact that when 

developing culture , the information explosion had a great role, the Romanian 

cultural world, according to a survey ,being a collection of characters whose 

fame comes only from television, and school doesn‟t really offers alternatives. 

 
 A defini cultura înseamnă a defini însăşi condiţia umană, în 

unitatea şi varietatea ei, în încercările nesfârşite de a crea, de a lăsa 

posterităţii valori inestimabile. Prin cultură, omul îşi depăşeşte mediul de 

existenţă şi dă sens vieţii sale. Conceptul de cultură poate fi definit doar 

folosindu-ne de o perspectivă interdisciplinară  cu implicaţiile sale socio-

umane. Numai printr-o privire de ansamblu în toate ramurile vieţii sociale 

şi în toate disciplinele educaţionale ne putem face o idee completă în 

legătură cu ceea ce reprezintă de fapt cultura. Cum acest lucru este  

imposibil de realizat în doar câteva pagini, voi încerca să surprind doar 

câteva aspecte şi idei legate de conceptul de cultură  în societatea 

contemporană românească. 

              Voi apela la două citate prin care încerc să lămuresc şi să mă 

lămuresc de ce există în sufletul  oamenilor   contemporani,  bine ascuns 

dar persistent, un sentiment de nemulţumire faţă de ce ne 

înconjoară.Lăsând deoparte problemele cotidiene omul caută frumosul, 

caută valori, caută cultura.  „În formele omogene de cultură, spunea Emil 

Cioran, individul bine dotat simte singurătatea mai intens decât în formele 

complexe, deoarece specificitatea unui fond subiectiv de viaţă nu 

descoperă în planul culturii o direcţie particulară în care să se 

integreze―
1
sau, Constantin Noica

2
, din 1934: „Cultura e omenească; e 

                                                 

 Profesor Colegiul Tennic ―Regele Ferdinand I‖, Timişoara  

1
 Emil Cioran, Singurătate şi destin (Bucureşti, Humanitas, 1991), 55. 

2 Constantin Noica, Mathesis, 73 
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adevărul nostru, e ordinea după chipul şi asemănarea noastră [...] Ştiinţa şi 

cultura nu sunt dincolo de noi. Orice s-ar face, un anumit antropologism 

ne domină toate creaţiile. A vorbi deci de o relativizare a culturii 

înseamnă a o considera pe aceasta drept altceva decât este. Cultura nu e 

decât omul însuşi―. ―Pornind de la aceste adevăruri, procesul de integrare 

europeană ridică, la rândul sau, o serie de probleme. Apartenenţa la spaţiul 

cultural european şi construirea a ceea ce numim identitatea culturală 

europeană impune o abordare  care să armonizeze obiectivele economice, 

comerciale, sociale cu cele culturale. În spatiul  european, astfel 

configurat, diversitatea de practici şi traditii culturale a ţărilor europene 

trebuie percepută ca bogaţie şi nu ca sursă de divizare şi conflict.‖
3
 

“Procesul de integrare europeană presupune un echilibru între valorile si 

principiile acceptate în comun, pe de o parte, şi specificitatea natională şi 

locală, pe de altă parte.     

  În acest sens, politicile culturale naţionale trebuie să găsească 

mijloacele pentru a ramâne deschise la schimbul de valori în contextul 

pieţei europene integrate şi, în acelaşi timp,  pentru a sustine bogăţia, 

vitalitatea şi diversitatea culturilor proprii.
4
 Aici se pare că prea uşor 

acceptăm tot ce vine din exterior, poate pentru că e nou, sau e interesant 

tocmai, doar pentru acest motiv. În planul individualităţii, al 

subiectivităţii, cultura este rezultatul educaţiei, civilizaţia fiind sistemul 

organizat  al educaţiei. Civilizaţia este societatea care şi-a asimilat şi 

integrat (...) valorile culturale care-i sunt necesare. 

                România este situată la o răscruce a Europei, în care se simte 

influenţa bizantină şi slavă, iar după căderea Cortinei de Fier, Europa nu 

mai este o hartă geografică  , ci mai degrabă un domeniu al spiritului. 

„Dacă Europa a  rămas, teoretic măcar, sau latent, întreagă în ultimii 

patruzeci şi cinci de ani,este pentru că nici  un zid, nici o „cortină de fier― 

n-a reuşit să anuleze circulaţia valorilor spirituale dintr-o zonă într-alta. 

Cultura a fost marea şi fericita subversiune a spiritului european împotriva 

propriei sale atomizări. Ea e  emblema însăşi a supravieţuirii noastre―
5
 

                                                 
3
 „Raportul Ruffolo‖ - Unity of Diversities - Cultural Co-operation in the 

European Union, 2001 
4
 În sesiunea din 26 noiembrie 2001, Consiliul European a adoptat Rezolutia cu 

privire la rolul culturii în Uniunea Europeana, care preia multe din punctele 

cuprinse în „Raportul Ruffolo‖ si invita Statele membre „sa considere cultura ca 

un element esential al integrarii europene, mai ales în contextul extinderii 

Uniunii.‖ 
5
 Andrei Pleşu, Chipuri şi măşti ale tranziţiei (Bucureşti, Humanitas, 1996), 239 
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               Schimbarea deci, nu este nici pe departe inevitabilă, ea este doar 

alternativa rezonabilă, dar care inadecvat aplicată, poate duce la efecte 

negative. Departe de a fi o excepţie, schimbarea este o caracteristică 

permanentă a sistemelor democratice funcţionale. Schimbarea de orice fel, 

transformarea spaţiului politic şi administrativ, nu este posibilă fără 

intermedierea, subtilă, dar necesară a culturii. 

              Naţiunea română  a avut dintotdeauna un bagaj cultural pe care l-

a amplificat mereu, preluând idei şi formule şi din experienţa altor culturi 

şi civilizaţii, cu care a venit în contact, patrimoniu pe care societatea 

românească l-a transmis, de la o generaţie la alta, asigurând identitatea 

noastra spirituală. E vorba de memoria interioară, afectivă şi psihologică a 

poporului nostru, precum şi de cea materializată în creaţia artistică, 

ştiinţifică, literară şi filosofică, în toate formele care au exprimat modul 

nostru de a gândi şi simţi, modul nostru de a ne raporta la istorie şi la alte 

culturi. Cultura tezaurizează şi acumulează valorile, reţine ceea ce este 

durabil în ordine spirituală, transmite peste epoci operele care ―pot 

învinge timpul‖, care rămân actuale prin semnificaţiile lor, care nu şi-au 

consumat mesajul în contextul în care au apărut. 

              Se impune astfel întrebarea, de ce manualele de literatură de 

astăzi nu cuprind mai multă literatură contemporană, autori cunoscuţi şi 

recunoscuţi pe plan mondial, pe care literatura noastră îi are acum , dar pe 

care îi ţinem ascunşi de tineretul nostru. E adevărat că astăzi librăriile nu 

sunt asaltate ca pe vremuri, dar, poate tocmai de aceea, ar fi necesară ca 

pe lângă modelele clasice ale literaturii române, tinerii să cunoască autori 

contemporani lor, modele vii, demne de urmat. 

            De multe ori facem afirmaţia, chiar adevărată, prin care acuzăm 

comunismul că  a distrus atît tradiţiile satului, cît şi elita culturală a 

perioadei interbelice şi, mai mult chiar, a trecut sub tăcere operele 

acesteia. Aşa se explică faptul că nu sunt cunoscute operele lui  Eugen 

Ionescu sau Cioran, Noica, Eliade, Ţuţea, Vulcănescu şi că o parte 

însemnată a românilor de astăzi nu-şi cunosc cultura autentică.Da, e 

adevărat, dar ce am făcut noi după 1989, pentru a repara acest neajuns. 

Manualele nu s-au schimbat în sensul cunoaşterii acestei culturi autentice, 

şi nici autorii contemporani nu se regăsesc. Probabil aşteptăm ca şi 

operele lor să ‖învingă timpul‖, pentru ca nu cumva, peste ani, să fim, 

Doamne fereşte, acuzaţi că ne-am înşelat. De ce tinerii de azi  nu au auzit 

de Mircea Ivănescu multiplu premiat pentru poezia şi traducerile sale şi 

care a fost propus în 1999 pentru Premiul Nobel pentru literatură de către 

Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România, la solicitarea Comitetului 
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Nobel al Academiei Suedeze. Şi acesta este doar o stea din constelaţia 

autorilor consacraţi, pe care străinătatea nu se sfieşte să-i omagieze.  

           „Sufletul unui scriitor mare este sinteza sufletească a unui popor la 

un moment dat‖ , spunea Camil Petrescu. Oare chiar nu avem nevoie de 

această sinteză sufletească, acum, în prezent ? 

           În sondajul din 1-7 august 2006 al Biroului de Cercetări Sociale, la 

întrebarea  - „După părerea dvs., care este cea mai importantă 

personalitate culturală în viaţă din România?”, cei 1054 de participanţi la  

sondaj au menţionat nu mai puţin de 184 de nume. Dintre aceştia, grupul 

cel mai mare e constituit de cei 77 de români care l-au ales pe Adrian 

Păunescu, chiar dacă două treimi din fanii lui A.Păunescu nu au putut 

numi  o poezie sau un volum al acestuia. Iar cei care au numit o operă, au 

oferit titluri vagi sau greşite. Astfel, între opere presupus create de 

Păunescu se enumeră :Deşteaptă-te române!? Sau : Cântarea României!? 

           Aproape o treime din cei intervievaţi (27%) nu a putut indica nici o 

personalitate culturală de marcă. În ordinea alegerilor, românii îi mai 

admiră pe: Florin Piersic (64 de voturi, ori 6% din preferinţe), Cristian 

Tudor Popescu (36, 3%), Sergiu Nicolaescu (33, 3%), Octavian Paler (31, 

3%), Andrei Pleşu (25, 2%), Corneliu Vadim Tudor (24, 2%), Mircea 

Dinescu (22, 2%), Mircea Cărtărescu (19, 18%) şi Gabriel Liiceanu (18, 

17%). Lumea culturală de vârf, aşa cum este ea imortalizată de topul celor 

10, se compune din nume foarte controversate, aflate la poli opuşi, 

intelectuali, politici şi morali. Am redat aceste date pentru a sublinia încă 

o dată, dacă mai e nevoie, faptul că la dezvoltarea culturii a contribuit 

substanţial explozia informaţională, lumea culturală românească 

recunoscută de public fiind o colecţie de personaje a căror faimă vine de 

la televizor.  Deşi 75% dintre cei care au numit o personalitate culturală 

favorită spun că au citit, văzut sau ascultat operele acesteia, numai o 

minoritate dintre aceştia a putut menţiona măcar un titlu corect al unei 

opere a favoritului sau favoritei. 

           Ne convine sau nu, suntem cei care  trebuie să avem simţul 

răspunderii  pentru cultura sau incultura tinerei generaţii, pe care o lăsăm 

total lipsită de modele autentice  contemporane, iar mâine tot noi  ne vom 

întreba de ce  marea cultură  este respinsă cu dispreţ. În noul context, cel 

al integrării europene, România trebuie să-şi definească propriile  

răspunsuri la toate aceste probleme şi să  îşi formuleze propriile opţiuni şi, 

în consecinţă, propriile politici culturale. 

 



 381 

CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE REDEŞTEPATARE ŞI 
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Abstract 

               The Romanian culture in the transition period and not only remains 

deficitary due to specifical mentality  deficiencies. The suffocating reporting to 

the past considered ‟‟normal‟‟ ,without having an echo in a cultural revival  

actually determins the individual  and national state of mind. As a necessary 

condition for culture, remembering the same values, instead of building a bridge 

between the past and the present,becomes a ritual of induced mourning which, 

except a fateful ceremony, doesn‟t present (as it would be normal) the basis of 

new values. Another negative aspect to be mentioned is represented by the 

insistent criticism in absence of some personal creations together with the 

pitching in the past representing obstacles for cultural revitalization. 

 

 În numeroasele încercări de definire a fenomenului cultural, 

constanta face referire la aspectul uman ca o condiţie sine qua non a 

ansamblului de trăsături şi trăiri ce întregesc cultura – ceea ce ar fi mai 

oportun este relaţionarea cu mentalitatea ca sursă pentru emancipare 

umană şi evident culturală: „caracterul de unicitate a civilizaţiei unui 

popor nu porneşte numai din capacitatea lui de invenţie ci, mai ales, din 

capacitatea de adaptare. Civilizaţia omenirii nu se dezvoltă în cercuri 

închise, izolate, prin elaboraţia unor formule strict originale ci din 

împrumuturi, din transformări succesive prin adaptare la temperamentul 

etnic, constituind, astfel, adevărate puncte de plecare pentru o evoluţie 

indefinită. Cu toată superioritatea ei, arta greacă, de pildă, nu e o creaţie 

spontană sau numai originală a geniului elenic, ci, dimpotrivă, elaborare 

anevoioasă, îndelungată, a artei orientale. (...) ; cu alte cuvinte, geniul 

elenic nu ştiuse să adapteze încă arta orientală într-o nouă formulă 

originală; abia peste un veac (...), arta greacă se emancipează de sub 

influenţa orientală pentru a-şi căpăta o individualitate‖
1
. Aşadar, rasa se 

dovedeşte o forţă indiscutabilă, care suplineşte o putere redusă de creaţie 

printr-o forţă de asimilare şi adaptare nemăsurate, iar timpul prin 

sincronismul său determină elaboraţiile spiritului omenesc: „ sincronismul 

                                                 

 Profesor Colegiul Tehnic ‖Regele Ferdinand I‖, Timişoara 

1
 Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane – Mutaţia valorilor 

estetice,  Ed. Minerva, Bucureşti, 1981, p. 10 
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înseamnă acţiunea uniformizatoare a timpului asupra vieţii sociale şi 

culturale a diferitelor popoare legate între dânsele printr-o interdependenţă 

materială sau morală. Există, cu alte cuvinte, un spirit al veacului sau ceea 

ce Tacit numea saeculum, adică o totalitate de condiţii configuratoare a 

vieţii omenirii. ...‖
2
 După cum evidentă se dovedeşte necesitatea 

interacţionării pentru dezvoltarea culturii, o consecinţă a împrumuturilor 

tale quale devine superficialitatea astfel încât se poate vorbi destul de rar 

de profunzimea unui act cultural.  

           În altă ordine de idei, măsura horaţiană rezultă necunoscută şi în 

privinţa idolatriei – clasicii şi-au stabilit singuri valoarea prin creaţiile lor 

iar copierea acestora în manualele şcolare de zeci de ani fără nicio 

modificare a interpretării sau alegerii textului poetic supus analizei, devine 

substitut pentru in-/cultura prezentă, nicidecum respect pentru tradiţie. 

Raportarea obsesivă şi sufocantă la trecut sugerează chiar absenţa unei 

culturi naţionale contemporane sau ipocrizia mascării refuzului de a 

accepta încercările prezente. Sunt evident la-ndemână reluările deja 

consacrate raportate la creaţiile care riscă dezaprobarea doar prin inedit, 

pe de altă parte, există intenţia de evidenţiere prin diversitatea formelor de 

abordare a criticii deoarece avem de-a face cu manierismul – „ o formă de 

maimuţărire (imitare deficitară) a purei particularităţi / originalităţi în 

genere care urmăreşte distanţarea cât mai evidentă de imitatori, fără a 

poseda totuşi talentul necesar unei manifestări exemplare‖
3
. Altfel spus, 

este de preferat doliul în detrimentul emancipării sau măcar al continuării 

aspectului pozitiv – „deşi ar trebui să gem pentru cele făptuite /  mai 

curând suspin pentru cele pierdute.‖
4
.  Este firească şi de dorit raportarea 

la trecut ca parte a procesului de devenire individuală şi naţională, 

parafrazând un om de cultură contemporan, evident, greşit interpretat 

deseori de pseudointelectualii mass-mediei,  – „ magistrul sau înţeleptul, 

fie el şi unul pe care nu l-ai cunoscut, sunt egali din punctul de vedere al 

celui capabil să recunoască valoarea. << Când moare un înţelept, toţi sunt 

rudele lui.>> Toţi sunt sau toţi par ?Sau: << toţi devin>>? Prin actul 

ireparabil ne apropiem unii de alţii, pentru că suntem mai puţini. Mai 

puţini cu unul important, chiar dacă el n-a fost magistrul nostru. E 

                                                 
2
 Idem, Ibidem, p. 14 

3
 Immanuel Kant, Critica facultăţii de judecare, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1981, p. 155 
4
 Heloise şi Abelard. Autoportrete epistolare, introducere, traducere din limba 

latină şi note – Dan Negrescu, Colecţia cărţilor de referinţă, Seria Memorii, Ed. 

Paideia, Bucureşti, 1995, p. 5  
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suficient că a fost un înţelept. Toate aceste disocieri – care îndepărtează – 

au menirea să apropie. Să ne apropie. Pe toţi cei care, pe când înţeleptul 

trăia, ne-am simţit rudele lui.‖
5
 Este vorba de apropierea care să conducă 

spre permanenta depăşire a barierelor individuale, este referirea la o 

înţelepciune care să ajute la emanciparea ulterioară, nu o mutaţie a 

trecutului în prezent, unul continuu, fără vreo noutate sau acceptare a 

acesteia. 

            Veşnica înlocuire a prezentului cu trecutul nu reprezintă valoare ci 

doar un „doliu indus‖
6
şi chiar prin apropierea precaută de părintele 

psihanalizei – Freud – atenţionarea spre greşeala de a conferi un caracter 

patologic doliului este foarte sănătoasă, am putea spune: „ doliul nu 

presupune automat şi tulburarea sentimentului de stimă faţă de sine..‖
7
 . 

Acesta este, în ultimă instanţă, riscul se pare deja asumat, mai mult sau 

mai puţin conştient, în încercarea de a defini cultura românească prin ceea 

ce s-a stabilit ca fiind normal sau valoare. Se pune problema refuzului de a 

continua, de teama înfruntării unui oprobiu al celor mulţi în condiţiile 

susţinerii inovaţiei completată de poziţia comodă a reluării în care nu 

există riscul de a fi contestat – mentalitate uşor de recunoscut în pretinsa 

modernitate a românescului. Cu riscul redundanţei, raportarea la clasici, 

ca unic demers de definire a culturii române, fără intenţia evidentă de a o 

canaliza spre inspiraţie ulterioară, ci doar în sensul unui memorandum 

deja funebru, transformă respectul şi admiraţia într-o veritabilă 

subapreciere a unui posibil talent prezent. Revenirea în siguranţă la matcă 

exclude iniţiativa şi respinge noutatea pe considerentul unei mentalităţi 

potrivit căreia valoarea o reflectă trecerea timpului – astfel, prezentul, 

chiar remarcat rămâne în zona posibilului ca valoare, în cel mai optimist 

scenariu.  

               „ Doliul marchează o „sărăcire‖ a universului, diminuarea 

materiei inefabile alcătuită din amintire şi sentimente, din gânduri şi 

prezenţe. Menţinut în spaţiul memoriei, cel dispărut va continua să 

populeze imaginar lumea cu detalii cât se poate de concrete.                                                          

Prin doliu, amprenta morţii se metamorfozează într-o pecete plină de 

energie vitală, convertită fie în ceremonialuri, fie în suferinţa exprimată în 

singurătate sau în cadrul organizat de comunitate.‖
8
   - regăsim de fapt şi 

                                                 
5
 Mircea Mihăieş, Despre doliu. Un an din viaţa lui Leon W., Colecţia Plural M, 

Ed. Polirom, Iaşi, 2009, p. 10 
6
 Mircea Mihăieş, op.cit., p.324 

7
 Idem, Ibidem, p. 326 

8
Mircea Mihăieş, op.cit., p.328 
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cultura românească printre reflecţiile lui Mircea Mihăieş, posibil îndrăzneţ 

raportată dar percepută ca atare – trecutul devenit prezent, ceremonialul 

regăsirii spiritului naţional doar printr-o anumită epocă, viul exprimat prin 

mort.   De asemenea, „ în terminologia asumată, între alţii, de Arnold Van 

Gennep, doliul este asimilabil riturilor de separare, deşi ele includ şi 

elemente ale riturilor de prag şi de agregare. Asta înseamnă că ele îi au în 

vedere şi pe cei care pleacă, şi pe cei rămaşi. Ritul constituie o punte cu 

două sensuri de deplasare, un mod al mijlocirii active între aici şi 

dincolo.‖
9
 – doar în acest sens doliul ar putea fi acceptabil în privinţa 

definirii culturii, doar în ideea în care ar crea acea punte de legătură care, 

pe de o parte, să rememoreze un trecut de valoare, iar pe de altă parte, 

această amintire să depăşească stadiul doliului şi să fie fundament, sursă 

de inspiraţie pentru revitalizare.Goana timpului, lipsa de interes pentru 

descoperire, timiditatea din actul creaţiei, refuzul în faţa noului, siguranţa 

unor judecăţi de valoare demult întipărite, sunt elemente care nu conjugă 

la ecuaţia culturii, în special în situaţia în care perioada de tranziţie se 

prelungeşte drept o scuză pentru teama de eşec. 

           O altă cutumă în aprecierea culturii s-a dovedit actul critic justificat 

prin opinia personală. Întâmplător (sau nu), şansa de a lectura o părere 

despre învăţământ – ca parte esenţială a culturii, consolidează fenomenul 

sus-menţionat – este vorba, în general, de neajunsurile din educaţie care se 

reflectă în calitatea absolvenţilor din zilele noastre, păreri în care ne 

regăsim uşor şi care ar fi făcut subiectul unui articol la care aderau mulţi 

dintre noi, dacă distinsul opinator nu ar fi alunecat în capcana vanităţii, 

fapt ce determină serioase îndoieli despre pretinsa erudiţie. Simpla 

înşiruire a unor studii realizate pe tărâmuri străine nu garantează 

caracterul individual, de altfel, explicitat prin seria de acuze adresate unui 

coleg (indulgentă asociere) care şi-a câştigat locul în cultura românească 

în ciuda unor frustrări colaterale. Astfel, se face referire la anumite pasaje 

traduse din limba latină care sunt tăiate cu roşu în lucrarea de control a 

domnului profesor , aflat în evaluarea mai tânărului şi de altfel eruditului 

învăţăcel, ignorând procedeul de traducere literară care explicitează mai 

bine textul decât una strict gramaticală. Motivaţia supărării tânărului se 

evidenţiază la sfârşit  când pune sub semnul îndoielii calitatea de 

coordonator ştiinţific de doctorat al profesorului care l-a îndrumat o bună 

bucată din drumul spre (auto)cunoaştere. A fost doar un exemplu dar 

numeroase excese de zel de acest tip le întâlnim prin intermediul exploziei 

                                                 
9
 Idem, Ibidem, p. 328  
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informaţionale, lamă cu două tăişuri care poate conduce şi spre atrofierea 

mentalului lipsit de o pagină de carte. Concluzionând, lacunele din cultura 

românească nu vor fi niciodată eliminate atât timp cât este antepusă 

persoana ca importanţă, realizarea personală sau eşecul indiferent de 

cauze şi frustrările care (de)limitează caracterul individual. Aşadar, 

obstacolul real pentru cultura românească îl constituie mentalitatea sau 

mai bine spus carenţele ei.  
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SCHIŢA UNUI ACT FUNDAMENTAL 

 

Constantin C. CÎRSTEA

 

 
Abstract 

Indirect connection with the whole man, the Infinite that we put in front 

is great promise. Compared to this direct connection, the possibility that man 

gives to its withdrawal nemanifestare with the opportunity to leave and enter 

penetrated the whole, are all that can be promised. 

In this act that ve been and who is, in terms of this work, the foundation 

of all human events and practices throughout, he, man, always fighting will feel 

directly connected with the whole, because it will always fragmentându capture 

it, it forever. 

 

        Începem prin a spune că omul se dezvoltă şi se manifestă în 

nenumărate realităţi–universuri, realităţi simţite ca fiindu-i mai apropiate 

sau mai depărtate, care, deci, sunt asociate unui grad mai mare sau mai 

mic de tangibilitate.  

        Suntem demult obişnuiţi să purtăm dialoguri sau să gândim pur şi 

simplu cu trimitere la o realitate fizică, la una sufletească, la o alta de 

gând, etc.  

        Cititorul trebuie să observe că termenul de ―realitate‖ vine în 

aceste cazuri spre a ne sugera tocmai gradul de tangibilitate al universului 

descris pe scurt de cuvântul pe care acest termen îl insoţeşte.  

        Se întâmplă că toate realităţile–universuri, distincte si infinite ca 

număr, sunt privite de om ca aparţinând Întregului, un Întreg ce le 

cuprinde şi care este luat drept unul şi acelaşi lucru cu Totul. Iată că omul 

percepe existenţa unor realităţi–universuri distincte ca număr, fără de a 

crede mai puţin în existenţa unui Întreg ce le cuprinde.  

        Evident că avem de-a face aici cu un paradox, un paradox 

natural al percepţiei mentale a omului. Să însemne aceasta că pentru el 

Infinitul şi Întregul sunt feţe ale unuia şi aceluiaşi lucru? Se pare că aşa 

stau lucrurile şi că numai atunci când aceşti doi termeni sunt judecaţi în 

afara acestui paradox, ei ne apar ca excluzându-se reciproc.  

        Infinitul nu este, deci, în cazul acesta, Nemărginitul pur şi 

simplu, ci acel ceva care se întregeşte prin calitatea de a fi nemărginit. 

                                                 

 Profesor Piteşti 
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Intregul nu este nici el Atotcuprinzătorul pur şi simplu, ci acel ceva care 

se întregeşte prin calitatea de a fi una cu Totul.  

        Actul subtil ce face posibil acest paradox nu-l putem înţelege fără 

de a medita asupra a ceea ce îl constituie, iar ceea ce îl constituie se află în 

formularea de mai sus pe care o amintim: ―omul percepe existenţa unor 

realităţi–universuri distincte ca număr, fără de a crede mai puţin în 

existenţa unui Întreg ce le cuprinde‖. Observăm că in prima parte a 

formulării ―omul percepe existenţa unor realităţi–universuri distincte ca 

număr…‖, predominant este mai mult elementul pasiv decat cel activ, de 

aceea îl putem lua ca fiind drept un început de act, o parte dintr-un act, asa 

cum de altfel şi este în cazul de faţă.  

        În cea de a doua parte a formulării, care este: ―…fără de a crede 

mai puţin în existenţa unui Întreg ce le cuprinde ―, predominant este 

elementul activ, omul însuşi săvârşind aici o cuprindere.  

        Prima dintre cele două părţi constituind paradoxul, prin aceea că 

este lipsită aproape în întregime de elementul activ, ne îndreptăţeşte să 

credem că omul face perceperea respectivelor realităţi–universuri din 

―spaţiul‖ simplei sale prezenţe în Întreg. Cea de-a doua parte a formulării, 

prin aceea că în ea este vorba despre o cuprindere a acestuia, a Întregului, 

ne face să înţelegem că ea, cuprinderea, este împlinită din interiorul unei 

manifestări anume. Dar aceasta înseamnă că simpla prezenţă a omului în 

Întreg, cu toată puţinătatea elementului activ pe care îl deţine, reprezintă, 

coincide, în cazul actului de care ne ocupăm, unui moment de 

fragmentare, fărâmiţare a Întregului, de aici decurgând posibilitatea 

perceperii unor realităţi–universuri distincte şi infinite ca număr.  

       Trebuie subliniat faptul că realităţile–universuri, distincte şi 

infinite ca număr, rezultat al fragmentării făcute din interiorul simplei 

poziţii a omului în Întreg, îl pune pe acesta, pentru un scurt timp, într-o 

legătură indirectă cu Întregul.  

       Cuprinderea, ca o manifestare anume a omului, trebuie văzută 

acum ca moment ce continuă pe cel al fragmentării Întregului într-un alt 

sens, în sensul unui contact simultan cu fragmentele acestuia, ale 

Întregului. Acest contact simultan nu ni-l putem închipui, totuşi, decât ca 

pe o retragere a omului in spatele simplei sale poziţii în Întreg, ca pe o 

retragere în ceva asemănător  nemanifestării. Spun ―ceva asemănător 

nemanifestării‖ deoarece nu este vorba, în cazul acesta, de o 

nemanifestare în care omul se retrage pentru a încremeni, ci de o 

nemanifestare în care omul se poate retrage in continuare, chiar dupa ce i-

a trecut pragul. Şi nici nu poate fi altfel, o dată ce din acestă nemanifestare 
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omul are posibilitatea unei manifestări de esenţă, aceea de a se lăsa 

pătruns de Întreg şi de a-l pătrunde în acelaşi timp. 

       Putem observa cu uşurinţă că, în cazul acesta, retragerea în 

nemanifestare nu este un ceva opus manifestării, ci un ceva care schimbă 

sensul acesteia, al manifestării, dinspre legătura indirectă a omului cu 

Întregul, rezultată, după cum am văzut, din actul fragmentării acestuia, 

înspre o legătură directă, de echilibru, cu acesta, cu Întregul.  

       Legătura indirectă a omului cu Întregul, prin Infinitul pe care i-l 

pune în faţă, reprezintă Marea promisiune. În comparaţie cu aceasta, 

legătura directă, prin posibilitatea pe care o dă omului odată cu retragerea 

acestuia în nemanifestare, posibilitatea de a se lăsa pătruns si de a 

pătrunde Întregul, reprezintă Tot ce se poate promite.  

        În actul acesta de care ne-am ocupat şi care reprezintă, din 

punctul de vedere al acestei lucrări, fundamentul oricărei manifestări şi 

practici a omului în Întreg, el, omul, se va simţi luptand întotdeauna 

pentru directa legătură cu Întregul, fiindcă întotdeauna se va surprinde 

fragmentându-l, infinindu-l.  
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Tomohiro MORIYAMA 
 

(1) Profile: 

 Professor of English Linguistics and Education at Kinki 

University, Osaka, Japan.  The first person to receive Ph. D. (Language 

and Culture) from Graduate School of Foreign Language and Culture, 

Kyoto University of Foreign Studies Kyoto, Japan after it was established.  

The number of written books and theses are respectively more than 10 and 

30.  The winner of the 2011 year‘s ―Argedava trophy‖ (from the 

International Scientific Project ―Man and Society‖, Piteşti, Romania) and 

the 2006 year‘s highest award in language educational area (from the 

Association of Private-sector Educational Institutions, Tokyo, Japan).  

Clarifying and making use of a lot of semantic aspects of the linguistic 

mechanism through the brain science based upon the knowledge of 

Cognitive Linguistics have helped developing the ―Language-Culture 

Education.‖  Especially in the educational area of English vocabulary for 

Japanese second language learners, has a lot of accomplishments and 

became one of the most promising young scholars.  Also an inventor of 

the theory called ―Meta-process‖, which fuses diachronic and synchronic 

perspectives together for clarifying the vocabulary concept.  At present, 

making use of that theory, his study extends to the conceptual similarity 

and difference between Japanese, English and Romanian language. 

 

(2) Review of Written Book 

 a. Title:  

Concepts of English Prepositions from the Multidisciplinary 

Viewpoints of Cognitive Linguistics, Pedagogy, Sociology, 

Psychology and Language Culture, V2-solution, Aichi, 2010. 

 

 b. Review:  

  This book is on the educational study of English 

prepositions which consist of 41 kinds of single prepositions and 

8 kinds of complex ones.  Each core concept and semantic change 

of the English prepositions is clarified here by making use of the 

theory called ―Meta-process‖, which fuses diachronic and 

synchronic perspectives together.  Furthermore, shedding light on 

Language Culture behind all of the prepositions from the 

multidisciplinary viewpoints of Cognitive Linguistics, Pedagogy, 

Sociology and Psychology, this book refers to the effective 
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teaching and learning way of each of the polysemic mechanism.  

Eventually, it is concluded with the table of the conceptual 

succession from the prepositions to 41 kinds of English prefixes. 

  Another purpose of this book is, through the teaching way 

of English prepositions, to represent a new proposal for reforming 

Japanese university education of foreign languages.  At present in 

Japan, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology is trying to advance the educational reform for the 

development of the teaching ability of university professors.  This 

is called ―Faculty Development‖.  However, it is not decided what 

way is exactly effective, so there is always a lot of debate around 

that.  For bringing an end to this argument in the area of language 

education, this book has an educational stance to think of ―what to 

teach‖ or ―what linguistic views we professors should have‖ upon 

which ―how to teach‖ makes sense.  Especially in the 

globalization, it is inevitably required to foster cosmopolitans 

who have the mutual understanding of each diverse cultural value 

in multicultural society.  Thereupon, this book has not only the 

multidisciplinary viewpoints but also diverse language-culture 

viewpoints (in comparison with and contrast to Japanese, English, 

Romanian and Spanish languages here) for fostering such human 

resources to open a new window of Japan. 

  The author made a lot of research activities, for around 10 

years, spent study products and insatiable passion for language 

education in order to finish this book, which is of substantial 

length over 500 pages. 
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Masafumi FUKUMORI 
 

(1) Profile: 

 Professor of Comparative Linguistics of Spanish, Portuguese, 

English and Japanese at Kyoto Career College of Foreign Languages, 

Kyoto, Japan.  Also teaching at Kinki University (Osaka), Ritsumeikan 

University (Kyoto) and Taisei Gakuin University (Osaka) as an adjunct 

professor.  Received Ph. D. (Language and Culture) from Graduate 

School of Foreign Language and Social Studies, Osaka University of 

Foreign Studies Osaka, Japan.  The author of many works on lexical 

semantic system and language education.  The winner of the 2006 year‘s 

highest award in comparative linguistic study area (from the Association 

of Private-sector Educational Institutions, Tokyo, Japan).  The present 

research subject is a cognitive teaching and learning way of Spanish and 

English for Japanese second language learners.  A reformer of Spanish 

and English vocabulary education at Japanese university. 

 

 

(2) Review of Written Book 

 a. Title:  

Seven Scholars‟ Proposals to Foreign Languages Teachers 

Regarding Faculty Development from the Multidisciplinary 

Viewpoints of Cognitive Linguistics, Pedagogy, Sociology, 

Psychology and Language Culture, Seiunsha, Aichi, 2009. 

 

 b. Review:  

  This book is written from multidisciplinary viewpoints 

such as Cognitive Linguistics, Sociology, Psychology and 

Language Culture, for the didactic purpose of representing an 

enlightened attitude which language professors should have for 

developing their teaching ability.  The chief editor is Masafumi 

FUKUMORI. 

At present in Japan, a coordinated effort for the 

university reform called ―Faculty Development‖ has been made 

by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology.  Generally, the effort means a series of education 

reform in departments of all universities in Japan.  However, it 

seems that the didactic attempt and endeavor need much more 

time to bear fruits and do not necessarily satisfy the original 
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purpose.  Especially in the area of language education, speaking-

and-listening-oriented teaching way causes the decline in the 

academic performance of second language learners and does not 

lead to the establishment of a steadfast language education. 

  In order to improve this situation for taking full advantage 

of the possibility of university education and getting second 

language learners to develop their flexible ability rooted in 

language culture, this book mainly proposes three kinds of 

themes; we professors should have multidisciplinary viewpoints 

for analyzing the semantic and grammatical aspects of target-

language‘s expressions to teach, have a deep insight into the 

cultural aspect behind language for building the solid relationship 

with the target-languages‘ native speakers, and have a didactic 

performance for giving them the academic joy of learning and for 

meeting their intellectual interests.  For realizing these themes, the 

content of this book consists of social-side study and linguistic-

side study of language education, and treats the following specific 

topics: 

 

(1) Revealing the Current Situation in the Japanese 

Education System: the Right to Know and to 

Make a Statement on It 

(2) Recognizing the Aim of English Education at 

University 

(3) ‗Unlearn‘ as a Teaching Attitude: Who Are ‗We‘ 

under the Nation-State System or Globalization? 

(4) Proper English Education: the Role of Immersion 

Schools 

(5) A Linguistic and Sociological Approach to the 

Conceptual Mechanism of EXCHANGE from a 

Teaching Viewpoint Applied to Faculty 

Development 

(6) An Educational-Applied Study of the Polysemic 

Mechanism of ‗Take‘: A Cognitive Linguistic 

Approach to the Process of Semantic Change 

(7) An Educational-Applied Study of the Polysemic 

Mechanism of ‗Pull‘: A Cognitive Linguistic 

Approach to Vocabulary Learning for Faculty 

Development 
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(8) An Educational-Applied Study of the Polysemic 

Mechanism of Romanian Verb ‗face‘: upon the 

Relationship between Globalization and 

Language Culture 

(9) A Cognitive Teaching Way of English 

Expressions based upon Personal Recognizable 

Space from a Crossover Viewpoint between 

Language and Mind through Visual Space 

(10) A Perception of the ‗Individual‘ Concept and 

Language Education: a Cognitive Linguistic 

Approach to the Conceptual Mechanism of SELF 
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Naoya NYUGAKU 
 

(1) Profile: 

 Professor of Linguistics and member of the Education Center for 

English for Technology at Fukui University of Technology, Fukui, Japan.  

Taught at Osaka University (Osaka), Konan University (Hyogo), and 

Kinki University (Osaka) as an adjunct professor.  Received Master‘s 

degree from Kyoto University of Foreign Studies Kyoto and finished the 

doctoral program in Konan University Hyogo, Japan.  Main research 

fields are linguistics, history of the English language, and semantics.  The 

present research subject is to rethink the development of a variety of 

constructions in the English language from a historical semantic point of 

view.  The author of many works on Old English, language change, and 

semantics.  Engaged in the special English education program for 

engineering students, which was adopted as ―Program for Promoting 

University Education and Student Support –Theme A: Program for 

Promoting University Education Reform‖, supported by the Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan from 2009 

to 2011. 

 

(2) Review of Written Book 

a. Title: 

A Linguistic Introduction to Old English: The Battle of 

Maldon, Shohakusha, Tokyo, 1997. 

 

b. Review: 

This is an introductory book on Old English and is 

also a linguistically significant academic work.  The Battle of 

Maldon is a piece of Old English poetry, in which Byrhtnoth, 

earl of Essex, who fought with the Danes in Essex and was 

killed in battle in 991, is commended for his bravery.  

Although the writer of the poem is unknown, the work is a 

valuable material for the study of Old English. 

This book helps learners master Old English.  They 

can acquire knowledge of grammar and vocabulary of Old 

English, reading through the pages.  There are several lines of 

the text and lexical information on the left pages of the two 

facing pages and the right pages contain grammar explanations.  

Since Old English is a synthetic language, and nouns, 
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pronouns, adjectives, and numerals are decline and verbs are 

conjugate, the inflection charts are at the back of the book for 

the convenience of learners.  The glossary with very detailed 

lexical information is also listed.  Learners can check their 

grammatical knowledge they have obtained by doing practice 

exercises and referring to the in-depth answers on them.  

Reading through the book, learners can grasp the whole picture 

of the grammar of the English of around the 10th century. 

Many academic books and commentaries on Old 

English have been published both in Japan and abroad, but 

some of them are too technical for beginners in Old English 

and others are fragmentary.  This book enables learners to 

acquire Old English grammar in a step-by-step manner by 

themselves.  In the book grammatical information is given 

when and where needed, though every grammatical item is 

described all at once in conventional grammar books on Old 

English.  The book is completely different from other books of 

the same kind in that its concept and organization are entirely 

original.  The book has received high commendation from the 

academic world and has been adopted as a textbook in 

linguistics classes at universities and graduate schools in Japan. 
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UN DASCĂL  ÎNTRE DASCĂLI – MARIA 

NICOLAE 

Gheorghe OPRESCU

 

 

 

Fiindu-mi foarte greu să pot cuprinde într-un articol calităţile, 

activităţile, şi rezultatele muncii, obţinute pe linie de învăţământ şi 

cultură, de profesoara Maria Nicolae, mă voi referi doar la câteva aspecte, 

cu puţine comentarii, lăsând libertatea deplină, cititorilor acestui articol, să 

le deducă: de ce i s-au încredinţat funcţii mari de răspunderi, mai ales 

acolo unde existau grave dificultăţi?; de ce în toate activităţile sale, a 

obţinut rezultate foarte bune?; era egoistă, sau căuta să ajute în, activităţile 

de învăţământ şi cultură, pe cei fără experienţă?; era rea, aşa cum o mai 

considerau unii, sau exigentă?. 

Prezentându-mă, ca profesor la Liceul Nr. 3 din Piteşti, prin 

transfer, pe data de 1 septembrie 1958, am întâlnit aici ca director pe 

profesoara de ştiinţele naturii. Maria Nicolae, numită în această funcţie tot 

cu această dată.  

 Profesoara Maria Nicolae venea ca director la un liceu la care 

trebuia să se confrunte cu multe greutăţi. În primul rând, liceul, era 

suprapopulat: 34 clase la cursurile de zi – elementar şi liceu; două clase 

secţia gospodărie; cinci clase – educatoare; internat; secţie fără-frecvenţă; 

se introduseseră activităţile practice (instruirea în producţie) ale elevilor, 

pentru formarea deprinderilor de muncă. Localul liceului şi mai ales a 

internatului solicitau reparaţii. Se preconiza secţie serală şi altele. În faţa 

acestor greutăţi, vechea conducere se dovedise incapabilă de a le mai 

putea face faţă, motiv pentru care se luase măsura de înlocuire.  

Prima şedinţă a directoarei Maria Nicolae la Liceul Nr. 3 a început 

asemănător ca la clasa întâi primară. S-a prezentat cine este şi în ce 

calitate se află în faţa noastră, după care a urmat apelul, pentru a ne 

cunoaşte personal. Dar, nu a început expunerea ca de la nivelul copiilor 

care vin la şcoală, în clasa întâi, ştiind să scrie şi să citească, ci de la 

nivelul celor care nu cunosc nicio literă şi nicio cifră. Expunerea sa era şi 

ca la un curs universitar. Directoarea putea fi comparată cu profesorul 

universitar care deşi se dovedeşte foarte bine pregătit este totuşi preocupat 

ca nu cumva să-i scape vreun amănunt. Demonstra că stăpâneşte destul de 

bine fundamentele de pedagogie şi metodică. Astfel, a prezentat sarcinile 

                                                 

 Profesor Piteşti 
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ce trebuie îndeplinite până la 15 septembrie: repartizarea pe clase (prima 

clasă de liceu) a elevilor admişi în clasa a VIII-a, respectându-se 

omogenitatea nivelului de pregătire a claselor, în funcţie de mediile de la 

admitere; repartizarea profesorilor pe clase, a diriginţilor, păstrându-se 

continuitatea; formarea comisiilor metodice din aceleaşi specialităţi, acolo 

unde există numărul minim prevăzut de Regulamentul şcolar şi din 

specialităţi înrudite, acolo unde era cazul; alegerea responsabililor 

comisiilor metodice, din rândul cadrelor didactice cu rezultate mai bune la 

catedră; încadrarea  profesorilor pe discipline de învăţământ, păstrându-se, 

pe cât este posibil specialitatea şi continuitatea la clasă; întocmirea 

orarului şcolii. 

A trecut cu multă competenţă la prezentarea sarcinilor şi a 

obligaţiilor cadrelor didactice: profesori; diriginte; profesor de serviciu; 

responsabilul comisiei metodice; rolul şi cum trebuie folosită condica de 

prezenţă a cadrelor didactice. Pentru a scoate în evidenţă importanţa 

trecerii, pentru fiecare oră, a temei predate, a dat un exemplu cu un părinte 

al cărui copil nu reuşise la admitere la facultate, motivând că i-a căzut o 

temă pe care nu o făcuse la clasă, reclamând acest lucru. Cel mai bun 

document cu care profesorul poate să se apere în astfel de situaţii este 

condica de prezenţă. În legătură cu trecerea  temei arăta că sunt două 

păreri: înainte de predare sau după predare. Indica să se treacă înainte şi în 

cazul în  care lecţia, sau o parte din ea, nu s-a putut realiza dintr-un motiv 

oarecare, să se menţioneze la rubrica observaţii. Tot la rubrica observaţii 

în această situaţie, să se precizeze când a fost recuperată.  Pentru 

depunerea şi întocmirea planificărilor calendaristice menţiona la liniuţă 

cum şi ce trebuie să cuprindă. La fel pentru întocmirea planului de lecţie 

pentru profesorii fără examenul de definitivat, a celor care nu predau în 

specialitate, sau a celor care în urma unor inspecţii erau obligaţi să facă 

astfel de planuri. 

Fiecare planificare trebuia să fie însoţită de o caracterizare a clasei 

respective, din care să rezulte că s-a ţinut seama de nivelul de pregătire al 

elevilor. În funcţie de nivelul de pregătire al elevilor să se cuprindă unele 

obiective – la clasa VIII-a, pentru aprecierea justă a elevilor, să se  dea la 

prima oră de curs un test şi să se vadă şi mediile la admitere. 

Fiecare cadru didactic să poată justifica prin documente, 

respectarea celor opt ore de muncă pe zi. În aceste ore intrând norma 

didactică de predare, participarea lunară la învăţământul politic, activităţi 

culturale şi obşteşti; orele suplimentare cu elevii (meditaţii; consultaţii; 

cercuri; vizite în întreprinderi cu elevii de la zi; excursii organizate cu 
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elevii), excursii şi vizite la muzee şi în unităţi economice cu cadrele 

didactice; participarea la corul sindicatului din învăţământ.  

Până la această dată eu consideram că aprecierea unui profesor 

depinde de felul cum stăpâneşte destul de bine pregătirea de specialitate, 

şi rezultatele la catedră – pedagogia şi metodica fiind ceva ce depind de 

bunul simţ şi din această cauză le tratam ca atare.  

Ascultând cu multă atenţie, tot ceea ce spunea, această directoare, 

în mod deosebit ce trebuia să facem noi cadrele didactice, în mintea mea 

au început să apară multe întrebări: de ce timpul pentru pregătirea 

lecţiilor; pentru întocmirea planificărilor, a întocmirii şi completării 

caietului de dirigenţie nu erau prevăzute în cele opt ore de muncă pe zi; nu 

cumva unele din aceste activităţi reprezentau ceva formal? Voi putea să 

fac eu faţă? Ştiam de la învăţătorul meu Tiberiu Silveanu şi preotul satului 

Marin Constantinescu că dacă aş fi avut talent la muzică aş fi fost bun ca 

învăţător sau preot. Teatru nu jucasem niciodată, nici la propriu nici la 

figurat, cu o singură excepţie, în clasa a IV-a, când am jucat într-o piesă 

cu cei Trei Crai de la Răsărit, unde interpretasem rolul Împăratului Irod, 

spunându-se că l-am jucat destul de bine; nu mă pricepeam nici la dansuri. 

Deci, slabe speranţe să pot justifica cele opt ore pe zi.  

Toate aceste frământări mi-au produs o durere de cap îngrozitoare 

şi aşa cum mi s-a spus eram galben la faţă.  

Sub indicaţia directoarei Maria Nicolae, a luat fiinţă în liceul 

nostru o echipă de teatru condusă de profesorul de limba română 

Georgescu Marian, împreună cu profesorul de fizică Boia Eugen. În 

această echipă au mai fost cooptaţi: Minescu Emil, cadru didactic în prag 

de pensie; Oncioiu Elena, cadru didactic tânăr; Mircea Adameşteanu, 

profesor de istorie în prag de pensie. 

Profesorul Georgescu Marian ne-a găsit piesa Ursul de Cehov şi 

mie mi-a repartizat rolul lui Luca.  

Profesorii de educaţie fizică Gheţie Cornel şi Popescu Ion au 

format şi ei echipă de fotbal, cu cadrele didactice din liceu, în care am fost 

cooptat şi eu. 

Interpretând roluri şi în alte piese de teatru reprezentate pe diferite 

scene ca de exemplu Teatrul din Piteşti, în cadrul unor licee din 

Câmpulung, Curta de Argeş etc. fiind apreciaţi, eu am fost cooptat şi în 

Brigada culturală a Sindicatului de Învăţământ din Piteşti. 

În felul acesta începeam să mă bucur, nu de faptul că devenisem 

artist amator sau fotbalist, ci pentru că aceste activităţi, împreună cu orele 

la catedră şi cu cele de pregătire suplimentare cu elevii: meditaţii, 
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consultaţii, cercuri pe care le treceam cu regularitate într-o condică, pe 

total puteam justifica cele opt ore de muncă zilnică, în faţa organelor de 

control. În felul acesta reuşiseră să se achite de aceste obligaţii toate 

cadrele didactice din liceu.  

Eram convins că această obligativitate de opt ore pe zi, nu era un 

moft al directoarei Maria Nicolae, ci o obligaţie venită de sus.  

Pe perioada celor cinci ani (1958-1963), cât s-a aflat la 

conducerea Liceului Nr. 3 (Alexandru Odobescu), directoarea Maria 

Nicolae, prestigiul acestei unităţi de învăţământ a crescut substanţial. 

Localul liceului a cunoscut reparaţii capitale – amenajarea unor 

săli speciale pentru  laboratoare şi cabinete, cu toate dotările necesare: 

curent electric, apă, gaze, nişe pentru cabinetul de chimie, mobilier, 

aparatură, etc. Din nefericire însă, profitându-se de faptul că acest local 

devenise bine pus la punct , a fost dat  Institutului de Învăţământ superior 

care urma să se înfiinţeze. În felul acesta, cadrele didactice şi elevii fiind 

nevoiţi să funcţioneze câte o perioadă în cadrul unor şcoli generale ca Şc 

generală Nr. 9; Şc. Generală Nr.11, Şc. generală Nr.2.  

Totuşi, într-un timp destul de scurt, Liceul Nr. 3 se transformase 

într-o pepinieră de avansări în funcţii: astfel, directoarea Maria Nicolae a 

fost avansată ca Inspector Şef, la Inspectoratul Şcolar Municipal Piteşti. 

Diaconsecu Ion – Inspector Şef la cadre, la Inspectoratul Şcolar Regional 

Argeş; Postelnicescu Ion – inspector metodist la Inspectoratul Şcolar 

Municipal Piteşti; Stroe Constantin  - inspector metodist la Inspectoratul 

Şcolar Regional Argeş; Popescu Ion Preşedintele clubului F.C. Argeş; 

Băcanu Ion – metodist voluntar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, 

colaborator ştiinţific al Muzeului Judeţean Argeş şi membru în comitetul 

de conducere în cadrul Societăţii de Geografie din România, şi eu 

inspector metodist la Inspectoratul Şcolar Regional Argeş;  

În anul 1963 constatându-se că în cadrul Secţiei de Învăţământ şi 

Cultură a oraşului Piteşti există mari nereguli, directoarea Liceului nr. 3 

Maria Nicolae a fost trecută la această secţie ca Inspector Şef.  

Aici, la Secţia de Învăţământ a trebuit să depună multă muncă 

pentru a pune la punct neregulile găsite, nereguli adunate cu mulţi ani în 

urmă. În mod deosebit, printre neregulile găsite, au fost şi cele referitoare 

la încadrarea liceelor cu cadre didactice. Astfel, la unele licee şi chiar la 

licee cu renume, funcţionau cadre didactice cu studii incomplete sau unele 

pe posturi în afara specialităţilor lor. Maria Nicolae a trecut imediat la 

introducerea dosarelor personale ale fiecărui cadru didactic, dosare care 

trebuiau să conţină, în primul rând copia legalizată a actului de studiu. În 
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felul acesta, au fost scoase de la licee, toate cadrele cu studii incomplete. 

De asemenea, toate cadrele didactice au fost trecute să predea conform 

specialităţilor de pe diplome. Fostul Inspector Şef S. Ş, care-şi rezervase 

catedră şi trecuse ca profesor la Liceul Nr. 1 (actualul I. C. Brătianu) a 

fost trecut ca profesor de matematică la Şc. Gen. Nr. 9 din Piteştii, fiind 

absolvent doar al Institutului Pedagogic de 2 ani.  

La examenele de admitere în licee şi şcoli profesionale, după ce se 

alcătuiau listele cu elevii în ordinea mediilor se mergea cu aceste liste la 

partid. La înapoiere unii elevii care trebuiau să fie admişi apăreau respinşi, 

şi invers. Pe vremea aceea nu existau contestaţii. Cu sprijinul 

Inspectorului Şcolar Vlad Nicolae s-a pus capăt şi acestei metode 

inumane.    

În anul 1971 este numită Vicepreşedinte la Comitetul de Cultură 

şi Artă al Judeţului Argeş a iniţiat înfiinţarea pe întreg teritoriul Judeţului 

Argeş a numeroase societăţi culturale şi Universităţi populare. La aceste 

instituţii au fost mobilizaţi să-şi aducă contribuţia intelectualii satelor şi 

centrelor urbane. În felul acesta avea loc ridicarea gradului de cultură, de 

informare ştiinţifică, medicală, agricolă, etnografică, păstrarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor satului românesc.   

A doua zi, după ce am fost numit inspector şcolar la Regiunea 

Argeş, având la dispoziţie o săptămână pentru a mă pune la punct cu cele 

două documente ale învăţământului preuniversitar (Regulamentul şi 

Statutul personalului didactic), mergând la Biblioteca Inspectoratului 

Şcolar, m-am întâlnit cu Maria Nicolae, Şeful Secţiei Învăţământ şi 

Cultură a Oraşului Piteşti, fosta mea directoare. Când m-a văzut, m-a 

felicitat şi mi-a spus că s-a bucurat mult când a aflat că am fost numit 

inspector metodist la regiune. M-a zis: ascultă măi Oprică, tu ştii ce să 

ceri, să verifici, atunci când vei merge în control la Inspectoratele Şcolare 

Raionale sau la conducerile unor unităţi de învăţământ: grădiniţe, şcoli 

generale, şcoli profesionale, licee etc.? Considerând-o că mă întreabă 

sincer şi nu cu ironie, i-am răspuns: nu ştiu tovarăşe Şefă, de unde să ştiu! 

Acum merg la biblioteca noastră să studiez şi sper să mă pot pune la 

punct. Auzindu-mi răspunsul mi-a zis: vino cu mine să-ţi spun eu, şi am 

plecat amândoi la cabinetul ei. Aici, în birou, ne-am oprit în faţa unui 

dulap, stil bibliotecă, pe rafturile căruia se aflau aşezate, într-o anumită 

ordine, mai multe bibliorafturi. Pe aceste bibliorafturi, scris foarte frumos, 

se găseau opisele respective. Astfel, se putea deduce că în ele se aflau: 

dările de seamă la sfârşit de an şcolar, sau la sfârşit de trimestru; planurile 

de muncă la început de an şcolar sau completarea planurilor de muncă la 
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începuturile trimestrelor doi şi trei; copii de pe procesele verbale încheiate 

în urma controalelor efectuate la unele unităţi de învăţământ.  

După ce mi-a arătat aceste bibliorafturi şi mai ales cum arată o 

dare de seamă, un plan de muncă, proces verbal etc. mi-a dat un caiet şi a 

început să-mi dicteze şi să scriu, la liniuţă, ce trebuie să ştiu mai întâi eu şi 

ce trebuie să-i cer şi să verific unui Inspector Şef raional; ce trebuie să 

cuprindă o dare de seamă; ce trebuie să cuprindă planul general de muncă; 

ce trebuie să cuprindă tematica controlului în brigadă.  

Din planurile de muncă şi din ceea ce îmi dicta Maria Nicolae 

rezulta clar că Inspectoratul Şcolar Raional trebuia să cunoască, în orice 

moment, starea existentă la oricare unitate de învăţământ din subordinea 

sa: baza materială; planul de şcolarizare – elevi care nu frecventau 

cursurile, pe clase, vârstă, motiv; încadrarea unităţilor de învăţământ cu 

cadre didactice – calificate, necalificate, în curs de calificare, înscrise la 

grade didactice; dotarea laboratoarelor; dacă laboratoarele de chimie au în 

stare de funcţionare nişa pentru experienţele cu substanţe toxice; dacă au 

fost prelucrate regulile de protecţia muncii din partea profesorului de 

chimie, fizică şi educaţie fizică cu elevii şi dacă aceştia au fost puşi să ia 

la cunoştinţă pe bază de semnătură; să cunoască lipsurile din fiecare 

unitate de învăţământ, sarcinile ce le au fost trasate de Inspectoratul Şcolar 

Raional, şi dacă respectă termenele de îndeplinirea acestor sarcini şi altele. 

La fel am primit sfaturi şi în legătură cu ceea ce trebuie să existe la orice 

unitate şcolară. Totodată, m-a sfătuit să-mi cumpăr un caiet studenţesc, o 

mapă diplomat şi două pixuri sau stilouri – unul cu cerneală roşie şi altul 

cu albastră. În caietul studenţesc să trec pe primele pagini, sistematizat 

ceea ce mi-a dictat, având ca ghid punctele tari şi slabe din fiecare unitate 

controlată.  

Îndrumările şi sfaturile ce le-am primit, la început de activitate, în 

munca de îndrumare şi control, din partea celor două valoroase cadre 

didactice: Inspectorul Şef al Inspectoratului Şcolar Regional Argeş, Vlad 

Nicolae şi Inspector Şef al Municipiului Piteşti, Maria Nicolae mi-au fost 

de mare folos în cei 29 de ani la Inspectoratele Şcolare Regional şi 

Judeţean.  

Ca profesoară de bilogie a muncit cu dăruire realizând lecţii foarte 

bune. Afirmându-se ca o profesoară foarte bine pregătită şi competentă, a 

fost aleasă şi a condus cercul de biologie al profesorilor din judeţ. Dintre 

elevii pe care i-a pregătit de-a lungul anilor mulţi au devenit medici, 

farmacişti, horticultori etc. 



 404 

Această distinsă profesoară şi-a dăruit, cu competenţă şi eficienţă, 

în mod dezinteresat, întreaga sa energie şi tinereţe în folosul bunului mers 

al procesului instructiv educativ în rândul elevilor şi ridicării nivelului 

cultural al maselor. Ţelul său a fost munca, cinstea şi corectitudinea.  

Stilul de muncă al profesoarei Maria Nicolae nu a fost însă pe 

placul tuturor, inclusiv a unora cu funcţii mari, dar nimeni şi nimic nu i-au 

putut înclina verticalitatea.  

Cred că cele numai câteva aspecte prezentate în articolul de faţă, 

împreună cu ceea ce s-a mai scris despre profesoara Maria Nicolae, 

precum biografia pe care i-a făcut-o profesor doctor Ion M. Dinu, în cartea 

sa intitulată Figuri de dascăli argeşeni volumul II, sunt suficiente dovezi, 

astfel încât această profesoară să fie considerată printre marile 

personalităţi ale învăţământului şi culturii argeşene.  
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FIANU I. GHEORGHE

 

(Confesiune) 

 
 Născut la 16 iulie 1933, în comuna Valea Mare Pravăţ, judeţul 

Argeş, sunt al cincilea dintre cei şapte copii ai Lucreţiei şi ai lui Ion I.B. 

Fianu, pensionar militar, ambii decedaţi la un an după cutremurul din 

1977. Dintre cei 7 născuţi doar şase au trăit mai mult şi şi-au întemeiat 

familii. 

 Cursurile şcolii primare le-am urmat în comuna natală, după care 

am urmat cursurile Şcolii Normale „Carol I‖ Câmpulung judeţul Argeş, pe 

care le-am absolvit în 1952. Am urmat cursurile Facultăţii de ştiinţe 

naturale – Geografie-Chimie – din cadrul Institutului Pedagocic din 

Bucureşti, obţinând diploma de profesor de ştiinţe naturale geografie-

chimie. În continuare am urmat cursurile Universităţii Bucureşti, 

Facultatea de Biologie Geografie, la fără frecvenţă, devenind profesor de 

categoria I. 

 Am lucrat ca profesor de biologie-geografie la Şcoala de 7 ani 

Mareş, comuna Albota, judeţul Argeş, unde am îndeplinit şi funcţia de 

director între anii 1954-1959, când am fost transferat la secţia de 

învăţământ şi cultură a fostului raion Piteşti, în funcţia de inspector 

metodist. La înfiinţarea Inspectoratului Şcolar al judeţului Argeş am fost 

transferat în funcţia de inspector metodist pentru învăţători şi mai târziu 

încadrat în funcţia de inspector de personal unde am funcţionat până în 

anul 1980, când am fost transferat în funcţia de profesor şi director la 

Şcoala Generală numărul 4 din Piteşti. 

Aici, timp de 10 ani, am avut realizări remarcabile în activitatea 

instructiv-educativă şi social-culturală, situând unitatea respectivă printre 

şcolile fruntaşe ale judeţului Argeş. Astfel, în 1985, zece elevi din clasele 

VI-VIII din Şcoala nr. 4 Piteşti au obţinut premiul I şi II la olimpiadele pe 

ţară la limba română, matematică, fizică, chimie, biologie şi geografie. 

Am dotat şcoala la toate disciplinele de învăţământ cu cabinete şi 

                                                 

 Profesorul Gheorghe I. Fianu, şi-a prezentat cu modestia şi decenţa care l-au 

caracterizat toată viaţa prodigioasa activitate pe care a desfăşurat-o de-a lungul a 

patru decenii în folosul învăţământului românsec. 

Cu respectul pe care i l-am acordat cei care l-am cunoscut, şi am lucrat împreună, 

de când şi-a început activitatea didactică şi până la deces (2011), păstrăm textul 

aşa cum l-a redactat profesorul inspectorul şi directorul de şcoală Gheorghe I. 

Fianu înainte de moarte.  
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laboratoare moderne şi funcţionale. Am făcut excursii în ţară cu elevii  în 

fiecare vacanţă şcolară.  

 În 1990 am fost transferat la Şcoala Generală nr.6 Piteşti pe 

catedră rezervată, unde am funcţionat până în 1995, având şi funcţia de 

director adjunct. În acest an am ieşit la pensie. Ca pensionar am continuat 

activitatea de profesor cu o jumătate de normă pe catedre rezervate la 

Şcolile nr. 6, 18 şi 19 din Piteşti încă 10 ani şcolari, având gradul didactic 

I şi peste 45 de ani vechime în învăţământ. 

 În cei 22 de ani de muncă în calitate de inspector şcolar, metodist 

şi de personal, mi-am adus o contribuţie însemnată la dezvoltarea, 

perfecţionarea şi optimizarea procesului instructiv-educativ în toate 

unităţile şcolare din cuprinsul judeţului Argeş. Pentru modul cum mi-am 

făcut datoria am fost apreciat nu numai de organele de conducere  locale, 

ci  şi de cele centrale, dar mai ales de directorii de şcoli şi de marea masă 

a cadrelor didactice din judeţ. Iata ce scria profesorul de limba română 

Angelescu C. De la şcoala generală Poienari de Argeş în cartea sa 

„Retrăiri‖ la pagina 226:‖...în 1969, în timpul vacanţei de primăvară, tata 

se hotărăşte să ma transfere din judeţul Mureş în judeţul Argeş. Mi-a fixat 

ca sarcină, întocmirea şi înaintarea dosarului la Târgu Mureş, ceea ce am 

acceptat, sperând că se va respinge pe drum, întrucât nu am îndeplinit cei 

trei ani acolo unde am fost repartizat. Interesându-se el care din armata de 

inspectori argeşeni este cel mai apreciat, a aflat numele de Fianu. A mers 

din timp la Inspectorat ca să-l cunoască personal pe Fianu, era singurul 

om care ştia pe de rost situaţia şcolilor din judeţ. Cunoştea şi din actele 

studiate zilnic şi din deplasările pe teren cine este titular, cine este 

suplinitor, cine este la fără frecvenţă şi urmăreşte titularizarea, cine are 

definitivatul, ce catedre vor deveni libere în urma pensionărilor, ce catedre 

s-ar putea forma din completări de ore rămase libere de la diferite materii. 

Toţi directorii îl respectau pentru că nu se aventura în învârteli şi făce 

totul în interesul învăţământului. Ţinând seama că sunt unul din puţinii 

profesori cu studii universitare de 5 ani la zi, Fianu mi-a aprobat 

transferul....‖. În spiritul celor scrise de către acest profesor am efectuat 

mişcările anuale ale personalului didactic din judeţul Argeş respectând cu 

rigurozitate prevederile statutului cadrului didactic, atât în rezolvarea 

transferărilor cât şi a încadrării suplinitorilor, dând dovadă de multă 

responsabilitate şi profesionalism. Pe lângă ampla activitate din 

învăţământ am colaborat şi desfăşurat activităţi social-culturale şi obşteşti 

la nivel judeţean. Astfel, am fost preşeditele comisiei de atletism din 

cadrul Consiliului Judeţean de Educaţie fizică şi Sport şi membru al 
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Federaţiei Române de Atletism, membru în Consiliul judeţean de Cruce 

Roşie, membru în consiliul judeţean al Muzeului şi membru în Consiliul 

de conducere al directorilor de şcoli din municipiul Piteşti etc. Sarcinile ce 

mi-au revenit le-am îndeplinit în mod exemplar. 

 Ca inspector şcolar, am efectuat inspecţii curente, tematice şi 

speciale împreună cu inspectorii de diverse specialităţi şi cu metodişti 

voluntari, contribuind din plin la modernizarea şi optimizarea procesului 

instructiv-educativ din unităţile şcolare de pe raza judeţului Argeş. Acelaşi 

lucru l-am făcut şi în calitate de director la unităţile şcolare anterior 

menţionate. 

 În semn de preţuire şi admiraţie pentru întreaga activitate 

didactică, pentru calităţile morale şi profesionale dovedite la catedră, 

pentru dăruirea şi responsabilitatea în educarea elevilor, pentru contribuţia 

la creşterea prestigiului şcolii argeşene şi pentru bogata activitate social-

culturală şi obştească mi s-a conferit  „titlul de profesor fruntaş‖, „Medalia 

Muncii‖ şi „Ordinul Muncii clasa a III-a‖. 

 M-am căsătorit cu profesoara de matematică-fizică, Ecaterina 

Athanasiu, întemeind o adevărată familie, bazată pe iubire şi respect 

reciproc. Avem doi copii, fata şi băiat. Rodica, profesoară de fizică-chimie 

la liceul „Armand Călinescu‖ din Piteşti, şi Sorin lector universitar doctor 

la catedra de fizică şi chimie  a Universităţii din Piteşti şi director al 

Editurii Universităţii din Piteşti. Ambii sunt căsătoriţi şi au copii. 

 Consider că ne-am realizat în toate planurile întrucât locuim într-

un apartament proprietate personală în blocul C2, sc.D, ap. 15 din str. 

Negru Vodă, Piteşti, cu trei camere şi bine dotat, iar copiii sunt de 

asemena proprietari în Piteşti având automobile personale. 

 Aduc din inimă mulţumiri părinţilor şi Şcolii Normale „Carol I‖ 

care m-au format ca om!  
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PROFESORUL   BADEA   MIU 

(1911 – 1981) 

 

                                                Constantin  AGRICOLA MIU

 

 
1. ÎN  VLAŞCA  SE  NAŞTE  UN  COPIL 

Pe uliţa principală a satului Glagoveanu, din Câmpia Găvanu-

Burdea, la câteva case de biserică, locuieşte numeroasa familie Miu. Este 

familie bogată,de plugari, pentru că are zece copii. Are şi un ştiutor de 

carte, Dobre, care va face războiul ca subofiţer de jandarmi. Mama  şi tata 

erau conştienţi că, odată cu vârsta, aceşti copii îşi vor face rostul lor şi vor 

părăsi casa părintească. De aceea, parcă mai doreau un băiat care să fie 

crescut de mic pentru a rămâne acasă, să ducă înainte bruma de agoniseală 

şi să aibă grijă de părinţi la bătrâneţe 

     Anul 1911 a venit aşa cum era aşteptat: cu teamă şi speranţă. Dar 

şi cu o mare nenorocire pentru încercata familie Miu : moare, după o 

suferinţă scurtă,la mai puţin de 30 de ani, Petre, capul familiei. Ioana 

rămâne văduvă cu o liotă de copii şi…gravidă cu al unsprezecelea, cel 

gândit să rămână acasă! La 27 martie se naşte,orfan, copilul care va fi 

botezat Badea. Fraţii îi vor spune Bădiţă. Dragostea mamei, izvorâtă din 

durere, şi înţelegerea fraţilor şi a rudelor apropiate, îl vor plasa încetişor 

pe drumul stelelor nemuritoare, devenind un simbol viu al mezinului din 

povestirile româneşti. 

A venit pe lume, a trăit şi a greşit ca toţi oamenii, a plecat fără 

datorii faţă de nimeni. 

Poate faţă de el, pentru că permanent a vrut să facă mai mult. 

Copilul a crescut prin-tre fraţi şi miei, a primit educaţia serioasă a muncii. 

Dar era şi încăpăţânat. Când îşi punea ceva în cap, era prăpăd. Copilăria 

lui Bădiţă nu se deosebea de a celorlalţi copii, dar el era altfel: rău la 

lucrurile rele şi bun la celelalte. Era foarte curios să ştie tot, să înţeleagă 

bine lucrurile şi poveştile din jurul său.. Gândea ca un om mare încă de 

mic. Era harnic şi priceput, serios şi înzestrat cu  o minte ageră. La cinci 

ani, era „om de bază‖, prezenta încredere să păzească şi animalele 

vecinilor. Un singur lucru era ocolit cu obstinaţie: şcoala. Surorile mai 

mari nu făcuseră şcoală, de aceea considerau că nu este necesară pentru 

fratele mai mic. Doar fratele Dobre, mai mare cu 11 ani, avea altă părere. 

Obţinu ajutorul şi al celorlalţi fraţi, Petrică şi Radu, neştiutori de carte, 

                                                 

 Inginer Curtea de Argeş 



 411 

după care discută cu învăţătorul. Mai mult în secret, copilul fu chemat la 

şcoală şi, după o sumară discuţie, învăţătorul rămase impresionat de deş- 

teptăciunea şi cunoştinţele copilului. Mama a fost convinsă ca,din toamnă, 

să-l dea  la şcoală. Avea 8 ani. 

    2.   ŞCOALA   

În 1923, termină patru clase primul. În casa văduvei Ioana Miu, 

sărăcia era prea mare pentru a întreţine copilul în şcolile de la oraş.  

    În anul 1925, prin grija învăţătorului din Glogoveanu, s-a hotărât 

ca Bădiţa, un copil atât de inteligent, să nu mai stea acasă păzind 

animalele. Ţaţa  Mariţa, sora mai mare a mamei, şi Neica  Năstase 

Zarafin, soţul ei, şi-au vândut perechea de boi din curte şi au înscris 

copilul, de 14 ani, la Şcoala inferioară de agricultură „I Zossima‖ 

de la Armăşeşti, judeţul  Ialomiţa. A reuşit la examenul de admitere. După 

ce a plătit  

toate taxele pentru primul trimestru, Neica Năstase a plecat acasă.  

În vacanţa de iarnă,Bădiţă s-a întors acasă în uniformă şcolară 

nou-nouţă – era cadou făcut de Directorul şcolii pentru strădaniile lui la 

învăţătură. Era şi bursier. 

Trece examenul de absolvire, în iulie 1929, cu media 7 şi 22 de 

sutimi, fiind clasat al VII-lea  din 60 de candidaţi                     

     Cu ajutorul conducerii  şcolii din Armăşeşti, tânărul pleacă la 

Bucureşti, se înscrie pentru examenul de admitere la Şcoala de 

Horticultură Gradul  II din Bucureşti. Reu-şeşte. Neica Năstase îi dă doi 

bănuţi de aur, primiţi ca zestre de soţia sa la căsătorie. Cu aceşti bani, 

Bădiţa achită taxele de înscriere. Aşa a fost Directorul de la Armăşeş- 

ti! Aşa a fost soţul surorii mai mari a mamei lui Badea Miu! 

    Media de la concursul de admitere l-a plasat printre bursieri, aşa 

că, din toamna anului şcolar 1929-1930, a stat la internat, iar familia a fost 

uşurată de cheltuieli.În anul I, bazele deprinse la Armăşeşti şi străduinţa la 

învăţătură  îl situează între primii trei din clasă, în timp ce parte dintre 

colegi au abandonat şcoala. Media generală: 7,79, cu medii peste 8,OO la 

zoologie, ştiinţe naturale,geografie, iar la practică 8,66. Cea mai mică 

medie, 6,66, a avut-o la limba franceză. 

    În anul II,două materii îi dau direcţia devenirii sale ulterioare: 

Floricultura şi Arhitectura  peisageră, la ambele obţinând media 8,OO. 

Termină ultimul an, 1932-1933, cu media  8,10, pe primul loc în clasă. Pe  

diploma de absolvire a şcolii,cu media 8,41,se specifica: Locul II în 

promoţia anului 1933. În sinea lui a rămas nemulţumit, pentru că putea să 

fie primul. Apoi, conform legilor, a participat , în sesiunea din septembrie, 
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la bacalaureat. Acum era momentul să se pregătească pentru momentul 

următor, facultatea. Fără ajutorul nimănui, trebuia să se întreţină singur, să 

muncească, ca să poată învăţa. 

COMENTARIU: 

    Aşa se făcea şcoală pe atunci, cu evaluare exigentă pe parcursul 

liceului. În iulie 2011, numai ….la sută dintre elevii români au trecut 

examenul de bacalaureat. Iar la examenul de titularizare în învăţământ, 

numai 3o la sută dintre cadrele didactice înscrise au trecut pragul notei 

7,OO, în timp ce 3O la sută nu au luat nici măcar nota 5,OO. Încât  vom 

cita, cu amărăciune, din Scrisoarea III: 

  „De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii… 

    Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi Irozii‖.                                      

 3. LA  FACULTATE  ÎN  ŢARĂ 

         După bacalaureat, şcoala l-a angajat provizoriu ca instructor de 

practică. Nu putea să urmeze decât cursuri fără frecvenţă. Dă examen la 

Facultatea de  Agronomie din Chişin-nău,unde intră printre primii. Primul 

an a fost foarte greu, pentru că era obligat să facă o mulţime de analize de 

laborator şi lucrări practice care se finalizau cu colocviu . Numai cine 

obţinea notă de trecere era primit la examene. Sâmbăta termina programul 

la ora 16, după care mergea la Gara de Nord şi lua trenul de noapte spre 

Chişinău. Dimineaţa ajungea la facultate, îşi făcea lucrările 

obligatorii,după care,spre seară,lua trenul spre Bucureşti. Iar luni, 

dimineaţa, mergea la serviciu. Anul II de facultate l-a făcut la Cernăuţi, 

pentru că, la Chişinău s-a desfiinţat fără frecvenţa. 

    În urma unui concurs, obţine, la 1 noiembrie 1934, titularizarea 

ca şef de cultură la şcoala care îl formase, unde va activa până la 1 

octombrie 1948. Student la fără frecvenţă şi practician la Şcoala de 

Horticultură din Bucureşti, Badea Miu şi-a început activitatea de cercetare 

ştiinţifică publicând, la vârsta de 25 de ani, în revista „Progresul 

Horticol‖,organ al Asociaţiei Naţionale de Horticultură din România, 

primul său articol. Să precizăm că, în comitetul de redacţie al acestei 

reviste apărute în 1934, se numărau prof. N.Iacobi, directorul Şcolii de 

Horticultură de la Băneasa, prof. I.C. Teodorescu, prof dr. Ionescu  

Siseşti, prof. Krier. Patru ani mai târziu, a publicat, în paginile acestei 

reviste, articolul „Cărbunele frunzelor de dahlia‖(Entyloma Dalia), pe care 

l-a trimis din Olanda. 

    Cultura trandafirului şi arhitectura peisageră vor deveni 

specialităţile în care se va afirma. În anul 1935, Şcoala de Horticultură din 

Bucureşti îi asigură un stagiu de practică plătit în serviciile de floricultură 
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din trei oraşe transilvane: Timişoara, Târgu-Mureş şi Oradea. De la 

Etablismentul de Horticultură „J.OLLERER‖ din Tg. Mureş, a primit 

certificatul, din care cităm: „În tot timpul, susnumitul a frecventat 

regulat,depunând o muncă şi sârguinţă intensă pentru însuşirea 

cunoştinţelor practice, având şi o atitudine cuviincioasă faţă de noi. Pentru 

care îi atribuim mulţumirile noastre‖. Iar, în certificatul primit de la 

Stabilimentul de Floricultură  „Iosif Szigehy‖, din Oradea, se specifică: 

„În acest timp, domnia-sa a frecventat regulat,depunând multă sârguinţă şi  

Totodată având o bună conduită, satisfăcând dorinţei sale întotdeauna spre 

cea mai deplină mulţumire a noastră.‖   

    Anul 1936 aduce o nouă experienţă studentului Miu Badea. Este 

vorba despre Parcul Herăstrău. Zona din jurul lacului Herăstrău era o zonă 

mlăştinoasă şi murdară de gunoiul aruncat de locuitorii din apropiere. 

Regele Carol al II-lea a decis ecologizarea zonei, care era o sursă de 

infecţii şi boli ca malaria, prin amenajarea unui parc de 100 ha. Prin 

concurs, proiectul este atribuit arhitecţilor Pinard şi Rebhun  iar aleile lui 

Octav Dobrescu Din colectivul de Arhitectură Peisageră, coordonat de cei 

doi specialişti, a făcut parte şi  

studentul Miu  Badea. 

       În luna noiembrie, anul 1937, a apărut, în ziarul Universul, un 

anunţ dat de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Se scoteau, la concurs, 

trei burse de studii pentru studenţi sau absolvenţi ai învăţământului 

superior agricol din România. Bursele se adresau celor care doreau să 

lucreze în domeniul Floriculturii şi se distribuiau astfel:  

   Locul I – în Olanda- pentru cultura lalelelor . 

   Locul II – în Franţa – Verssailles – pentru cultura trandafirilor. 

   Locul  III – în Italia . 

Concursul cuprindea o probă teoretică de specialitate, o probă 

practică în domeniu şi o probă de limbă străină. Din cele câteva sute de 

concurenţi, a ocupat locul II, deci cultura trandafirilor. Bursa avea o 

durată de nouă luni, dar, în funcţie de rezultatele obţinute şi de aprecierile 

specialiştilor în domeniu, din ţară, putea fi extinsă şi în alte ţări. Stagiul i 

s-a prelungit în Olanda şi Italia. Când s-a înscris la concurs, terminase 

anul IV la Chişinău 

   COMENTARIU  

Bursierii statului aveau totul asigurat, dar aveau şi obligaţii, 

printre care profilul moral care era hotărâtor în selectarea lor. Cei care 

aveau bani îşi trimiteau copiii pe cheltuiala familiei şi nu dădeau socoteală 

nimănui. Iar în selecţia pentru burse, nu se intervenea cu relaţii care să 
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avantajeze mediocrităţile. Studentul român era un reprezentant al ţării şi 

trebuia să aibă toate condiţiile materiale, ca să se pregătească temeinic. 

Marii oameni apăruţi în perioada interbelică, în domeniile 

tehnic,medicină,arte,arhitectură etc., au beneficiat de această matură 

strategie de dezvoltare. România Mare numai aşa putea deveni 

„mare‖.Din nefericire, mulţi dintre intelectualii formaţi, în acest climat 

serios şi în concordanţă cu modelul european,vor suferi regimul canalului 

şi al închisorilor comuniste.                                                                                                    

    4. STUDENT  LA ŞCOALA  NAŢIONALĂ  DE  HORTICULTURĂ  

DIN  PARIS.  

    În februarie 1938, începe pregătirea ca auditor liber,anul şcolar 

fiind de mult deschis. A  învăţat să ia notiţe în franceză- fiind singurul 

român, trebuia să vorbească în franţuzeşte. Începe să gândească în limba 

franceză,renunţând la traducerea din gândirea din româneşte în 

franţuzeşte. Bursa i se prelungeşte cu un an. Mentorul său, Prof  Univ. I. 

C. Teodorescu, propune ministerului prelungirea stagiului cu încă şase 

luni de practică, spre a trece în Olanda, pentru a studia plantele de 

ornament. I s-a menţinut bursa plus 8 000 lei diferenţă de valută şi 

cheltuielile de transport când se va deplasa în Olanda. 

    În certificatul emis de stabilimentul Vilmorin – Andrieux et C, 

unde a făcut practică până la 1 septembrie 1938, scrie: „ Subsemnatul, 

Meunissier Auguste, şeful serviciului ştiinţific şi de colecţii al Casei 

Vilmorin-Andrieux, certific că dl. Miu Badea, de naţionalitate română, a 

urmărit şi a efectuat diverse lucrări de cultură şi selecţie, cu titlul de stagiu 

liber, şi că ne-a dat toată satisfacţia atât prin asiduitatea sa cât şi prin 

dorinţa sa arzătoare de a învăţa‖.  

     După stagiul în Olanda, desfăşurat în condiţii foarte bune, s-a 

reîntors în Franţa, unde şi-a reluat lucrul în grădinile Palatului  construit 

de Ludovic al XIV-lea  la Versailles, dedicându-se trandafirilor. 

     În vara anului 1940, reuşeşte să-şi încheie cei cinci ani de studii 

universitare. Examenul de diplomă este amânat pentru sesiunea 

următoare. Până atunci, va face practica obligatorie, fără de care nu poate 

susţine examenul de inginer. Face această practică chiar la şcoala din 

Bucureşti. 

    Va fi încorporat ca elev, cu termen redus, la unitatea militară de 

pionieri de la Mamaia şi termină armata cu gradul de sergent. 

     5. RĂZBOIUL 

      Tatăl meu a făcut parte, ca sergent, din Unitatea de pionieri a 

armatei române. În prima parte a anului 1942, comandamentul german a 
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luat decizia să se organizeze cultivarea verzei,cartofului şi a furajelor, în 

spatele frontului, iar Miu Badea a fost selecţionat, printre alţii, să facă 

parte din unitatea care avea această misiune. A fost încartiruit la 

Berezovka, localitate mare,aproape de Bug, în Transnistria, la un profesor 

de… limba română. În discuţiile de seară, a aflat că această populaţie 

românească se aşezase acolo pe vremea lui Ştefan cel Mare. Inginerul 

român a aflat despre viaţa grea a acestor oameni în perioada comunistă a 

lui Stalin. Uneori,chiar credea că sunt fabulaţii, exagerări,iar nu realităţi. 

După câţiva ani, când şi-n România se vor întâmpla lucruri asemănătoare, 

îşi va aduce aminte de Berezovka şi de naivitatea intelectualilor şi a unor 

politicieni români interbelici. Fără comentarii! 

      Logodnica tatălui meu,anume Mimi Ştefănescu, viitoarea mea 

mamă, a întâlnit,din fericire, pe fosta ei colegă de bancă la liceu, anume 

Elena Sereda, fiica scriitorului Mihail Sorbul. Ea era o actriţă apreciată 

care făcuse turnee, cu Teatrul Naţional, în Italia şi Germania. Fiind o 

persoană influentă, aceasta a intervenit ca inginerul Miu Badea să facă 

parte din grupul celor care se reîntorceau în ţară pentru refacere. În 

februarie 1943, se întoarce la Bucureşti,cu consemnul unei reîncorporări 

urgente, dacă situaţia o impunea. Aşa că a avut norocul să nu aungă la 

Stalingrad. De multe ori, prietenia dintre femei rezolvă probleme grele!  

    6. FINALIZAREA  STUDIILOR ŞI  ÎNCEPUTUL  CARIEREI 

 În 8 martie 1943, Politehnica „GH. Asachi‖ din Iaşi îi acordă 

Diploma de Inginer Agronom cu menţiunea Cum Laudae, iar în Monitorul 

Oficial din septembrie 1943 apare aprobarea de încadrare în Corpul 

Inginerilor Agronomi, ca stagiar,cadru activ. Totodată, conform legii din 

1941,ca bursier al statului este obligat să lucreze cinci ani în proprietatea 

acestuia. Aşa că rămâne profesor la Şcoala Medie de Horticultură din 

Bucureşti. După ce a făcut cursuri pedagogice de tehnicizarea 

învăţământului agricol, la examen a obţinut media generală 9,50. La 

pagina 18 din Monitorul Oficial (Partea I), din 28 noiembrie 1945, este 

scris: (…)Idem nr.3353, d-l Badea Miu, ing. agr., de la Şcoala Medie de 

Horticultură Băneasa-Ilfov, se însărcinează, pe data prezentei deciziuni, 

cu predarea materiei catedrei de floricultură de la şcoala…‖ Iată 

componenţa Consiliului de Miniştri din acea vreme: Dr. Petru Groza, Gh. 

Tătărescu, Lucreţiu Pătrăşcanu, Şt. Voitec, Dr. D. Bagdasar, Pr. C. 

Burducea, M. Ralea, Lotar  Rădăceanu, Prof. ing. Gh. Nicolau, Anton 

Alexandrescu, R. Zaroni. 

      După examenul de capacitate pentru ştiinţele agricole, ţinut în 

iunie 1946 la Ministerul Educaţiei Naţionale, pe care l-a luat pe locul I, cu 
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media 9,40, este numit titular provizoriu, începând cu data de 15 

septembrie 1946, la catedra de floricultură de la Şcoala de Horticultură 

Bucureşti. I-a fost necesar un certificat de moralitate, pe care i l-a eliberat 

primarul comunei urbane Băneasa. Iată că birocraţia pozitivă se menţinea, 

ceea ce ne indică faptul că societatea mai avea puterea să-şi revină după 

război. 

    La 1 octombrie 1948 este numit şef de lucrări la catedra de 

floricultură de la Facultatea  de Horticultură din Bucureşti. Primeşte în dar 

cartea lui Arthur Mangin „Histoire des Jardines – anciens et modernes, cu 

dedicaţia: Domnului Inginer Agronom Miu Badea, Fost student al meu, 

specializat în Floricultură, cu ocazia pensionării mele din învăţământ şi 

intrării lui în cadrul Facultăţii de Horticultură nou înfiinţată şi pe care a 

dorit-o atât de mult. Bucureşti, 1 noiembrie 1948. Semnează- Prof 

Universitar I.C.Teodorescu. 

      Cartea, apărută în 1888 la Paris, păstrează şi astăzi pasaje 

subliniate de faimosul profesor Teodorescu, precum şi de tatăl meu, care 

au fost apoi predate la la zeci de generaţii de elevi. 

      Până în 1950, familia Miu a locuit în curtea Institutului 

Agronomic de la Băneasa, într-o casă cu douăapartamente. Clădirea se 

afla în mijlocul parcului interior al Institutului. Casa există şi astăzi, 

deosebirea majoră fiind aceea că fosta reşedinţă a mareşalului Antonescu, 

din vecinătate, este astăzi sediul unor instituţii care sfidează istoria. Printre 

ele şi cea care se ocupă cu caii de rasă. 

    7. ANUL  195O. 

       Este un an hotărâtor pentru B. Miu şi familia lui. Regimul 

comunist instaurat de sovietici îşi arată adevărata faţă: sunt arestaţi şi 

trimişi în închisori şi la canal oameni politici şi oameni de cultură. 

Profesorul a înţeles,acum, foarte bine ce i se povestise,la Brezovka, de 

către românii la care stătuse în gazdă, despre Stalin şi despre comunişti. 

După lungi discuţii cu Patriarhul Justinian, acesta îi spusese: „Domnule 

profesor, luaţi harta şi căutaţi un liceu agricol în provincie, undeva unde 

pot să vă ajut dacă aveţi nevoie de sprijin şi an putere. Pentru 

dumneavoastră, Bucureştiul este periculos. Părăsiţi cariera universitară! 

Dacă vă convoacă Ana Pauker,aşa cum se obişnuieşte, este prea 

târziu!Veţi ajunge la canal,iar de acolo nu ştiu câţi se vor 

întoarce‖.(Această convorbire îmi provoacă emoţii acum,când scriu aceste 

rânduri‖). A cerut, la Ministerul Agriculturii, transferul la Liceul Agricol 

din Curtea de Argeş. Cererea i-a fost aprobată. Aici era şi Mânăstirea 

Argeşului, deci şi speranţa unui ajutor din partea Patriarhului. 
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          8. PROFESOR DE  FLORICULTURĂ  LA  LICEUL  AGRICOL   

               DIN   CURTEA  DE  ARGEŞ 

    Renunţa la cariera universitară şi la casa din curtea facultăţii. 

Soţia şi cei doi copii- băiatul de 4 ani şi fata de 2 ani – s-au mutat în 

Ferentari, la socri, într-o casă de paiantă cumpărată ca locuinţă temporară, 

devenită locuinţă de bază. A fost urmat de dosarul făcut de securitate,la 

Curtea de Argeş având regim de domiciliu supravegheat. 

    Orăşelul acesta,cap de linie ferată, era locul unde erau aduşi cu 

domiciliu forţat o mulţime de intelectuali,comercianţi, foşti moşieri lăsaţi 

săraci, preoţi greco-catolici etc. Era multă lume bună care ridica nivelul de 

cultură al urbei şi îi dădea o notă aparte, cu mult peste mediocritatea ce-şi 

pusese stăpânire pe ţară. Aici funcţionase un liceu militar înfiinţat de 

Mareşal pentru orfanii de război. La acest liceu fuseseră aduşi profesori de 

mare valoare care, după schimbarea regimului, au rămas în oraş. Cum 

liceul militar se desfiinţase, ei predau la şcolile din oraş.  

    Parcul Mânăstirii, operă a arhitectului francez Lecomte de 

Noui,cuprindea specii de plante din tot mapamondul. Este o adevărată 

Grădină Botanică care, la sfârşitul secolului al XIX-lea, rivaliza cu cea 

înfiinţată la Bucureşti de generalul Carol Davila. Ajuns în oraşul 

Basarabilor, profesorul a fost bine primit de colegi, pentru că aducea o 

nouă specialitate – floricultura – precum şi o experienţă valoroasă. Badea 

Miu a lăsat în urmă lucruri care şi astăzi amintesc de activitatea pe care a 

desfăşurat-o la Curtea de Argeş. De exemplu, a refăcut parcul Mânăstirii 

aproape de imaginea gândită de arhitectul francez, după ce trupele 

sovietice au ocupat garnizoana din oraş şi au înfiinţat o mare unitate 

militară. Ocupând şi parcul Mânăstirii, ei au făcut focul cu arbori şi 

arbuşti aduşi din Japonia,Australia, Canada. 

    Şcoala Agricolă din Curtea de Argeş avea o tradiţie de mai multe 

decenii, mulţi profesori erau originari din Basarabia şi veniseră aici 

înainte de ocuparea acestui teritoriu de către sovietici. Majoritatea 

elevilor, fiind proveniţi din mediu rural, nu făceau mofturi la activităţile 

practice de pe loturile agricole ale şcolii. În acelaşi timp,se făcea şi cultură 

generală, aşa că absolvenţii aveau cunoştinţele caracteristice 

învăţământului liceal. La acest liceu, tatăl meu a investit toate 

cunoştinţele, toată energia şi toată corectitudinea, aşa încât,în urma lui au 

rămas lucruri care şi astăzi amintesc ceea ce au făcut elevii săi 

îndâştirumaţi de profesorul-inginer Badea Miu. De exemplu, pe bulevard, 

au fost înlocuiţi teii uscaţi cu alţii tineri. Astăzi este o plăcere să te plimbi 

pe aici în luna iunie, când totul este înflorit şi miroase a parfum de tei. 
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Începând din 1954, a fost cooptat în brigăzile ştiinţifice care mergeau prin 

sate pentru a răspunde la întrebări ale oamenilor legate de domeniul 

agriculturii (avem în vedere activităţile de culturalizare a satelor). 

    În 1961 s-a transferat la Liceul Agricol Dragomireşti  Vale(în 

apropierea Bucureştiului). Nereuşind să-şi recupereze casa din Ferentari, 

moştenire a soţiei, în 1964 s-a reîntors la Liceul din Curtea de Argeş unde 

va funcţiona, pe catedra de floricultură, până la pensionarea sa în 1973. 

   9. AUTOR  DE  MANUALE  ŞI  ACTIVITATE  ŞTIINŢIFICĂ 

 Primul manual de floricultură pentru liceele agricole a fost 

elaborat de prof. Badea Miu,având coautor pe Amalia Miliţiu. Dreptul de 

realizare a acestui manual l-a obţinut în urma concursului organizat de 

Ministerul Învăţământului şi Culturii. Manualul a fost revăzut de mai 

multe ori şi a fost baza de studiu pentru cel puţin 20 de generaţii de elevi 

Din dreptul de autor,tatăl meu a plătit prima rată de 33% pentru 

achiziţionarea apartamentului unde a locuit şi încă mai locuieşte familia 

Miu, în Curtea de Argeş.A participat, de asemenea, cu articole în revistele 

de specialitate şi a fost recunoscut, ca punct de referinţă, în floricultură. A 

făcut parte din Comisia de Omologare a noilor soiuri de trandafiri din 

România. Nemulţumit de evoluţia agriculturii din ţara noastră, nu şi-a 

lăsat copiii să-i urmeze meseria. (Starea de azi a agriculturii confirmă 

temerile lui). 

    În luna iunie 1964, primeşte Diploma de Profesor Fruntaş, iar în 

1966 obţine Gradul II în învăţământ cu media 9,16. 

    În 1965, Prea Fericitul Justinian, Patriarhul B.O.R., îl numeşte în 

postul de horticultor al parcului Casei de odihnă de la Curtea de Argeş. De 

câte ori venea la Curtea de Argeş, Preafericirea Sa avea o întâlnire cu 

Badea Miu, după care ei doi făceau o plimbare pe aleile parcului refăcut 

de Profesor.Era o recunoaştere a valorii unui om căruia i se obturase 

viitorul, dar care nu renunţase la aspiraţiile sale profesionale. 

     Fără să fi fost membru de partid, primeşte Medalia Muncii prin 

Decretul 539 din 27.0.6.1966. În 1973, a primit „gradaţia de merit‖care îi 

dă dreptul la un salariu tarifar majorat cu două clase. După ieşirea la 

pensie,la 62 de ani,nu stă acasă. Va fi expert tehnic la Tribunalul 

Orăşenesc din Curtea de Argeş şi va participa la toate acţiunile nepolitice 

în care era angrenat de ani buni. 

    Totul decurge normal în viaţa de familie până în 1979 când îşi 

pierde soţia. Este momentul de înfrângere pe care tatăl meu nu l-a vrut 

niciodată, dar viaţa are limitele ei şi trebuie să te supui acestora, pentru că 

nu ai de ales. 



 419 

  Anul 1981 pune capăt unei vieţi care se continuă prin ce a lăsat în urmă 

şi care poate fi o carte deschisă pentru cei care vor să-i urmeze modelul. 

Pentru copiii lui, a reprezentat un fel de „fir al Ariandei‖ într-o lume de 

prea multe ori nedreaptă. 

Mi-am asumat  misiunea dificilă de a vorbi de tatăl meu ca model. În 

momentul când am parcurs documentele, puse în ordine chiar de el, mi-au 

devenit  mai „explicite‖momentele din viaţa lui pe care mi le prezentase 

nu ca fiului, ci ca fratelui. Nu m-a minţit niciodată, nu m-a jignit sau 

umilit, nu s-a ascuns de mine. Cât am fost mic,m-a ferit de necazurile 

societăţii,răspunzându-i prin tăcere la anumite întrebări copilăreşti. Dacă 

ştiam acele adevăruri, puteam să vorbesc şi să-mi fac singur rău mie şi 

întregii familii Răspunsurile le-am aflat, mai târziu, de la el şi de la viaţă. 

Fiind un intelectual de marcă şi un pedagog foarte bun, m-a ferit de 

necazuri, m-a ajutat direct sau de la distanţă. Mi-a cultivat 

responsabilitatea pentru propriile-mi fapte.   

  10. DESPRE  OMUL  BADEA  MIU  DIN  VLAŞCA                                              

    În tinereţe, a colindat Europa. Putea să se stabilească oriunde, dar 

s-a întors acasă. Pentru casa părintească, avea un adevărat cult pe care îl 

rezuma în formularea: „Casa părintească nu se înstrăinează. Aşa cum arată 

aceasta, aşa arăţi şi tu! Vai de cel care îşi vinde vatra, căci se vinde pe sine 

însuşi‖. A fost şi s-a comportat ca un om normal. Câtă lipsă de această 

normalitate ducem astăzi! Vorbea corect limba română şi le-a spus 

copiilor săi să înveţe gramatica acestei limbi, pentru că, dacă ştii 

gramatica limbii tale materne, vei învăţa corect orice limbă străină. 

Spunea: „Ce poţi cere unuia care nu-şi vorbeşte corect nici limba lui de 

baştină?‖ Repudia obrăznicia, parvenitismul, spoiala de cultură, 

îngâmfarea şi  fudulia prostului. A fost un om modest şi a muncit , iar 

bogăţia materială nu a fost scopul vieţii lui. Nu s-a slujit de politică pentru 

a se afirma. Pentru că spunea totdeauna adevărul, unii l-au fost considerat 

„om rău‖. De aceea avea şi mulţi duşmani pe care, prin puternica sa 

personalitate, îi domina şi-i obliga, de la nivelul prestanţei sale, să-l 

respecte. La aniversarea zilei sale de naştere, de Blagoveştenie, casa era 

plină de musafiri: fini, nepoţi, prieteni ai lui şi ai copiilor săi, colegi de 

şcoală, colegi de muncă. Era o adevărată bucurie să fii invitatul lui şi 

nimeni nu pleca obosit sau supărat. 
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PREZENŢE ROMÂNEŞTI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN 

10 ANI DE LA DECERANAREA CUPEI UNIUNII 

EUROPENE – EUROSCOLA  DELEGAŢIEI ROMÂNIEI  

 

                                                           Viorel CRĂCIUNEANU

 

 

 
    Parlamentul European 

reprezintă popoarele statelor reunite în 

Comunitatea Europeană. În prezent, 

502, 5 milioane de cetăţeni europeni 

din 27 de state membre participă prin 

intermediul acestui for, la construcţia 

Europei. Începând cu anul 1957, 

drepturile legislative europene s-au 

întărit şi lărgit continuu, mai ales după 

semnarea Actului Unic European în 

1986 şi a Tratatului asupra Uniunii 

Europene în 1992.  

    În luna iunie 1979 Parlamentul 

European este ales prin sufragiu 

universal direct. Astfel, pentru prima oară în istorie, cetăţeni din nouă 

state europene s-au prezentat la urne pentru a-şi alege deputaţii unei 

singure adunări legislative, ce implica atât: puterea legislativă, bugetară şi 

de a control a executivul. De menţionat faptul că România la aceea dată, 

nefiind membră cu drepturi depline în Parlamentul European, avea doar 

statutul de invitată. 

În anul 2001, o delegaţie a C.N.L. Zinca Golescu din Piteşti, 

condusă de profesor Emil OPRESCU - directorul Colegiului la aceea 

vreme - în cadrul Proiectului Euroscola, a reprezentat România în 

Parlamentul Uniunii de la Strasbourg.  

  În plenul Parlamentului Uniunii, delegaţia României a prezentat 

următorul mesaj: 

 

 

                                                 

 Lector dr., redactor economic la Ziarul ―Argeşul” şi la ziarul electronic 

“ePiteşti.ro” 

Prezenţa delegaţiei României 

conduse de prof. Emil Oprescu 

în Parlamentul Uniunii 

Europene de la Strasbourg 
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Bună ziua Europa,  
            Venim din ţara care se întinde între Carpaţi şi Marea Neagră, din 

ţara legendelor şi a baladelor, România. Venim dintr-un oraş frumos, 

ascuns printre dealuri, supranumit Oraşul Lalelelor. Astăzi, noi aducem 

în Parlamentul Europei lalelele inimilor noastre. Nu avem încă şansa să 

facem parte din Uniunea Europeană, dar inimile noastre bat deja în 

ritmul Europei unite. Suntem convinşi că noi, toţi tinerii Europei nutrim 

acelaşi ideal, că pentru noi toţi, care iubim armonia, foarte curând 

Europa nu va mai avea frontiere.   

În cadrul Paramentului 

European, delegaţia României a 

participat la discuţii atât în plen 

cât şi pe comisii, unde s-au 

dezbătut probleme legate de 

mediu, în special pe poluare şi 

economie generală.  

Punctul culminat a fost 

participarea delegaţiei României 
alături de toate delegaţiile din 

Parlamentul European la 

concursul Euroscola. 

Conversaţia s-a făcut în limbile 

franceză şi engleză, de circulaţie 

internaţională, elevii români s-

au făcut remarcaţi prin conştiinţele legate de teme cum ar fi: probleme de 

democraţie, drepturile omului şi probleme de societate, compatibilitatea 

dezvoltării economice, economia o afacere ?, afirmarea Europei şi locul ei 

în lume, etc.   

La finele lucrărilor din Parlamentul European, Preşedinta de 

şedinţă doamna deputat Sonia Christensen a precizat următoarele: 

 După cum vedeţi delegaţia României este foarte activă. Dacă ar 

fi după mine, de mâine România ar trebui să fie membră a U.E. Felicitări 

România, înmânând delegaţiei României Cupa Uniunii Europene 

Euroscola, în urma desfăşurării concursurilor pe temele amintite  şi 

Diploma En remarciement de l‟ angagement por la construction de l‟ 

Union Europene ― din partea Preşedintelui Parlamentului Uniunii 

Europene, Nicole Fontaine. 

Prezentarea delegaţiei României în 

Parlamnetul U.E. de prof Emil Oprescu, 

conducătorul delegaţiei 
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Totodată delegaţia României a fost invitată ulterior la un dineu 

oficial de Ambasada României de la Strasbourg, unde a fost felicitată de 

Doamna Ambasador a României. 

De asemenea, 

delegaţia a fost invitată 

şi la Primăria din 

Wantzenyu- Strasbourg, 

unde a fost felicitată de 

domnul M. Claude 

Graeblin, primarul 

oraşului  

Aceste rezultate 

considerate ca 

excepţionale, au fost 

consemnate atât de 

presa română, cât şi de 

presa străină, cum ar fi 

publicaţia ―La 
Passerelle‖ în numărul 

28 din iulie 2001‖‖ ... 

Les jeunes roumains ont égalment été les invites du Parlement Européen 

lors de la journe Euroscola; ils ont joué avec sérieux et compétence le 

role de députés européens. Un souvenir exceptionnel pour tous les 

participants tout comme la reception donnée en leur honneur á l
‟
 

Ambassade de Roumanie. Enfine pour honorerleur presence, le premier 

magistrat de la Wantzenyu, M. Claude Graebling, les a recu á la Mairie, 

et leur adressa un message de bienvenuie et d‟ espoir pour l‟Europe de 

demain....‖    

 

 

 

Diploma En remarciement de l‟ angagement por la 

construction de l‟ Union Europene 

Prof. Emil Oprescu alături de 

Doamna Ambasador a României 

cu o parte din delegaţie, la 

reşedinţa Ambasadei României de 

la Strasbourg, prezentând Cupa 

Uniunii Europene 
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Putem concluziona la această dată, că reprezentanţii municipiului 

Piteşti, au plantat atunci sămânţa pe pământ european, unui eveniment de 

importanţă majoră pentru România, ce s-a concretizat la data de întâi 

ianuarie 2007 şi anume membru al Uniunii Europene. 

   Iar acum ne întrebăm retoric: nu suntem capabili noi, români, noi 

argeşenii, să accesăm fonduri europene pentru a dezvolta activităţi 

economice ce implică crearea de noi locuri de muncă şi, implicit, antidotul 

recesiunii actuale?!. Sau este cineva acolo care nu doreşte acest lucru?.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 Articolul a apărut în Ziarul ―Argeşul” la nr.6308 din 27-28 august 2011. 

Înmânarea de către prof. Emil 

Oprescu domnului M. Claude 

Graebling,  primarul Oraşului 

Wantzenyu-Strasbourg, a  

mesajelor de felicitare din 

partea Consiliului Judeţean, 

Prefecturii Judeţului  Argeş şi a 

Primăriei Municipiului Piteşti 
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DIN ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE DE: ASOCIAŢIA 

CULTURALĂ  ARGEDAVA, CASA ARTELOR 

POLIGRAFICE ŞI EDITORIALE (CAPERO) ROTAREXIM, 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ DINICU GOLESCU 
Activităţi editoriale:  

Philosofia militans Nr. 1/2010, Nr. 2 /2010, Nr.3/2011 

Omul şi societatea Nr. 1/2010 Nr 2/2011, Nr. 3/2011 

Colecţia Philosophia Militans; publicaţii apărute la Editura 

ROTTARYMOND& ROTAREXIM SA Rm. Vâlcea: 

Ion Tudosescu Societatea contemporană – deschideri şi limite -2011 

Emil Oprescu DE LA INFINITUL MARE la infinitul mic - 2011 

Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Omul şi Societatea, 

26 octombrie 2010 Piteşti 

Cu secţiunile:  

Tradiţie şi reformă în învăţământ 

Teorie şi metodologie în şcoala românească actuală 

Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Omul şi Societatea, 

25-26 martie 2011 Piteşti 

Cu secţiunile: 

Omul şi societatea – Perspectivă teoretică şi didactică 

Omul şi mediul înconjurător  

Istorie şi realitate socială 

Teorie şi metodă 

Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Omul şi Societatea, 

22 octombrie 2011 Piteşti 

Cu secţiunile: 

Tradiţie şi inovare în şcoala actuală 

Omul şi Universul 

Historia et Tempus 

Teorie literară şi filosofia culturii 

Sesiuni ştiintifie – simpozioane naţionale 

Participare prof. dr. Stan Florea, istoric George Rotaru, prof. Emil 

Oprescu la Sesiunea Ştiinţifică de la Târgovişte organizată de SARM, 

preşedinte Valentin Grigore – 27 noiembrie 2010, Târgovişte 

Fenomene şi procese astronomice. Previziuni şi predicţii pentru următorii 

10 ani. Întâlnire cu astrofizicianul Virgil Scurtu – 29 noiembrie 2010, 

Piteşti 
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Participare la lucările Societăţii de Ştiinţe Istorice din România cu 

genericul – Istoria- Lumina adevărului, Mioveni, Argeş şi Bălceşti, 

Vâlcea, 27-28 mai 2011  

Congrese şi Conferinţe naţionale 

Congresul naţional de medicină a familiei 2010 

Partcipare Laura Florea, Elena Rotaru 

Congresu Naţional de medicină internă 2010;2011 

Partcipare Laura Florea, Elena Rotaru 

Congrese şi Conferinţe Internaţionale 

Nutriţia nou-născutului, sugarului şi copilului mic-sănătos 2010 Skyathos 

– Grecia 

Participare Laura Florea, Elena Rotaru 

Conferinţa Compact DL- Tratamnetul modern al disciplinelor; 2010 Riga 

Partcipare Laura Florea, Elena Rotaru 

Actualităţi în nutriţia copilului; Probleme actuale în bolile respiratorii ale 

copilului; managementul practicii medicale în asistenţa primară de 

sănătate 2010 Malta 

Partcipare Laura Florea, Elena Rotaru 

Conferinţa Compact DL- Rolul sartanilor în tratamentul dislipidemiilor 

2011 Palma de mallorca – Spania 

Participare Laura Florea, Elena Rotaru. 

Expoziţii de carte ale membrilor Asociaţiei Culturale Argedava,  Casei 

Artelor Poligrafice şi Editoriale (CAPERO) Rotarexim, Bibliotecii 

Judeţene Dinicu Golescu şi colaboratorilor Revistelor Philosofia 

Militans şi Omul şi Societatea   
Ion Tudosecu, Ioan Roşca, Al. Surdu, Al. Boboc, Mihail Diaconescu, Stan 

Florea, Emil Oprescu, George Rotaru, Corina Oprescu, Iosif Mărcuşanu, 

Constantin Voiculescu, Ion Hiru, George Baciu  ş.a. 

Lansare carte: 

Al.Surdu şi colectiv – Istoria logicii româneşti 

Ion Tudosescu – Societatea contemporană – deschideri şi limite 

Emil Oprescu – DE LA INFINITUL MARE la infinitul mic 

Tit Tihon, Emil Oprescu – Astronomia 

Gheorghe Oprescu – Ion Barbu, Dan Barbilian – matematician şi poet 

argeşean 

Iosif Mărcuşanu – Educo Educare 

C. Oprescu, F. Comănescu, L. Sgârdea, G. Pană, N. Şuţan – Limba şi 

literatura română pentru Bacalaureat 2011 
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C. Oprescu, L. Sgârdea, F. Comănescu, L. Rizoiu, A. Popescu – Teste 

pentru Evaluarea Naţională 

C. Oprescu, L. Sgârdea, F. Comănescu, A. Popescu – Teste pentru 

Concursul interdisciplinar + Poezie 

Participări la emisiuni Tv.  naţionale  şi locale 

Ion Tudosescu – TVRM 

George Rotaru – TVRM,  Alpha Piteşti, Etalon TV Vâlcea, Antena 1 

Vâlcea, VTV, TV Argeş 

Mihail Diaconescu – TVRM şi TRINITAS 

Stan Florea – Alpha Piteşti 

Emil Oprescu – Alpha Piteşti 

Mihail Diaconescu – Antena 1 Piteşti 

Octavian Sachelarie – Alpha Piteşti, Antena 1 Piteşti şi Absolut Mioveni 

C. Voiculescu – Tv Curtea de Argeş 

Acordarea distincţiilor pe anul 2010 

Trofeul Argedava: 

 Ph. D. Tomohiro Moriyama, Kinki University, (Faculty of Law), Osaka, 

Japan 

Prof. univ. dr., Doctor Honoris Causa Alexandru Boboc, Membru 

corespondent al Academiei Române 

Elevilor Sorina Alexandru, Theodora Alexe, Irina Cojocaru C.N.L. Zinca 

Golescu, Piteşti 

Medalia Gala autorilor de litere şi artă Tricolorul şi Rotarexim 

Prof. univ. dr., Doctor Honoris Causa Ion Tudosescu, Universitatea Spiru 

Haret, Bucureşti 

Prof. dr. Stan Florea 

Prof. Emil Oprescu, C.N.L. Zinca Golescu, Piteşti 

Hrisovul In Honoris 

Prof. univ. dr., Doctor Honoris Causa Ion Tudosescu, Universitatea Spiru 

Haret, Bucureşti 

Ph.D. Tomohiro Moriyama, Kinki University, (Faculty of Law), Osaka, 

Japan 

Prof. dr. Stan Florea 

Prof. Emil Oprescu, C.N.L. Zinca Golescu, Piteşti 

Conf. univ. dr. Cornel Constantinescu, Universitatea Piteşti 

Lector univ. dr. Ion Ristea, Universitatea Piteşti 

Prof. Tit Tihon, Membru Comisia Naţională de Astronomie MECI, 

Roman 

Prof. Corina Oprescu, C.N.L. Zinca Golescu, Piteşti 
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Asistent univ. drd.  Alina Gabrilea Marinescu, Şcoala doctorală a 

Universităţii Valahia Târgovişte 

Prof. drd. Iuliana Roman, Şcoala doctorală a Universităţii de Fizică 

Bucureşti 

Prof. Narcisa Şuţan, C.N.L. Zinca Golescu, Piteşti 

Prof. Viorica Brebeanu, C.N.L. Zinca Golescu, Piteşti 

Prof. Gheorghe Oprescu, Piteşti 

Prof. Gheorghe Niţică, Lereşti 

Diploma de excelenţă “Istrate Micescu “  

Academic Advisser Ms. Kirsty Keywood, The University of Mancester, 

Anglia 

Student Maria Carzol, The University of Mancester, Anglia 

Diploma de excelenţă “Augustin Z.N. Pop” 

Prof. Germaine Pană, C.N.L. Alexandru Odobescu, Piteşti 

Diploma de excelenţă “I.C. Petrescu” 

Prof.Iosif Mărcuşanu, Câmpulung, Argeş 

Diploma de excelenţă “Aurică Simion” 

Lector dr. Eliza Consuela Isbăşoiu, Universitatea Spiru Haret   

 

 

 

 

 


