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ABATERI DE LA NORMELE ACTUALE OBSERVATE ÎN URMA 

MONITORIZĂRII  UNOR POSTURI DE RADIO   ŞI TELEVIZIUNE PRIVIND 

CALITATEA LIMBII ROMÂNE FOLOSITE ÎN AUDIOVIZUAL 

 

                                         Profesor: Stoica Adeluța, Liceul Tehnologic Iordache Golescu, 

Găești 

 

 

,, Greșeala, abaterea reprezintă unul dintre principalele motoare ale dezvoltării limbii’’ , fapt 

demonstrat și de cercetările istorice. 

Între greșelile cele mai frecvente  în rândul vorbitorilor, îl ocupă greșelile de acord. Teama 

de a evita pericolul dezacordului poate duce la hipercorectitudine, greșeală făcută tocmai din grija 

de a evita altă greșeală. 

Deși principala trăsătură a limbii o constituie exigența și rigoarea normelor,  implicând un 

sistem de reguli, folosirea ei este susceptibilă de greșeli, de încălcări ale acestor reguli.  

Consiliul Naţional al Audiovizualului a început să monitorizeze posturile de radio şi de 

televiziune în privinţa corectitudinii limbii române, începând cu toamna anului 2007, deoarece s-a 

constatat prezența îngrijorătoare a unor erori elementare.  Au fost monitorizate șase posturi de radio 

(Radio România Actualităţi, Europa FM, Radio InfoPro, Radio România Cultural, Radio Antena 

Satelor şi Radio Guerrilla) şi 14 posturi de televiziune (TVR 1, Antena 1, Pro TV, Realitatea TV, 

Prima TV, TVR 2, TVR Cultural, Naţional TV, Antena 3, B1 TV, OTV, Kanal D, Digi 24 şi N24. 

Alegerea acestora s-a făcut în funcţie de mai mulţi factori: audienţă, acoperire naţională, ponderea 

emisiunilor informative şi de dezbatere, asumarea unui rol cultural şi educativ şi a fost păstrată până 

la sfârşit pentru a permite comparaţiile şi analiza evoluţiei în timp. 

S-a urmărit în primul rând transmisiunile de la ore de vârf, emisiunile de ştiri şi dezbateri. 

Au fost, ca întotdeauna, monitorizate sub aspect lingvistic doar intervenţiile verbale şi mesajele 

scrise (titrări, crawluri) pentru care îşi asumă responsabilitatea redactorii şi colaboratorii posturilor 

respective, nu şi secvenţele verbale aparţinând invitaţilor în studio. 

Având în vedere faptul că nu toate observaţiile lingvistice se plasează la acelaşi nivel într-o 

ierarhie a abaterilor de la corectitudinea limbii, s-au semnalat separat erorile elementare, clare, 

indiscutabile, care pot fi verificate cu uşurinţă cu ajutorul instrumentelor normative existente 

(DOOM, gramatici), de cele pur accidentale sau în cazul cărora sunt posibile controverse (şi chiar 

oscilaţii ale normelor), de tipul: variante neliterare, variante care, deşi nu sunt acceptate de DOOM, 
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sunt înregistrate în DEX, bâlbâieli, repetiţii, cacofonii, clişee, stridenţe de registru stilistic. În cazul 

nostru, vom expune doar despre abaterile de la normă privind folosirea corectă a subiectului în 

exprimarea orală sau scrisă. 

Continuă să apară în titluri sau pe crawl o greşeală  gravă: scrierea greşită cu unu, doi sau 

trei -i, la finalul cuvântului. Această greşeală afectează: 

(a) substantivele masculine la plural, articulate cu articolul hotărât -i sau nearticulate:    

 Da, copii vin la şcoală!  Antena 1 − corect: copiii;  

      Artist cu nervii  Naţional TV − corect: nervi; 

Extrem de frecvent am observat scrierea fără cratimă a substantivelor compuse nume de 

profesii sau de funcţii: prim ministru, comisar şef - Prima TV,  prim procurer, agent şef -  N24;  

redactor şef -  Antena 3, Pro TV, TVR 1; chestor şef -  TVR 2; sergentul major -  Antena 3,  OTV; 

arhitect şef - Antena 3, Naţional TV, N24; procurorilor şefi - Antena 3; inspector şef -  Naţional TV. 

 

Acest tip de greşeală apare însă şi în cazul altor categorii de cuvinte compuse: bun simţ, 

crimă cu sânge rece -  Naţional TV; bunul simţ - B1 TV; rămas bun - TVR ; social democraţii, fast 

food, sex simbolurile - Antena 3; cuvinte cheie - TVR Cultural;  

Cratima lipseşte şi din denumirile unor oraşe: Târgu Mureş- Antena 1, Pro TV; Cluj Napoca 

- Realitatea TV, TVR Cultural; Cluj Napoca, Târgu Mureş, Turnu Măgurele, Miercurea Ciuc, Piatra 

Neamţ - N24, harta meteo. 

Frecventă  este  folosirea  substantivului  prim-ministru,  articulat  primul-ministru  şi 

primului-ministru. Adjectivul prim din alcătuirea acestui substantiv compus este invariabil, deci 

articolul hotărât se ataşează la substantivul ministru. Formele articulate sunt: la nominativ-acuzativ, 

prim-ministrul, la genitiv-dativ, prim-ministrului. 

Consilier al primului-ministru - B1 TV; 

Accidental, a fost înregistraăt rostirea greşită, populară sau regională, a unor cuvinte: servici 

- Antena 3, OTV − corect: serviciu; şpreiul - Radio România Actualităţi − corect: spreiul; funerariile 

-  Antena 3 − corect: funeraliile;  montiuri -  B1 TV − corect: monturi; fuselaj - Radio InfoPro − 

corect: fuzelaj; recensarea - TVR 1 − corect: recenzarea; ceilanţi -  OTV− corect: ceilalţi; halviţă -

Radio România Cultural − corect: alviţă; plaje -  OTV; pronunţare specifică zonei Bucureştiului − 

corect: plajă.  

Dezacordul a fost o altă greşeală frecventă înregistrată în urma monitorizării. 

A suportat cât a suportat puţine femei din România - OTV; 

E un lucru bun pentru campionatul nostru aceste repatrieri sau...? - Prima TV. 

           În acest caz, dezacordul este o greşeală categorică şi nu poate fi tolerat. 



6 
 

           Acesta a fost o parte din mesajul adresat de preşedintele Traian Băsescu -  TVR 1 – 

dezacordul este favorizat de structura partitivă. 

Dezacordul între subiect şi predicat se produce destul de frecvent din cauza atracţiei altui 

element din enunţ, fapt subliniat în enunţurile de mai jos: 

Premiul de 10 200 de roni vor fi ai dumneavoastră - Naţional TV 

Nici măcar aportul propriilor suporteri nu i-au ajutat - Naţional TV, N24 

Toate persoanele implicate în altercaţie va fi cercetate - TVR 2 

Alianţa antidiscriminare a tuturor tăticilor susţin că...- TVR 2. 

În enunţul de mai jos, verbul a rămâne nu trebuia acordat, deoarece subiectul său este 

reprezentat de propoziţia care urmează. Prin atracţie, el a fost acordat greşit cu un substantiv din 

propoziţie: 

Rămân ca anchetatorii să facă lumină în zilele următoare. -  Pro TV. 

Alte tipuri de dezacorduri apar din cauze semantice: nominalul cu funcţia de subiect este la 

singular, dar are înţeles de plural. De exemplu, Dinamo se referă la mai mulţi jucători, cine se referă 

la mai mulţi producători: 

Scor au făcut şi Dinamo, 90 la 0 la Braşov. - TVR 1; 

Cine îi fac pe roboţii ăştia? -  Radio România Actualităţi.  

Dezacordul apare destul de frecvent la reflexivul pasiv. Acesta ar trebui acordat, dar unii 

vorbitori nu au făcut acordul, preferând singularul. Această greşeală este favorizată şi de valoarea 

impersonală a reflexivului pasiv: 

Câte accesări s-a făcut pentru acest film. - OTV. 

Sunt frecvente formulările telegrafice din titluri şi subtitluri, în care substantivele sunt la 

nominativ, iar prepoziţiile sunt omise, relaţiile dintre cuvinte nefiind marcate. Aceste formulări sunt 

impuse de stilul telegrafic al (sub)titlurilor şi chiar de lipsa spaţiului pe ecran. Prezenţa desinenţelor 

ar putea mări corpul cuvântului, iar prepoziţiile ar lungi titlul, însă sunt nefireşti pentru limba 

română: 

Ion Matei, pasager microbuz, Sulfina Barbu, preşedinte Organizaţia de femei PDL - TVR 1; 

 

Numarul locuințelor finalizate semestrul I - OTV – în plus, textul este scris fără diacritice; 

Proprietar maşină, Preşedinte Asociaţie Proprietari - Naţional TV; 

Primar comuna Jucu - Pro TV; 

Autor manual - TVR 2; 

Imagini preluate Antena 1 - Realitatea TV; 

Candidat alegeri prezidenţiale SUA, medic şef sanatoriu Bulci , imagini cameră de 

supraveghere  - Prima TV; 
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Carmen Brad – şef secţie Artă Orientală şi Europeană -  TVR Cultural; 

Coordonator proiect; lider grup PC Senat; Maria, proprietar bucătărie; Dan Apostol, expert 

Comisia Humboldt, Uniunea Europeană. -  N24, în vorbire. 

Anacoluturile sunt frecvente mai ales în talk-show-uri, când textul nu este scris pe prompter. 

Deoarece vorbitorul trebuie să vorbească liber, apar numeroase discontinuităţi sintactice. Frazele 

încep cu un anumit tipar de construcţie, apoi acesta este abandonat şi fraza continuă cu un alt tipar 

de construcţie sau cu altă idee. Conform DEX-ului, anacolutul reprezintă o discontinuitate sau o 

ruptură logico-sintactică în interiorul unei propoziții sau al unei fraze. Termenul „anacolut” vine, pe 

filieră franceză („anacoluthe”), din greaca veche şi din latină, limbi în care înseamnă „incoerenţă” 

sau „inconsecvenţă”. Această greşeală de construcţie apare cu precădere în limba vorbită, unde 

intervin, desigur, graba, neglijența în exprimare și necunoașterea regulilor sintactice de construire a 

unui enunț.  

Discontinuitatea sintactică poate afecta doar o categorie gramaticală (cazul, numărul, 

persoana) sau întreaga structură a enunţului: 

          O familie de patru membri le-au venit o mie de lei pe lună ;   

Ceea ce-ţi doresc şi dumneavoastră - B1 TV; 

Iată câteva exemple din mass-media în care este prezent anacolutul: 

• „un teribil de talentat pianist chinez, celebru în toată lumea, i s-au tăiat degetele”: 

pronumele personal cu formă neaccentuată „i” nu poate relua decât un compliment indirect în dativ 

(unui); de asemenea, pentru a evita anacolutul, se poate alcătui enunțul folosind alt verb. Formele 

corecte sunt: „unui pianist talentat…” și „un teribil de talentat pianist chinez, celebru în toată lumea, 

a rămas fără degete pentru că i s-au tăiat”. (OTV) 

• „cine deranjează, astăzi, la 20 de ani după revoluţie, i se dă în cap”: se începe fraza 

cu o formă de nominativ și se continuă cu un dativ ; forma corectă: „cui deranjează, astăzi, la 20 de 

ani după revoluţie, i se dă în cap”. (OTV) 

• „dacă revendicările lor nu se vor găsi rezolvări pentru ele” – forma corectă: „dacă 

pentru revendicările lor nu se vor găsi rezolvări” (Antena 1) 

• „stâlpii societății civile atât le place de mult să se împăuneze” – forma corectă: 

„stâlpilor societății civile atât le place de mult să se împăuneze” (DIGI 24) 

• „Ando a fost un jucător care ieșea la bătaie, care îi plăcea să ia adversarul pe piept și 

să se lupte cu el.” –  forma corectă: „Ando a fost un jucător care ieșea la bătaie, căruia îi plăcea să ia 

adversarul pe piept și să se lupte cu el” (TVR 2) 

• „proprietarii autoturismelor care nu erau acasă au… le-au fost mutate mașinile de 

polițiști și pompieri” – forma corectă: „proprietarilor autoturismelor care nu erau acasă au… le-au 

fost mutate mașinile de polițiști și pompieri” (Antena 3) 
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• „ploile ne strică planurile și pentru noi, doamnele, coafurile” – forma corectă: „ploile 

ne strică planurile și nouă, doamnelor, coafurile” (Kanal D) 

• „obținerea permisului de ședere, care se reînnoiește odată la doi ani și poți călători cu 

el oriunde în Uniunea Europeană” – forma corectă: „obținerea permisului de ședere, care se 

reînnoiește odată la doi ani și cu care poți călători oriunde în Uniunea Europeană” (Pro TV) 

• „Dar credeți că cei care vor vota anul viitor va conta acest lucru pentru ei?” – forma 

corectă: „Dar credeți că pentru cei care vor vota anul viitor va conta acest lucru?” sau ”Dar credeți 

că cei care vor vota anul viitor vor considera important acest lucru?” (Realitatea TV)  (sursa : 

cna.ro) 

Pe de altă parte, anacoluturile mai sunt folosite în literatură pentru efectul comic pe care îl au 

și pentru a sugera lipsa de cultură a unor personaje. De exemplu : 

„Eu, domn’ judecător, reclam, pardon, onoarea mea, care m-a-njurat, și clondirul cu trei 

chile mastică prima, care venisem tomn’ atunci cu birja de la Marinescu Bragadiru din Piață, încă 

chiar domn’ zicea  să-l iau în birje.” (I. L. Caragiale, Justiție) 

„Considerând că domnișoara Lucreția Ionescu pretinde că este în dreptul său deoarece în 

virtutea contractului cu timbru în regulă, când se știa că are domiciliu, neașteptându-se nicidecum, 

căci nu a avut nici cea mai mică somațiune iar biletul de închiriat a fost pus ilegal și de aceea nu i-a 

dat nicio importanță.” (I. L. Caragiale, Proces verbal)  

Consiliul Naţional al Audiovizualului a atras atenţia, în dese rânduri, asupra creşterii erorilor 

de limba română în cadrul emisiunilor posturilor de televiziune publică. Astfel, s-a constatat că 

greşelile privind sintaxa sunt cele mai frecvente erori ce apar în emisiunile radio şi TV, conform 

studiului realizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan -Al. Rosetti” din Bucureşti.(Proiectul 

Consiliului Naţional al Audiovizualului de a monitoriza greşelile de limbăromână(www.cna.ro). 
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ACTIVITATEA  GUVERNAMENTALĂ  ÎN  DOMENIUL  EDUCAŢIEI  ÎN 
PRIMUL DECENIU INTERBELIC 

 
 

                                                                              prof. Mitru Alexandru 
                                                                                Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari 
 
Dezvoltarea economică a României a determinat, încă înainte de finalizarea războiului, 

punerea în discuţie a problemei reorganizării învăţământului de toate gradele. În guvernul condus de 
Alexandru Marghiloman (5 martie – 23 octombrie 1918), funcţia de Ministru al Instrucţiunii Publice 
a fost ocupată de profesorul Simion Mehedinţi. Preocupat de situaţia sistemului de educaţie în 
această perioadă nefastă a războiului, şi din dorinţa ca anul şcolar 1918 – 1919 să se desfăşoare în 
condiţii cât mai bune, Simion Mehedinţi a elaborat un set de legi menit să transforme şcoala 
românească.  

Ideea principală a acestor măsuri legislative era de a schimba “şcoala poporului“, denumire 
prin care se înţelegea pe atunci şcoala primară şi şcoala normală. Conştient că reforma 
învăţământului trebuia începută cu pregătirea corpului profesoral, Ministrul Instrucţiunii Publice 
hotărâse că viitorii învăţători şi profesori urmau să fie selecţionaţi după criterii de vocaţie, dintre cei 
care urmau “şcolile pregătitoare şi seminariile normale.” 1 

Prin legea din 1918, Simion Mehedinţi a prelungit durata anilor de şcolarizare obligatorie, de 
la 4 ani, la 7 ani. Astfel, era creat învăţământul “supraprimar”, care trebuia să vină în ajutorul 
educării practice a categoriilor de elevi care nu aveau posibilitatea să urmeze şcoala secundară. În 
concepţia lui Simion Mehedinţi, temelia naţiunii o constituia ţăranul, de aceea şcoala primară 
trebuia să fie una specific ţărănească, capabilă să pregătescă viitorul agricultor şi meşteşugar sătesc, 
în spiritul tradiţiilor de muncă şi viaţă ale ţăranului român. 

Rapiditatea cu care s-au desfăşurat evenimentele politico-militare în perioada anilor 1918 - 
1919, au impus realizarea unei noi legislaţii şcolare, care să corespundă nevoilor existente după 
Marea Unire. 2 

                                                           
1 Ştefan Pascu, coordonator, Istoria învăţământului din România, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1971, p. 260 
2 Nicolae Iorga, Istoria învţământului românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971, p. 146 
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Deşi legea lui Simion Mehedinţi nu a apucat să fie bine aplicată, principiile generale care au 
stat la baza promovării ei, vor fi regăsite în măsurile legislative luate în domeniul reformării 
sistemului de învăţământ. 

În guvernul liberal condus de Ion I. C. Brătianu (29 noiembrie 1918 – 12 septembrie 1919), 
postul de Ministru al Cultelor şi al Instrucţiunii Publice a fost încredinţat eminentului chirurg dr. 
Constantin Angelescu. Acesta, prin activitatea depusă la  minister, îşi va lega numele de dezvoltarea 
învăţământului românesc în perioada interbelică. 

În noul context creat de realizarea României Mari, dr. Constantin Angelescu a convocat în 
aprilie 1919, reprezentanţii învăţământului din toate provinciile ţării, pentru ca în urma discuţiilor 
purtate să se stabilească principiile orientative ale noii reforme. Din păcate hotărârile comisiei 
ministeriale alcătuită cu acest prilej, nu au putut fi transpuse imediat într-o lege care să stabilească 
baza de dezvoltare a învăţământului românesc. 

O primă măsură luată de ministrul dr. Constantin Angelescu, avea în vedere dezvoltarea 
învăţământului obligatoriu. Astfel prin Decretul-lege din 5 iulie 1919 se prelungea obligativitatea 
învăţământului primar până la vărsta de 16 ani şi înfiinţarea cursului complementar, ca al doilea 
ciclu obligatoriu al şcolii primare. Acest ciclu, avea un caracter practic utilitar pentru copiii care nu 
puteau să-şi continue studiile în şcoala secundară teoretică sau practică.3 

Organizarea sistemului de învăţământ de până la Marea Unire nu a dat rezultatele aşteptate, 
asta în principal dacă ne raportăm la numărul extraordinar de mare de neştiutori de carte. La acest 
moment, în Basarabia 94% din populaţie era analfabetă, în Bucovina procentul era de 60%, în 
Vechiul Regat de 43%, iar cel mai mic procent se înregistra în Transilvania, de 40%. Într-o stare 
foarte grea se afla şi situaţia localurilor pentru şcoli. Din datele oferite de minister în 1919, existau 
aproape 11.000 de şcoli primare (1.500 în Basarabia, 539 în Bucovina, 5.500 în Vechiul Regat şi 
3.700 în Transilvania), ceea ce reprezenta abia a treia parte din necesarul de unităţi şcolare.4 Din 
acest motiv, încercările de reformă vor continua, în ciuda instabilităţii politice cu care se confrunta 
România în acea perioadă. 

Petre P. Negulescu, din postura de Ministru al Instrucţiunii Publice în guvernul condus de 
generalul Alexandru Averescu (13 martie 1920 – 16 decembrie 1921), a elaborat un prim proiect de 
lege a învăţământului în 1921, pentru a rezolva în primul rând cea mai stringentă problemă a 
sistemului de învăţământ de după Unire: unificarea învăţământului românesc din toate provinciile 
istorice într-un singur tip de şcoală. 

Una din primele măsuri importante luate de ministrul Petre P. Negulescu, a fost aceea de a 
reorganiza ministerul, separând educaţia de culte. Astfel, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice 
se transformă, începând cu 13 iunie 1920, în Ministerul Instrucţiunii Publice şi în Ministerul 
Cultelor şi Artelor.5 

Ca şi în cazul predecesorilor săi, Petre P. Negulescu, în proiectul legislativ din 1921, pleca 
de la concepţia că învăţământul supraprimar era destinat acelor categorii de copii care, neavând 
mijloace materiale şi neputând urma şcoala secundară, se vor orienta către munca manuală. Din 
acest motiv, el a căutat să asigure acestui ciclu de învăţământ mai ales un conţinut practic. 

                                                           
3 Giurescu C. Constantin, Istoria învăţământului din România. Compediu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1971, p. 221 
4 Gheorghe Sbârnă, Viaţa culturală şi învăţământul în dezbaterile senatului în perioada interbelică, în Istoria Senatului 
României, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004, p. 244 
5 Ioan  Scurtu, Istoria contemporană a României. 1918-2001, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002, p. 
162 
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Durata învăţământului obligatoriu era mărită la opt ani. Petre P. Negulescu propunea ca la 
vechile patru clase “începătoare”, să se adauge încă patru “întregitoare”, în care activitatea să se 
desfăşoare mai ales în atelierele şcolare.6 

Vâltoarea evenimentelor politice din acea perioadă a făcut ca proiectul lui Petre P. 
Negulescu să nu ajungă să fie supus votului în parlament, guvernul generalului Alexandru Averescu 
fiind înlăturat de la putere. 

Odată cu revenirea lui Ion I.C. Brătianu la guvernare (19 ianuarie 1922 – 29 martie 1926), 
ministrul instrucţiunii publice, dr. Constantin Angelescu a primit susţinerea politică necesară 
realizării reformei sistemului de educaţie. 

Ministrul Instrucţiunii Publice avea în vedere o rearanjare rapidă a învăţământului primar, 
datorită imposibilităţii statului de a realiza o eficientizare a acestui ciclu de învăţământ. În luna mai 
1922, dr. Constantin Angelescu, vorbind învăţătorilor despre necesitatea reformei, afirma că 
“învăţământul primar rural nu dă roadele la care ne aşteptam, căci mai mult de jumătate dintre copiii 
în vârstă şcolară rămân fără cunoştinţele elementare ale cursului primar.”7 

Plecănd de la realitatea tristă în care se afla învăţământul românesc, dr. Constantin 
Angelescu şi-a propus să relizeze reforma învăţământului în mai multe etape, plecând de la două 
considerente majore. Primul, era acela al unificării celor patru tipuri de organizare şcolară existente 
în cuprinsul României. Al doilea, era ca prin educaţia realizată tinerei generaţii, să se asigure 
trăinicie edificiului realizat la 1 Decembrie 1918. 

În 1924, dr. Constantin Angelescu a mers în Parlamentul României cu un proiect de lege 
care viza învăţământul primar şi normal-primar susţinut de stat. În Expunerea de motive la Proiectul 
de lege pentru învăţământul primar, Ministrul Instrucţiunii Publice afirma că “Numai luminând şi 
întărind conştiinţa naţională vom spori puterile de viaţă şi de rezistenţă ale neamului, la toate 
asalturile din afară şi dinăuntru şi vom asigura trăinicia stăpânirii noastre şi noile graniţe ale 
regatului.” Era clar că această lege avea în vedere consolidarea statului naţional unitar, consolidare 
care nu se putea realiza fără trezirea conştiinţei naţionale şi închegarea sufletească a tuturor 
românilor. Iar acest lucru nu se putea face decât prin sistemul de educaţie.8 

În acelaşi timp, guvernul liberal urmărea prin şcoală întărirea credinţei în virtuţile statului 
democratic. Dr. Constantin Angelescu arăta că democraţia “dă putinţa oricui să se înalţe până acolo 
unde munca şi puterile sale intelectuale îi permit, căci numai astfel se poate stabili ierarhia 
meritului. Dar pentru ca oricine să se poată înălţa, trebuie să aibă libertatea şi posibilitatea de a 
căpăta învăţământul cel mai larg, pe care ţara îl poate da. Numai procedând astfel, ţara poate pune în 
evidenţă şi poate folosi toate valorile pe care le posedă.”9 

În activitatea de întocmire a proiectului de lege, Ministrul Instrucţiunii Publice a consultat 
asociaţiile cadrelor didactice din toate ţinuturile, precum şi organele teritoriale ale ministerului, care 
aveau în grijă controlul şi îndrumarea activităţii didactice. Mai mult, proiectul propus de dr. 
Constantin Angelescu a fost dezbătut şi în cadrul Congresului Asociaţiei Corpului Didactic din toată 
ţara, desfăşurat între 8 – 12 septembrie 1922. În urma acestor discuţii, proiectul legislativ a căpătat 
forma finală, fiind depus în Parlament în sesiunea ordinară prelungită 1923 - 1924. 

Acest proiect politic impresionant, a prilejuit personalităţilor culturale din Parlamentul 
României ocazia de a evidenţia importanţa adoptării legii şi în acelaşi timp de a face o serie de 

                                                           
6 Petre P. Negulescu, Reforma învăţământului, Bucureşti, 1927, p. 61 
7 Arhivele Naționale Istorice Centrale-Direcția Județeană Dâmbovița (se va cita în continuare, A.N.I.C.-D.J.D, Fond 
Şcoala de băieţi Băleni, dosar 17, fila 519 
8 Dezbaterile Senatului României, nr. 69, din 6 iunie 1924, p. 1287 
9 Ibidem, p. 1288  
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observaţii critice, propuneri şi completări. Ministrul Instrucţiunii Publice a fost prezent la toate 
şedinţele de dezbatere din Senat şi a intervenit în mai multe rânduri cu răspunsuri şi clarificări.  

Dr. Constantin Angelescu insista în faţa forului legislativ asupra cerinţelor esenţiale cuprinse 
în proiect, ce urmăreau atât răspândirea culturii în toate păturile sociale, cât şi unificarea sistemului 
de educaţie şi ridicarea lui la nivelul cerinţelor timpului şi ale  achiziţiilor pedagogiei moderne. În 
acelaşi timp, obligativitatea şi gratuitatea învăţământului trebuiau să devină o necesitate absolută, în 
măsură să determine cât mai curând posibil ştergerea “ruşinii analfabetismului, care punea ţara 
noastră în rândul celor mai înapoiate ţări din această parte a lumii”, şi să deschidă o perioadă de 
progres pentru societatea românească.10 

Legea învăţământului primar al statului şi a învăţământului normal-primar, adoptată la 24 
iulie 1924, relevă importanţa care se acorda problemei instruirii şi educării celei mai largi categorii 
de copii, într-o vreme în care, şi în cele mai avansate ţări europene se trecuse la un învăţământ 
obligatoriu cu o durată mai mare de patru ani.  

Învăţământul primar constituia primul grad al sistemului de educaţie şi era format din: 
Şcoala de copii mici (grădiniţe); Şcoala primară (cu durata de 7 ani); Şcoalele şi cursurile de adulţi 
(pentru reducerea anafabetismului) şi Şcoalele şi clasaele speciale pentru copii debili şi anormali 
educabili. 

Prin această lege sunt fixate şi atribuţiile Ministerului Instrucţiunii Publice faţă de 
învăţământul primar: îndrumarea şi supravegherea generală a învăţământului primar, întocmirea 
regulamentelor şi a programelor de învăţământ pentru ciclul primar, cercetarea şi aprobarea 
regulamentelor de conducere şi funcţionare a şcolilor prinare, precum şi a programelor şcolilor 
particulare. 

Conform cu prevederile Constituţiei, învăţământul primar era declarat obligatoriu şi gratuit 
şi, în acelaşi timp, unitar în tot cuprinsul ţării. Plecând de la articolul 6 din lege, toţi cetăţenii 
români, erau datori să dea copiilor lor instrucţiunea elementară, absolut indispensabilă oricărui 
cetăţean, cuprinzând programul complet al şcolii primare de 7 ani.11 

Realizarea obiectivului propus de această lege, în privinţa şcolarizării tuturor copiilor în 
ciclul primar, a provocat în multe cazuri o atitudine ostilă şcolii, din cauza lejerităţii învăţătorilor de 
a aplica sancţiunile materiale prevăzute de lege. Din acest motiv, dr. Constantin Angelescu a revenit 
în mai multe rânduri cu explicaţii privind sancţionarea acelor părinţi care nu respectau articolul 6 
din lege. Adresându-se învăţătorilor, Ministrul Instrucţiunii arăta că “lumea nu este pătrunsă de 
acest imperativ - al obligativităţii învăţămtului - şi de aceea trebuie convinsă.” Legea prevedea, în 
aplicarea obligativităţii, întrebuinţarea mijloacelor mai blânde de convingere ca: “încunoştiinţări, 
largă publicitate, sfaturi, îndemnuri, încurajări, sprijin material, la rigoare procurarea de cărţi şi 
înbrăcăminte copiilor, şi numai în cazuri extreme de vădită rea voinţă să se    recurgă la sancţiunile 
penale şi materiale.”12 

O altă problemă ridicată de această lege, a fost cea legată de obligativitatea predării în limba 
română. La articolul 7, legea prevedea: “Învăţământul primar în şcoalele statului se predă în limba 
română. În comunele cu populaţie de altă limbă decât limba română, Ministerul Instrucţiunii Publice 
va înfiinţa şcoale primare cu limbă de predare a populaţiei respective, în aceeaşi proporţie ca şi în 

                                                           
10 Gheorghe Sbârnă, Viaţa culturală şi învăţământul în dezbaterile senatului în perioada interbelică, în Istoria Senatului 
României, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004, p. 244 
11 Monitorul Oficial,  Nr. 161, 26 iulie 1924, p. 8602 - 8629 
12 A.N.I.C.-D.J.D,  Fond Şcoala de băieţi Băleni, dosar 22, fila 42 



13 
 

comunele româneşti. În aceste şcoale studiul limbii române va fi însă obligatoriu în numărul de ore 
stabilit de regulament.”13 

Plecând de la obligativitatea predării limbii române, atât deputaţii maghiari, cât şi 
conducătorii bisericilor catolice şi protestante, au formulat o serie de rezerve faţă de legea din 1924. 

Prin aceeaşi lege s-a stabilit şi prelungirea duratei de pregătire a învăţătorilor, de la 6 ani la 7 
ani. Organizarea învăţământului normal era prevăzută la articolul 201, care prevedea: “Programa 
materiilor de învăţământ a şcoalelor normale va cuprinde: religia şi morala creştină, limba şi 
literatură română, cunoaşterea folclorului românesc, precum şi mijloacele de cercetare a lui, limba 
franceză şi, în mod facultativ, o altă limbă străină modernă, ..., istoria românilor şi elemente de 
istorie universală, dându-se atenţie evenimentelor care sunt în legătură cu istoria naţională, 
geografia României (cu specială atenţiune pentru geografia economică şi noţiuni de geografie 
universală şi geografie matematică), matematica (aritmetica, geometria şi noţiuni de algebră şi 
agrimensură) , noţiuni de contabilitate şi comerţ, ştiinţe fizico-chimice şi naturale, noţiuni de 
agronomie şi anexele ei, cu aplicaţiuni practice, gospodăria şi geniul rural, ştiinţele pedagogice 
(psihologia, logica, pedagogia, didactica, ...) cu legislaţia şcolară şi practica pedagogică, datoriile 
învăţătorilor, igiena şi medicina populară, noţiuni de drept constituţional şi administrativ şi 
economie politică, caligrafia şi desenul artistic, muzica vocală, bisericească şi instrumentală, 
educaţia fizică, lucrul manual şi economia casnică ..., şi materiile de învăţământ prevăzute în plus în 
programa gimnaziului. (...) Învăţământul comercial, agricol şi al lucrului manual se va preda în 
vederea pregătirii învăţătorilor pentru a putea fi aplicat de ei, în mod practic utilitar, în ultimii trei 
ani ai şcoalei primare. În şcoalele normale, în care vor fi elevi ai unei minorităţi în proporţie de cel 
puţin 20%, se va preda pentru aceştia, în mod obligatoriu şi limba maternă, în aşa fel ca să poată 
preda în această limbă, de asemenea, şi religia.”14 

Am reprodus acest articol din Legea învăţământului normal, pentru a accentua importanţa pe 
care dr. Constantin Angelescu o acorda pregătirii corpului profesoral. După absolvirea şcolii 
normale astfel organizate, era clar că învăţătorul trimis să lumineze tânăra generaţie îşi va îndeplini 
misiunea atât de importantă. 

După şaizeci de ani de la adoptarea învăţământului obligatoriu de patru ani, guvernul liberal 
a crescut perioada de şcolarizare obligatorie la şapte ani. Iniţiatorii acestei legi urmăreau ca, prin 
alicarea ei, să realizeze două obiective: un nivel mai ridicat de instruire a celor care vor constitui 
forţa de muncă atât în industrie cât şi în agricultură, şi o educaţie morală şi cetăţenească. Cei trei ani 
de învăţământ supraprimar tebuiau să asigure educarea tinerei generaţii în spiritul dezvoltării 
statului de drept, a societăţii democratice, în spiritul armoniei sociale şi naţionale. 

Conţinutul învăţământului în clasele V - VII constituia o revenire, într-o formă mai 
dezvoltată, la cunoştinţele care se predau în clasele I - IV. Procesul didactic în ciclul supraprimar era 
condus de către învăţători, de aici şi importanţa dată dezvoltării şcolii normale. Însă, cu toată 
stăruinţa ministerului, nivelul de pregătire al absolvenţilor ciclului supraprimar era mult inferior faţă 
de al acelora care frecventau clasele inferioare ale liceului. Din acest motiv, nu a fost posibilă 
aplicarea pe scară largă a articolului din Legea învăţământului primar, care prevedea trecerea din 
învăţământul supraprimar în cel liceeal, pe baza unui examen de diferenţă.15 

Legea învăţământului din 1924, a reprezentat un mare câştig pentru educarea tinerei 
generaţii. Analizând efectele produse de această lege în anii `30, nu putem afirma că toate 
obiectivele avute în vedere de dr. Constantin Angelescu au fost atinse. Condiţiile materiale ale 

                                                           
13 Monitorul Oficial,  Nr. 161, 26 iulie 1924, p. 8602 - 8629 
14 Monitorul Oficial, Nr. 161, 26 iulie 1924, p. 8602 - 8629 
15 Ioan  Scurtu, Istoria contemporană a României. 1918-2001, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2002, p. 163 



14 
 

populaţiei au determinat ca frecvenţă elevilor la şcoala supraprimară să fie redusă. Până în 1932, 
şcoala supraprimară nu a dat în medie decât un absolvent pe fiecare şcoală primară de 7 ani.16  
Multe comunităţi duceau lipsă de cadre didactice calificate sau de spaţii corespunzătoare pentru 
şcoală. Însă, cu toate aceste neajunsuri, Legea învăţământului primar a determinat o explozie a 
dezvoltării orizontului cultural al tinerei generaţii, în special în mediul rural. Importanţa acordată de 
stat învăţământului primar, a determinat în opinia noastră, atingerea principalului obiectiv al 
iniţiatorului acestei legi: educarea tinerei generaţii în direcţia consolidării conştiinţei naţionale. 

Privind dezvoltarea învăţământului românesc în ansamblu, Ministrul Instrucţiunii Publice, 
dr. Constantin Angelescu s-a prezentat în faţa Parlamentului în 1925 cu alte două proiecte de lege. 
Primul privea reglementarea învăţământului particular, iar al doilea privea introducerea examenului 
de bacalaureat în învăţământul secundar. 

În opinia guvernului liberal, examenul de absolvire susţinut de elevi la terminarea studiilor 
secundare, constituia principala cauză a scăderii nivelului de pregătire a celor care treceau pragul 
învăţământului superior. Acest examen, devenit mai mult o formalitate, nu mai constituia o piedică 
în calea elevilor slab pregătiţi şi, astfel, aceştia intrau cu uşurinţă în şcolile superioare. 

Placând de la această realitate, dr. Constantin Angelescu considera că cea mai sigură cale de 
a ridica calitatea învăţământului superior, era introducerea unui examen serios la terminarea 
studiilor secundare, care să verifice cunoştinţele dobândite de elevi. 

Ministrul Instrucţiunii Publice a venit în faţa Parlamentului şi a propus introducerea 
examenului de bacalaureat la terminarea studiilor secundare, pe baza căruia să se realizeze 
înscrierea în învăţământul superior. Iniţiatorul Legii bacalaureatului vedea acest examen ca un 
mijloc eficient de verificare a cunoştinţelor dobândite în liceu şi a influenţei acestora în formarea 
personalităţii intelectuale a tinerei generaţii.17 

În expunerea de motive la Legea bacalaureatului, dr. Constantin Angelescu arăta că 
“gimnaziul trebuie să rămână larg deschis oricărui tânăr, pentru o întregire a cunoştinţelor din 
învăţământul primar, iar liceul propriu-zis trebuie rezervat celor ce manifestă aptitudinile necesare 
pentru apropierea unei culturi mai înalte, şi aceasta în marginile trebuinţelor reale ale organizmului 
nostru de stat.”18 

Noul bacalaureat prevedea examinarea cunoştinţelor acumulate la disciplinele de identitate 
naţională: Limba şi Literatura Română, Istoria Românilor şi Geografia României, la care se adăugau 
examene la două din materiile specifice specializării pe care a urmat-o elevul.  

Legea bacalaureatului, adoptată în 1925, şi-a dovedit eficacitatea din primii ani de aplicare. 
Seriozitatea şi severitatea acestui examen, determina ca procentul celor reuşiţi să se situeze în jurul 
cifrei de 50%. Prin această selecţie riguroasă a tinerilor absolvenţi ai scolii secundare, Ministerul 
Instrucţiunii Publice se asigura că elevii slab pregătiţi nu mai afectau calitatea învăţământului 
superior.  

Liberalii apreciau că studiile superioare trebuiau urmate de către cei care aveau înclinaţii 
deosebite întru-un anumit domeniu şi puteau să se afirme ca buni intelectuali. Ei considerau că 
sporirea numărului de studenţi la unele specializări, nu se justifica sub nicio formă prin prisma 
dezvoltării nivelului intelectual al tinerei generaţii.  

Altfel spus, liberalii considerau că a absolvi  o facultate doar de dragul diplomei universitare, 
constituia un pas înapoi în menţinerea nivelului ridicat al calităţii învăţământului superior românesc. 

                                                           
16 Ştefan Pascu, coordonator, Istoria învăţământului din România, vol. II, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1971, p. 262 
17 Gheorghe Sbârnă, Viaţa culturală şi învăţământul în dezbaterile senatului în perioada interbelică, în Istoria Senatului 
României, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004, p. 319 
18 Dezbaterile Senatului României, nr. 38, din 27 februarie 1925, p. 517 
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Mai mult decât atât, liberalii erau de părere că un învăţămât superior care ar fi produs licenţiaţi pe 
bandă rulantă, nu ar fi făcut altceva decât să mărească numărul celor care nu pot fi absorbiţi de piaţa 
muncii pentru meseria pentru care s-au calificat. 

Măsurile luate de liberali nu au fost susţinute de întreaga clasă politică. Naţional-ţărăniştii au 
optat pentru deschiderea porţilor universităţilor pentru mult mai mulţi studenţi. Ei considerau că o 
societate cu un procent ridicat de licenţiaţi ar fi fost mult mai greu de influenţat politic de o anumită 
parte a clasei politice româneşti.19 

Ciudat, dar  poziţia Partidului Naţional Ţărănesc în această problemă era în totală 
contradicţie cu poziţia sa faţă de liceul teoretic. În privinţa studiilor secundare, partidul se 
pronunţase foarte clar pentru reducerea numărului de elevi cuprinşi în liceele teoretice şi sporirea 
celor din şcolile practice. Naţional-ţărăniştii argumentau că absolvenţii liceelor teoretice nu făceau 
altceva decât să mărească numărul celor care nu puteau fi absorbiţi de piaţa muncii, datorită lipsei 
unei calificări specifice.  

În schimb, în privinţa studiilor superioare, naţional-ţărăniştii considerau că luminarea tinerei 
generaţii într-un procent cât mai ridicat, în universităţile ţării constituia o prioritate pentru 
consolidarea statului naţional unitar. Asta, chiar dacă calitatea învăţământului superior avea grav de 
suferit, iar mulţi dintre cei licenţiaţi nu aveau şansa să practice meseria pentru care s-au pregătit. 

Această poziţie s-a văzut în timpul guvernării naţional-ţărăniste când examenul de 
bacalaureat a devenit mai mult o formalitate. Astfel numărul absolvenţilor a crescut de la 43 % în 
1925, la 75 % în 1933.20 Din păcate, eliminarea exigenței în ceea ce privește susținerea examenului 
de bacalaureat a avut o consecinţă foarte gravă: a crescut foarte mult numărul celor slab pregătiţi în 
cursul secundar, fapt ce a dus inevitabil la o diminuare a nivelului de pregătire universitar. 

Proiectul legislativ propus de dr. Constantin Angelescu în privinţa învăţământului particular, 
a stârnit numeroase nemulţumiri, în special în rândul Partidului Maghiar din România.  

Legea învăţământului particular din 1925 prevedea că educaţia elevilor se putea realiza atât 
în şcolile statului sau în familie cât şi în şcoli deţinute de comunităţi, confesiuni religioase sau de 
particulari. Important este faptul că numai cetăţenii români puteau înfiinţa astfel de şcoli, care 
funcţionau sub supravegherea Ministerului Instrucţiunii Publice. Prin această lege, se arăta clar că 
sub nicio formă nu se puteau înfiinţa şcoli normale şi şcoli superioare particulare. 

O altă prevedere importantă a legii se referea la faptul că, “ oricare ar fi limba de predare a 
unei şcoli particulare, Limba Română, Istoria Românilor şi Geografia României se vor preda în 
limba română în toate şcolile de orice grad şi categorie, începând din clasa a III-a primară.“21 

Partidul Maghiar era nemulţumit şi de faptul că, în şcolile particulare nu aveau voie să 
predea decât cetăţeni români. Cetăţenii străini erau admişi numai în mod excepţional, pentru 
predarea limbii materne sau a limbilor moderne, dar numai cu aprobarea specială a ministerului. De 
asemenea cărţile, hărţile sau alte materiale didactice nu puteau fi folosite în aceste şcoli, decât cu 
aprobarea ministerului. Mai mult decât atât, şcolile particulare nu aveau voie să primească fonduri, 
subvenţii sau donaţii din străinătate, decât cu ştirea şi aprobarea Ministerului Instrucţiunii Publice.22 

Atât deputaţii maghiari, cât și conducătorii bisericilor catolice şi reformate au formulat, aşa 
cum am arătat, o serie de rezerve faţă de această lege. Reprezentanţii maghiarimii au adresat Ligii 

                                                           
19 Ion Mihalache, Ce politică să facem. Ediţie, tabel cronologic şi note: Dan Răducanu. Studiu introductiv:  Andrei 
Pippidi, Editura Arc 2000, Bucureşti, 1995, p. 145 
20 Ştefan Pascu, coordonator, Istoria învăţământului din România, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1971, p. 312 
21  Monitorul Oficial, Nr. 283, 22 decembrie 1925, p. 582 - 587 
22 Ibidem 
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Naţiunilor o plângere legată de prevederile Legii învăţământului particular adoptată de Parlamentul 
României. 

Prin această lege, guvernul liberal a reuşit să ofere cadrul legislativ necesar dezvoltării 
învăţământului particular, susţinut de confesiunile religioase sau de către persoane fizice. În cele 
mai multe cazuri, organizarea de şcoli particulare de către reprezentanţii minorităţilor naţionale, a 
venit în întâmpinarea statului, care nu era în poziţia de a susţine şcoli cu predare în limbile 
minorităţilor pretutindeni unde se afla populaţie aparţinând uneia sau alteia dintre minorităţile 
naţionale. 

Ministrul liberal al Instrucţiunii Publice, dr. Constantin Angelescu, a dorit să completeze 
cadrul legislativ al învăţământului românesc cu o lege privind şcoala secundară, încă din 1925, însă 
evoluţia politică a ţării, nu a permis acest lucru decât în anul 1928. 

Încă de la început, dr. Constantin Angelescu a făcut precizarea că urmărea prin această lege 
unificarea învăţământului secundar. Această lege trebuia să creeze o şcoală unitară în toate 
provinciile istorice ale ţării, care “să închege unitatea naţională a tuturor românilor.”  

Prin acest act normativ, se renunţa la cele trei secţii ale liceului, stabilite de Spiru Haret prin 
Legea din 1898, creîndu-se o şcoală unică, în care predominau disciplinele umaniste. În opinia 
ministrului, învăţământul secundar era chemat “să formeze sufletul şi să modeleze mintea tinerelor 
generaţii, dezvoltând sentimentul naţional şi dragostea de ţară.”23  

Învăţământul secundar era împărţit în două trepte: treapta inferioară, numită gimnaziu care 
cuprindea trei ani de studiu şi treapta superioară, numită liceu, cu patru ani de studiu. Astfel, durata 
învăţământului secundar era redusă de la opt ani la şapte ani, iar în învăţământul superior a fost creat 
aşa-numitul an preparator. În urma promovării de către elevi a examanului de bacalaureat, aceştia 
intrau în anul preparator al acelei facultăţi pentru care considerau că au înclinaţii. Activitatea 
desfăşurata aici în timpul acestui an, sub îndrumarea cadrelor universitare, ca şi examenele ce 
trebuiau promovate, atestau sau infirmau posibilităţile acestora de a se specializa în domeniul ales. 

În opinia lui dr. Constantin Angelescu, gimnaziul trebuia să fie mai aproape de lumea rurală, 
asta în condiţiile în care fiii de ţărani, dornici de a urma şcoli superioare, nu puteau să meargă la 
şcolile din marile oraşe, datorită situaţiei materiale precare. Gimnaziul era privit ca şcoală post-
primară, după absolvirea căreia elevul putea opta să meargă mai departe la liceu, la şcoala normală, 
seminar sau la şcoala secundară aplicată. 

Prin Legea din 8 mai 1928, învăţământul secundar era format din: învăţământul secundar 
teoretic (gimnaziile şi licee teoretice); învăţământul normal; seminariile teologice; învăţământul 
industrial (organizat prin legea din 1936); învăţământul comercial (organizat tot prin legea din 
1936); învăţământul agricol (organizat prin legea din 1929) şi învăţământul militar. 

Însă, aplicarea Legii învăţământului secundar, va determina puternice discuţii în Parlamentul 
dominat acum de naţional-ţărănişti. Venit la guvernare în noiembrie 1928, Partidul Naţional 
Ţărănesc a pornit o adevărată cruciadă pentru a schimba direcţia impusă de liberali dezvoltării 
statului naţional unitar român.  

În februarie 1929, noul Ministru al Instrucţiunii Publice, profesorul Nicolae Costăchescu a 
adus în dezbaterile Parlamentului modificarea Legii învăţământului secundar, adoptată în primăvara 
anului trecut.  

Partidul Naţional Liberal şi-a menţinut poziţia exprimată încă din 1918 - sunt anumite 
domenii de interes naţional, care nu pot fi tratate ţinând seama de interesele limitate ale unui partid 
politic sau altul. Senatorul dr. Constantin Angelescu a insistat în cadrul forului legislativ, asupra 

                                                           
23 Dezbaterile Senatului României, nr. 56, din 2 aprilie 1928, p. 1425 
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păstrării stabilităţii legislative în domeniul educaţiei. Senatorul liberal afirma că problemele legate 
”de şcoală nu sunt chestiuni de partid sau de opinii politice: toţi trebuie să contribuim ca şcoala 
noastră să fie la înălţimea timpului în care trăim; iar politica meschină de partid nu are ce căuta în 
ea.”24 

Nicolae Costăchescu, Ministrul naţional ţărănist al Instrucţiunii Publice, a pus la baza 
programului său de reorganizare a învăţământului faptul că “ şcoala noastră trebuie organizată şi 
dezvoltată potrivit structurii noastre sociale, şi anume să nu dăm importanţă unei categorii de şcoli 
în detrimentul altei categorii de şcoli, când structura neamului nostru cere, din contră, să dezvoltăm 
şcoala în raport invers.”25 

Naţional ţărăniştii, prin Nicolae Costăchescu afirmau că “şcoala secundară s-a dezvoltat prea 
mult în detrimentul şcolii populare şi universitare.” Ministrul Instrucţiunii Publice considera că sunt 
prea multe gimnazii şi licee, iar statul cheltuie prea multe fonduri cu învăţământul secundar, în 
defavoarea învăţământului primar şi universitar. Plecând de la această premiză, Nicolae Costăchescu 
se pronunţa pentru temporizarea învăţământului secundar şi pentru acordarea întregului sprijin 
răspândirii şcolii în mediul rural şi învăţământului superior.26 

În cazul examenului de bacalaureat, Nicolae Costăchescu a pus în aplicare viziunea naţional 
ţărănistă, prin care se dorea mărirea numărului de studenţi, fără să se ţină cont de calitatea actului de 
educaţie.  

În luna mai 1929, Ministrul Instrucţiunii Publice a venit în Parlament cu o propunere 
legislativă de modificare a Legii bacalaureatului din 1925. Deşi modificarea era prezentată ca fiind 
una minoră, care nu schimbă cu nimic baza acestui examen, propunerea legislativă a naţional 
ţărăniştilor a făcut ca bacalaureatul să-şi piardă importanţa avută în cadrul selectării elevilor 
merituoşi. Mai mult decât atât, faptul că examenul de bacalaureat a devenit o formalitate, a 
determinat o scădere drastică a calităţii învăţământului secundar, dar şi a învăţământului universitar. 

Nicolae Costăchescu afirma că nu a avut în vedere nicio clipă o schimbare de amploare a 
Legii bacalaureatului, el urmărind “numai simple modificări în tehnica executării lui, pentru a uşura 
ţinerea acestui examen, atât pentru candidaţi, cât şi pentru profesori, şi aceasta să nu fie interpretată 
că am uşurat bacalaureatul.“27  

Însă modificarile aduse: creşterea numărului de comisii de examinare; includerea în comisii 
şi a profesorilor care au pregătit elevii; reducerea materiilor de examinat la două, etc., au determinat 
exact ceea ce ministrul declara cu nonşalanţă că nu se doreşte de către partidul de guvernămât. După 
cum am mai arătat mai sus, procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat aproape că s-
a dublat în timpul guvernării naţional ţărăniste. 

Sunt mulţi istorici care consideră că exigenţa dorită şi promovată de Partidul Naţional 
Liberal nu se justifică într-o ţară aflată în plină dezvoltare, care avea nevoie de cît mai multe cadre 
calificate la cel mai înalt nivel. Este adevărat că nu se poate construi o economie stabilă, eficientă şi 
prosperă fără oameni foarte bine pregătiţi, însă a scoate pe bandă rulantă licenţiaţi în numele acestei 
idei, nu este un lucru acceptabil în opinia noastră.  

Nu putem accepta ideea că societatea romănească putea progresa prin faptul că un număr tot 
mai mare de licenţiaţi nu se ridicau nici la nivelul unui elev care promovase examenul de 
bacalaureat în forma sa exigentă. 

                                                           
24 Dezbaterile Senatului României, nr. 18, din 15 februarie 1929, p. 550 
25 Ibidem, nr. 25, din 1 martie 1929, p. 842 
26 Gheorghe Sbârnă, Viaţa culturală şi învăţământul în dezbaterile senatului în perioada interbelică, în Istoria Senatului 
României, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti, 2004, p. 308 
27 Dezbaterile Senatului României, nr. 52, din 15 mai 1929, p. 1780 
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Şi faţă de învăţământul secundar, Partidul Naţional Ţărănesc a plecat, în opinia noastră, de la 
premise greşite, care nu aveau nicio legătură cu realitatea. Reducerea liceelor teoretice, din dorinţa 
de a aduce fiii de ţărani la şcoli practice, care să revigoreze lumea agrară, poate părea o idee bună, 
însă realitatea era alta. 

  Ţăranii care aveau o situaţie materială grea, şi majoritatea ţărănimii se afla în această 
situaţie, nu doreau ca fiii lor să-şi continue studiile după terminarea ciclului primar. Aceşti copii 
erau folosiţi la muncile din gospodărie, iar în timpul sezonului agricol la muncile câmpului. Părinţii 
considerau că pe câmp, muncind alături de ei, aceştia învaţau tot ceea ce trebuiau să ştie despre 
bucata lor mică de pământ si ce să facă pentru ca aceasta să le asigure ziua de mâine.28 

Pe de altă parte, ţăranii care aveau un venit care să le permită o viaţă mai bună, lipsită de 
grija zilei de mâine, sub nicio formă nu doreau pentru copiii lor să devină agricultori. Realizau 
eforturi deosebite, pentru ca aceştia să studieze la cele mai bune instituţii de învăţământ, pentru a 
realiza o carieră care să nu aibă de-a face cu agricultura.29 

Nu găsim o motivaţie pentru desele schimbări privind legislaţia în domeniul învăţământului. 
Legislaţia liberală, în lumina cifrelor, este clar că nu a dat roadele aşteptate privind dezvoltarea 
sistemului de educaţie. Însă, modificările aduse de naţional ţărănişti nu au căutat să îndrepte ceea ce 
funcţiona, ci au căutat să schimbe radical sistemul, conform ideilor politice proprii. Această situaţie 
ne face să credem că şcoala românească a continuat să rămână, cel puţin în primul deceniu 
interbelic, în cadrele strâmte ale politicii de partid, în ciuda celor afirmate de întreaga clasă politică, 
privind prioritatea acordată dezvoltării educaţiei naţionale. 
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Activitatea Legației române în Marea Britanie 

între anii 1958 -1964 
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Activitatea Legației române la Londra în perioada anilor 1958 – 1964, două momente 

importante ale istoriei românești, retragerea Armatei Sovietice și Declarația din Aprilie 1964, se 

încadrează în liniile politicii externe conduse de statul român față de statele occidentale. Relațiile 

româno-britanice s-au aflat în permanență sub influența vecinului românesc de la răsărit, 

determinând ca legăturile statului român cu Occidentul să se afle sub controlul său strict. Se 

remarcă, totuși, că spre sfârșitul anilor ’50 și începutul anilor ’60 politica externă a României 

cunoaște o tendință de „desatelizare” față de statul sovietic, dând speranțe, pe plan internațional, în 

ceea ce privește crearea unei breșe în sistemul sovietic din Europa de Est. 

Acțiunile realizate de către membrii Legației române, în perioada 1958-1964, erau văzute de 

către reprezentanții Ministerului Afacerilor de Externe ca fiind nesatisfăcătoare. Justificările 

prezentate de către diplomați,  precum lipsa personalului, nu au fost considerate ca întemeiate 

prezentându-se diferite exemple ale altor Legații române din străinătate, ca cele de la Washington 

sau Italia, care aveau rezultate mult mai bune, în condițiile în care Legația  de la Londra era 

considerată ca fiind una dintre cele mai importante misiuni diplomatice  dintre statele capitaliste. 

Activitatea noului ministru al statului român la Londra, Petre Bălăceanu, a început cu 

participarea sa la sărbătorirea celei de-a zecea aniversări a proclamării R.P.R., organizată de către 

Asociația de Prietenie Româno-Britanică  prezidată, în lipsa președintelui D.N. Pritt, de către Edgar 

Young, vicepreședintele asociației. În cadrul petrecerii noul ministru român a ținut un discurs în 

care declara că, în contextul menținerii luptei pentru construirea socialismului, el spera să se 

dezvolte relații cât mai bune cu toate statele, pentru a cunoaște „viața și rezultatele muncii altor 

popoare” făcând, în același timp, cunoscute reușitele privind acțiunile sale pentru pace1.  Discursul 

lui Bălăceanu se încadra în tipicul discursurilor  reprezentanților regimului comunist român la 

Londra de dinaintea lui, acela de a-și exprima intenția, la nivel formal, de a strânge legăturile dintre 

cele două state, afirmând dorința pentru pace și înțelegere între popoare. 

Ministerul Afacerilor Externe din România era nemulțumit de prestația Legației române din 

Londra și din cauza faptului că multe dintre obiectivele propuse la București nu erau îndeplinite. Se 

reproșa faptul că nu se reușise să se realizeze legături și cu alți oameni politici, în afară de laburiștii 

de stânga, precum membrii ai Partidului Conservator sau liderii Partidului Laburist.  
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De asemenea, nu era apreciat nici faptul că legăturile cu membrii guvernului erau foarte 

scăzute, iar cele cu membrii Parlamentului erau exclusiv realizate cu laburiști.  

            Ministerul de Externe mai reproșa și faptul că față de unii conservatori, care au 

vizitat România, Legația nu s-a folosit de acest lucru pentru a obține sprijinul acestora pentru țara 

noastră2. Interesul guvernului român pentru realizarea acestor legături cu oameni politici, care să 

aparțină atât Partidului Laburist cât și Conservator, era acela de a arăta lumii că statul român era 

unul independent. De cele mai multe ori, membrii legației nu aveau succesul dorit de autoritățile de 

la București, nu numai din cauza unei activității considerate ca fiind slabă ci a faptului că o mare 

parte dintre politicienii conservatori sau laburiști nu doreau să fie asociați cu reprezentanții unui stat 

totalitar, mai ales în contextul evenimentelor din Ungaria. 

Alta era situația, însă, când era vorba de oamenii de afaceri britanici, care vedeau în 

menținerea și dezvoltarea relațiilor comerciale cu țara noastră o metodă eficace pentru 

achiziționarea de produse de care ei aveau nevoie la un preț redus față de alte state3. 

Continuarea tratativelor financiare, cu statul englez rămânea, chiar dacă existaseră foarte 

multe neînțelegeri în anii trecuți, în aria de interese economice a statului român.  

Situația anului 1958 era diferită față de cea din timpul negocierilor realizate pe parcursul 

anilor 1956-1957 într-ucât fondurile românești blocate nu mai puteau fi luate în discuție, acestea 

fiind folosite, printr-o decizie unilaterală a Marii Britanii, pentru achitarea unei părți a datoriilor 

statului român. Astfel, erau achitate integral datoriile provenite din schimburile comerciale 

românești și parțial, cu o valoare de 4 milioane de lire sterline, a celor care făceau parte din datoria 

publică, rămânând de discutat cele care se refereau la datoria statului român către reprezentanții 

industriei petroliere4. 

Guvernul britanic își susținea poziția de a reglementa prin delegația engleză doar o parte a 

datoriilor, iar cealaltă parte să fie tratată separat cu reprezentanții industriei petroliere 



și cu cei ai deținătorilor de acțiuni. Reprezentanții petroliștilor, la rândul lor, nu doreau să 

încheie înțelegeri care să nu îi avantaje pentru a nu crea un precedent pentru alte state5. 

Cu toate acestea, chiar dacă problema compensațiilor a rămas încă mult timp nerezolvată 

între cele două țări6, comerțul a cunoscut o creștere importantă, Anglia situându-se printre primele 

state capitaliste cu care R.P.R. avea cel mai dezvoltat comerț, valoarea acestora reprezentând un 

procent de 7,5% din schimburile comerciale cu statele occidentale, în anul 1957, iar pentru primul 

semestru al anului 1958 statul britanic se situa pe locul 5 în rândul statelor capitaliste cu care țara 

noastră făcea comerț, datele însumând atât exporturile, cât și importurile7,  guvernul român 

considerând că relațiile comeciale, în condițiile cunoscute, erau „satisfăcătoare”. 

Într-o comparație cu volumul schimburilor pentru anul 1957, care înregistrase cifre care 

totalizau 5,5 milioane de lire sterline, dintre care 4,5 reprezentau importurile, valorile pentru 

semestrul I ale anului 1958 erau promițătoare, situându-se în jurul cifrei de 3 milioane de lire 

sterline dar, ceea ce era mai important era faptul că valoarea importurilor precum și cea a 

exporturilor aveau valori aproximativ egale, importurile fiind de 1,7 milioane de lire  sterline, 

respectiv exporturile cu o valoare de aproximativ 1,3 milioane lire sterline8. Se poate observa că 

pentru anul 1957 diferența este foarte mare, valoarea totală a schimburilor fiind realizată, în cea mai 

mare parte de produsele britanice aduse de importatorii români. 

Principalele mărfuri importate din Anglia erau: lâna, cauciucul natural, ulei comestibil sau 

zahăr, piața engleză achiziționând, la rândul ei, din țara noastră cherestea și furaje. Făcând o 

comparație cu produsele care erau comercializate între cele două state în perioada interbelică, în 

care relațiile bilaterale diplomatice se desfășurau într-o stare de normalitate, produsele exportate de 

către statul român erau, în cea mai mare parte aceleași, cereale, furaje și cherestea produse care se 

regăsesc și în anul 1958 în categoria celor exportate de țara noastră. Însă, lipseau produsele 

petroliere care, în anul 1936, înregistrau o valoare totală de 1.748.111 lire9, embargoul instituit 

asupra petrolului românesc și nesoluționarea datoriilor făcând ca această situație să fie rezolvată de-

abia în deceniul șapte al secolului XX. 

În privința relațiilor culturale, în lipsa organizării unor activități oficiale, din cauza refuzului 

British Council pentru reluarea activității oficiului său din București, șeful legației se orientase către 

crearea de legături semioficiale cu autoritățile locale ale unor orașe precum Edinburgh sau Leeds. Pe 

aceste baze se realizase o vizită, în anul 1956, a unei delegații de primari englezi în România, care 

trebuia să fie urmată de o deplasare a unor președinți de Sfaturi Populare, care să meargă în Anglia. 

Însă, evenimentele din Ungaria a făcut ca Foreign Office să refuze venirea politicienilor români10. 

O altă nemulțumire la adresa activității legației era legată de faptul că se recomanda 

acordarea unor vize de intrare în țară a unor ziariști față de care nu se cunoșteau foarte multe 
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informații privind atitudinea acestora față de regimurile comuniste. Guvernul român, în acțiunile 

sale de promovare în străinătate a succeselor regimului, adoptase o nouă strategie, aceea de a acorda 

mai multe vize de intrare în țară a unor ziariști din Anglia, susținători ai politicii comuniste, pentru 

ca ei să publice ulterior cele văzute în țară într-un mod favorabil. Însă, nemulțumirea venea din 

partea acelora care primiseră viză de intrare și publicaseră articole negative, acuzând membrii 

legației de faptul că nu s-au interesat mai mult de atitudinea pe care ziariștii o aveau față de statele 

din Estul Europei11. 

  La 4 noiembrie 1958, Bălăceanu a fost chemat la Foreign Office pentru a i se comunica 

decizia de expulzare a atașatului de presă din cadrul Legației române, Grigore Hovsepian, în urma 

arestării lui, împreună cu un ziarist indian. Acuzațiile aduse de oficialii britanici erau acelea că 

asupra ziaristului au fost găsite documente importante, secrete, britanice. Răspunsul RPR s-a 

concretizat printr-o serie de proteste adresate atât ministrului englez la București, cât și direct la 

Foreign Office, prin Bălăceanu12. 

Nemulțumiri față de activitatea Legației române au venit și din partea Foreign Office din 

cauza faptului că misiunea diplomatică română acorda vize către R.D.G. cetățenilor britanici, 

eliberarea acestora fiind responsabilitatea în opinia britanicilor de către Ambasada U.R.S.S. la 

Londra. În urma cererilor Foreign Office-ului, Legația română nu  mai elibera vize, spunându-le 

celor care veneau pentru aceasta, doar că nu se puteau elibera în acel moment, fără ca adevăratul 

motiv să fie spus. Au urmat discuții pe această temă cu Malik, reprezentatul sovietic la Londra, care 

i-a spus lui Bălăceanu, că răspunsul Legației române către autoritățile britanice trebuia să arate 

faptul că R.D.G. era un stat suveran care, în lipsa unor relații diplomatice cu Anglia, era nevoită să 

delege un stat pentru a-i apăra interesele, acela fiind R.P.R. și nu Uniunea Sovietică13. Situația a 

continuat și în anul 1960, când prin intermediul unui Aide Memoire, Foreign Office cerea Legației 

române să înceteze acordarea de vize pentru R.D.G. Diplomații români au răspuns că, din anul 

1959, legația nu a mai acordat vize pentru cetățenii britanici continuând însă, să acorde vize pentru 

persoane din alte state. Într-o situație asemănătoare se regăsea și Legația Poloniei din Danemarca, 

care acorda vize pentru R.D.G., guvernul danez cerându-i să se pună capăt acestei acțiuni14. 

Pentru a se reface imaginea statului român, în urma numeroaselor evenimente cu caracter 

negativ petrecute în anii trecuți, Bălăceanu trimitea o telegramă, pentru aprobare, către Ministerul de 

Externe  care conținea  nume de politicieni britanicii care  să  fie invitați în 

R.P.R. Printre aceștia se aflau președintele Board of Trade, R. Maudling, însă era convins că 

invitația nu va fi onorată din cauza programului încărcat al acestuia, F. Errol, ministru de stat, 

Lordul Hailsham, H Wiliam, ministrul de finanțe sau W. Haley, editor al ziarului Times15. Nici unul 
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dintre aceștia nu a vizitat R.P.R., fiecare justificându-și refuzul prin diferite motive. Singura vizită 

realizată de un om politic britanic fiind făcută tot de către un susținător al 

regimului de la București, deputatul Marcus Lipton, în perioada 3-8 octombrie 1960. 

Programul lui Lipton a cuprins câteva întâlniri cu reprezentanți ai unor fabrici din România și cu 

membrii Grupului Parlamentar Român-Englez, față de care a promis că va organiza o vizită a unei 

delegații de parlamentari români în Anglia16. 

Una dintre preocupările importante ale reprezentantului român la Londra era aceea de a 

încerca să obțină susținerea a cât mai mulți parlamentari pentru a pune bazele unui grup parlamentar 

româno-englez. Unul din cei care sprijineau acest proiect era deputatul conservator Wavell 

Wakefield, oferindu-se chiar să se ocupe de organizare și de discuții cu alți membrii ai 

Parlamentului pentru a construi nucleul organizației, cerând o listă a celor care au vizitat statul 

român pentru a-și începe acțiunea prin alăturarea lor grupului17. Implicarea unui deputat englez a dat 

impulsul necesar inițierii acestui proiect, care era în discuție de mai mult timp, anunțul oficial pentru 

formarea grupului parlamentar fiind programat pentru sfârșitul lunii martie. 

Însă, un nou incident diplomatic, produs cu puțin timp înainte, amenința să pericliteze 

planurile Legației române. Era vorba despre arestarea unui membru al Agenției Economice Române 

de la Londra, E. Diaconescu, acuzațiile care i se aduceau fiind legate de participarea la acțiuni de 

spionaj. În momentul arestării Diaconescu a fost dus la cea mai apropiată secție de poliție, unde, 

după ce a fost percheziționat și interogat, i s-a dat drumul, autoritățile britanice, conform raportului 

Legației române către Ministerul Afacerilor Externe, negăsind nimic asupra sa pentru a fi acuzat. 

Bălăceanu, intenționa să protesteze doar el la Foreign Office, fără să implice și Ministerul de 

Externe român, pentru a nu crea dificultăți asupra evenimentului care trebuia să aibă loc peste 

câteva zile, prezența delegației economice române la Londra18. Autoritățile române au considerat că, 

protestul lui Bălăceanu, trebuia să fie susținut și de către un protest al șefului Agenției Economice 

Române, Marcu, acesta din urmă prezentându-se la Board of Trade unde a avut o convorbire cu 

secretarul general, Meynell19.  

În cele din urmă, Diaconescu a fost declarat persona non-grata fiind obligat să părăsească 

Anglia în decurs de șapte zile. Bineînțeles, Bălăceanu a protestat față de această decizie însă, după 

cum i s-a prezentat la Foreign Office, diplomatul român se întâlnise de mai multe ori cu un cetățean 

britanic de la care afla informații confidențiale20.  

La 23 martie 1960, a fost constituit, oficial, Grupul Parlamentar Anglo-Român, pentru care 

Petre Bălăceanu, ministrul român la Londra, a avut un aport considerabil. Președintele grupului era 

deputatul conservator și vicepreședintele Uniunii Naționale a Industriașilor, care a și spijinit 
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fomarea organizației, Wavell Wakefield. Vicepreședinte era Marcus Lipton, deputat laburist, funcția 

de trezorier era ocupată tot de un deputat laburist, William Wilkins, care vizitase România ca 

membru al delegației parlamentare în anul 1957, iar secretar a fost numit un deputat conservator, 

Burnaby Drayson, acesta fiind interesat și de schimburile comerciale cu statul român21. 

La 2 aprilie 1960, în presa engleză apărea anunțul formării Grupului Parlamentar Anglo-

Român, sub conducerea deputatului conservator, Wakefield, membrii săi fiind formați din nouă 

deputați laburiști și opt deputați conservatori22, știrea apărând în presa engleză în urma intervenției 

făcută de către Drayson. 

În cadrul unei mese oferite de Grupul Parlamentar Anglo-Român în cinstea ministrului 

R.P.R. la Londra, se anunța de către președintele grupului, Wakefield, formarea la București 

a unui grup similar, la 19 aprilie 1960, care promova dezvoltarea relațiilor dintre cele două state23. 

Președintele grupului parlamentar de la București era B. Grigore,  vicepreședinți Simion Bughici și 

Andrei Oțetea și secretar, Raluca Ripan24. 

Relațiile bilaterale, pe parcursul anului 1962, erau caracterizate de ministrul englez la 

București, J.D. Murray, în raportul său anual, ca fiind „extrem de cordiale”. România încă urma, 

îndeaproape, cursul impus de Moscova în relațiile internaționale, fără a se face remarcată ca unul 

dintre principalii susținători ai sovieticilor, așa cum fusese percepută în trecut. Faptul că Dej nu 

părăsise postul de conducere, pe parcursul anului, era considerat de britanici că, în ochii Rusiei, 

liderul român trecuse testul la care fusese supus, odată cu aplicarea  politicii de destalinizare impusă 

de Hrușciov în ultima perioadă, făcându-l pe Dej să treacă, în anul 1963, cu „încredere și mulțumit 

de realizările regimului”. Exista sentimentul că liderii de la București, cu toate că își exprimau 

public sprijinul lor față de Rusia, ar fi dorit să fie lăsați să își urmeze propria lor cale ce construire a 

socialismului.  

 Se mai arăta în raport că, pe plan intern, se păstra, în continuare, teama populației române de 

a fi văzuți discutând cu un diplomat al unui stat democratic25. 

Eliberarea ultimilor prizonieri britanici, foști angajați ai Legației sau ai British Council, 

reprezenta îndepărtarea unui mare obstacol în calea relațiilor bilaterale, care crescuseră în intensitate 

pe parcursul anului, însă în limitele impuse de existența a două ideologii diferite. Pentru prima dată, 

de la preluarea puterii de către comuniști, un membru al guvernului român, ministrul economiei, era 

invitat oficial să viziteze Anglia. Ministrul român, împreună cu un grup de specialiști pe probleme 

economice, au beneficiat de o călătorie în statul englez ca oaspeți oficiali timp de două săptămâni26. 

Anul 1963 era văzut de Legația Marii Britanii la București, în raportul său anual, ca fiind 

momentul cel mai vizibil, de până atunci, al manifestării unei independențe a României pe plan 
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internațional față de U.R.S.S. Trimiterea unui ambasador la Tirana și semnarea unui acord comercial 

cu Albania, precum și relațiile apropiate cu China, reprezentau semnale clare cu privire la noua 

politică internațională a statului român. Explicația britanicilor,  pentru modul în care R.P.R. scăpase 

de furia Rusiei pentru noile direcții ale politicii externe române, era reprezentată de existența 

conflictului dintre ea și China, un stat puternic care ar fi putut să conteste supremația U.R.S.S. 

asupra lumii comuniste. În cadrul Sesiunii Adunării Generale din cadrul O.N.U. britanicii, remarcau 

faptul că statul român lansase mai multe inițiative, independent de poziția Rusiei27. 

Consecințele noii politicii adoptate de statul român aveau influență și asupra relațiilor sale cu 

statele occidentale, fiind înlăturate restricțiile impuse diplomaților străini de la București. Statul 

englez, în perioada în perioada 30 aprilie - jumătatea lunii august, fiind singura țară care beneficiase 

de eliminarea restricțiilor, britanicii acționând în același fel la Londra. De asemenea, emisiunile 

BBC nu mai erau bruiate de autoritățile române, populația având posibilitatea de a asculta emisiuni 

în limba română transmise din diferite state vestice28.  

Punctul culminant al îmbunătățirii relațiilor bilaterale l-a reprezentat propunerea, venită din 

partea guvernului britanic, pentru ridicarea Legațiilor celor două state la nivel de ambasadă29. Cele 

două state au făcut public anunțul la 1 decembrie 196330. 

În lumina evenimentelor petrecute pe parcursul ultimilor ani, Marea Britanie se aștepta ca 

România să urmeze, în continuare, politica sa independentă pe plan extern în cadrul 

colaborării cu statele comuniste, iar o revenire la situația din primii ani ai regimului de la București, 

în care relația sa cu U.R.S.S. era caracterizată de o subordonare totală, nu era considerată ca fiind 

posibilă în viitor31. 

Obiectivele statului român la începutul anului 1964 erau, în primul rând, consolidarea 

distanțării, obținute recent, față de Uniunea Sovietică, precum și dezvoltare economică,  lucruri pe 

care, până la sfârșitul anului, a reușit să le obțină. Declarația din Aprilie a reprezentat momentul de 

apogeu al aplicării, de către regimul de la București, a politicii de independență, a statului român 

față de U.R.S.S, în relațiile internaționale, continuându-se cu alte acțiuni pe plan extern, precum 

vizita în Statele Unite a unei delegații economice românești sau întâlnirea dintre Maurer și DeGaulle 

de la Paris32. 

1 AMAE, Fond Anglia, Problema 20-224, PROT. CONS., 1958, Dosar 217/1958, Telegramă 

nr. 4562/ianuarie 1958, expediată de către Legația RPR la Londra către MAE. 

2 Ibidem. 

3 AMAE, Fond Anglia, Problema 20-224, PROT. CONS., 1958, Dosar Relații și Planuri de 

muncă 1958, 
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Volumul Octombrie, noiembrie, decembrie în viziunea criticii literare 

Ana Blandiana (pe numele adevărat Otilia Valeria Coman, n. 25. III. 1942, la Timişoara) 

debutează editorial cu placheta Persoana întâia plural, la numai 22 de ani, în 1964, în cadrul colecţiei 

Luceafărul, înfiinţată la Editura pentru Literatură din Bucureşti, în scopul susţinerii debutului tinerilor 

poeţi şi prozatori ai momentului. În aceeaşi colecţie debutaseră ori aveau să debuteze, între alţii, Cezar 

Baltag, Grigore Hagiu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Gheorghe Pituţ, Adrian Păunescu, Constanţa 

Buzea, Gabriela Melinescu, George Alboiu, impunând atenţiei o generaţie de poeţi neomodernişti sau 

neotradiţionalişti care se rup de schematismul specific deceniului anterior, redescoperind şi valorificând 

fie modernismul, fie tradiţionalismul  interbelic. Generaţia '60 antrenează în siajul său şi poeţi care 

debutaseră anterior şi plătiseră un anume tribut „poeziei angajate”, precum Gheorghe Tomozei sau 

Florin Mugur, dar face posibilă şi revenirea unor autori interzişi precum Ştefan Augustin Doinaş, Ion 

Caraion, Dimitrie Stelaru  sau, în postumitate, Radu Stanca şi Constant Tonegaru. Se poate vorbi de o 

generaţie '60 şi în proză ori în critică, dar în aceste cazuri mai curând ca atitudine estetică. Şi nu 

întâmplător doar poezia are, cu sintagma lui Eugen Simion, un buzdugan al generaţiei (Nicolae Labiş), 

care bate în poarta lirismului veritabil. Privind astfel lucrurile, chiar titlul primului volum al Anei 

Blandiana este un semn al solidarizării cu un anume tip de poezie, dar şi cu un anume grup de poeţi. Nu 

întâmplător, de altfel, tânărul (pe atunci) critic Mircea Martin îşi strângea, în 1969, cronicile literare 

într-un volum intitulat Generaţie şi Creaţie, vorbind, însă, mai ales de o generaţie de creaţie prin care, 

în anii '60, literatura română a revenit la adevărata ei condiţie – cea estetică. Dar dacă în cazul 

prozatorilor criticul se ocupă şi de Fănuş Neagu (n. 1932) şi de Constantin Ţoiu (n. 1923), iar în cel al 

criticilor şi de Adrian Marino (n.1921) şi de N. Manolescu (n. 1939), poeţii se înscriu, ca dată a 

naşterii, între 1933 (Nichita Stănescu) şi 1943 (Adrian Păunescu). 

Atmosfera în care s-a afirmat generaţia lirică '60 era aurorală, o nouă „dimineaţă a poeţilor” şi,  

deloc întâmplător, cineva afirma, vorbind despre unul dintre reprezentanţii săi, că „Primăvara de la 
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Bucureşti, spre deosebire de cea de la Praga, a fost una lirică”.30 În ceea ce o  priveşte pe Ana 

Blandiana, prin întâiul ei volum ea s-a confundat, cel puţin în modul în care a fost receptată, chiar cu 

această primăvară, într-o poezie feminină exuberantă, spontană (măcar în aparenţă), tinerească, 

senzuală, deschisă către suflul naturii. Textul emblemă rămâne, în acest sens, Descântec de ploaie: 

„Iubesc ploile, iubesc cu patimă ploile,/ Înnebunitele ploi şi ploile calme,/ Ploile feciorelnice şi ploile 

dezlănţuite femei,/ Ploile proaspete şi plictisitoarele ploi fără sfârşit,/ Iubesc poile, iubesc cu patimă 

ploile,/ Îmi place să mă tăvălesc în iarba lor albă, înaltă,/ Îmi place să le rup firele şi să umblu cu ele în 

dinţi,/ Să ameţească privindu-mă astfel bărbaţii (...)Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că plouă/ Şi-

mi stă bine cu franjurii ploii în păr,/ Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că-i vânt/ Şi rochia se zbate 

disperată să-mi ascundă genunchii,/ Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că tu/  Eşti departe plecat şi 

eu te aştept,/ Şi tu ştii că te-aştept,/ Sunt cea mai frumoasă femeie şi ştiu să aştept/ Şi totuşi aştept./ E-n 

aer miros de dragoste viu,”. Doar că până şi în acest tineresc şi intens poem senzualitatea pare uşor 

calculată, poeta dând impresia că nu se exprimă atât pe sine, cât e atentă la efectele acestei exprimări. 

Ocupându-se de cel de-al doilea volum, Călcâiul vulnerabil (1969), Mircea Martin elogiază „efortul 

Anei Blandiana de a-şi depăşi prin meditaţie susţinută poezia debutului” şi observă că „poeta de 

recepţie diafană şi de irepresibilă exuberanţă, dăruită, altădată, până la destrămare ploii şi ierburilor, 

se reculege acum într-un peisaj glaciar cu aer rarefiat”31. Totodată, induce pretutindeni o dimensiune 

etică (mai ales despre o etică a poeziei vorbeşte ea, care se simte, deopotrivă, Orfeu şi Euridice) şi 

resimte necesitatea de a scrie numeroase arte poetice. Dar, deschisă către întrebările lumii, observă 

criticul, Blandiana îşi ascunde, cu o anume pudoare, propria-i suferinţă, „rămâne prea puţin singură cu 

sine în aventura ei lirică şi, printre altele, e aproape ciudat (sau, dimpotrivă, semnificativ) cum îşi 

amână întruna poezia de dragoste o poetă frumoasă ca o dezamăgire”.32 O va mai amâna cale de un 

volum de versuri (A treia taină, 1969), adâncind metafizica şi asimilându-l într-o formulă originală pe 

Blaga. Reflexivitatea, melancolia blândă şi uşor monotonă se menţin, ca şi înfiorările existenţiale 

(împăcate, totuşi) şi, desigur, întrebările despre creaţie. Formula poeziei Anei Blandiana, îmbinând 

sensibilitatea cu cerebralitatea, inspiraţia cu elaborarea, sensul clar cu sugestia, interesul pentru ideile 

(şi uneori pentru vorbele) mari cu plecarea privirii către lumea comună a generat, deopotrivă, admiraţie 

şi rezerve. Iată, în acest sens, o opinie critică de dată recentă, prilejuită de apariţia, în 2010, a volumului 

de versuri Patria mea A4; „De fiecare dată, practic, cunoscuta poetă se vede şi servită, şi deservită de 

o ideaţie clară şi de un tutelar spirit geometric. Acesta din urmă construieşte foarte bine textul, îl 

                                                           
30Tudor Cristea, De la clasici la contemporani, Târgovişte: Ed. Bibliotheca, 2008, p. 45. 
31  Martin, Mircea, Generaţie şi Creaţie, Bucureşti: Editura pentru Literatură, 1969, p. 94. 
32 Martin, Mircea. Ibid., pag. 99. 
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organizează pe diferitele lui paliere şi niveluri, ameninţând însă, cu cât este mai marcat şi mai eficient, 

să usuce intelectual lirismul - şi să îndepărteze tocmai poezia. (...) Neputând ieşi din gama ei de 

cerebralitate, poeta face din fiecare text un parcurs simbolic şi un roces reflexiv. (...) Cunoscând 

succesul deplin al acestei formule, Ana Blandiana are evident şi conştiinţa limitelor pe care ea le 

înfăţişează (...).  Ca atare, autoarea încearcă (dar în acelaşi mod serios, grav şi îngrijit) evadări într-o 

senzitivitate feminină, prin care liniile atât de bine trasate ale poeziei să se mai şi piardă.”33. Deşi se 

referă la un ultim (şi remarcabil) volum de versuri al autoarei, consideraţiile trimit la întreaga sa poezie 

şi s-ar potrivi, într-un anume fel, şi volumului Octombrie, noiembrie, decembrie (1972) prin care ea 

atinge prima treaptă a maturităţii sale artistice. Un volum care are structura şi unitatea unui poem, un 

poem erotic şi o meditaţie asupra dragostei, creaţiei, purităţii, maculării, vieţii şi morţii în acelaşi timp. 

Un poem al tentaţiei şi al abandonului erotic, dar şi al regretului de a fi coborât din cerul ideatic în 

cercul strâmt al senzaţiilor. În care poeta dezvoltă (dar mai ales îşi asumă) dilema dintr-o meditaţie (şi o 

„arta poetică”) aflată în Călcâiul vulnerabil: „Ştiu, puritatea nu rodeşte,/ Fecioarele nu nasc copii,/ E 

marea lege-a maculării/ Tributul pentru a trăi.// Albaştri fluturi cresc omizi,/ Cresc fructe florilor în jur,/ 

Zăpada-i albă neatinsă/ Pământul cald este impur.// Neprihănit eterul doarme,/ Văzduhul viu e de 

microbi,// Poţi dacă vrei să nu te naşti,/ Dar dacă eşti te şi îngropi.// E fericit cuvântu-n gând,/ Rostit, 

urechea îl defăimă,/ Spre care o să mă aplec/ Din talgere — vis mut sau faimă?” (Ştiu puritatea).  

Ana Blandiana cultivă în Octombrie, noiembrie, decembrie, considerat un fel de replică la 

Cântarea cântărilor, un lirism „opunând erosului foarte senzual de acolo o senzualitate de lume 

florală, serafică.”34. În prelungirea unei atari opinii se înscrie şi cea a lui N. Manolescu: „Poeta este o 

fiinţă care vine din paradisul unei veri unde de prea multă fericire ţi se face somn. Amintirile ei sunt, 

ca şi ale lui Blaga, metafizice. (...) Soarele foşneşte somnoros, natura declină ritualic, scăldată într-o 

lumină luminând a moarte, care înveleşte totul ca un giulgiu. Poeta scrie, în definitiv, nişte elegii 

superbe, de o blândeţe peste fire şi în fond senine, fără revoltă sau asprime, în care reflexivitatea este 

melodioasă, iar iubirea suav-divină.”35  

Sublinind, într-un eseu semnificativ intitulat Lirismul eutanasic (dar şi în articolul de dicţionar 

mai sus citat), unitatea volumului şi descoperind variate filiaţii, Dumitru Micu e de părere că "O poezie 

cum e aceea din Octombrie, noiembrie, decembrie nu se poate scrie după program. Am putea spune 

chiar că nu «se scrie» deloc. Se oficiază. (…) Este o poezie vizionară, revelatorie, iniţiatică (înrudită 

                                                           
33 Daniel Cristea-Enache, Patria mea A4, de Ana Blandiana. Poeme noi, în Observator cultural, nr. 555, 17 dec. 2010. 
34Dumitru Micu, Ana Blandiana, în Dicţionarul general al literaturii române, vol. II, A-B, Editura Univers Enciclopedic: 
Academia Română, coordonator Eugen Simion, 2004, pag. 554. 
35 Nicolae Manolescu, Istoria critică a  literaturii române,  Piteşti: Editura Paralela 45, 2008,  p.1049. 
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prin aceasta cu Ioan Alexandru), o poezie ritual. Iar ceasul ritualurilor interioare nu putea fi 

programat, el participă la un timp privilegiat, ce nu încape în calendare, pe care îl măsoară doar 

propriile-i ritmuri./ Ritmurile timpului sufletesc din Octombrie, noiembrie, decembrie sunt ale unor 

nupţii mitologice. (…) În tot ceea ce scrie, Ana Blandiana creează mitologii. Mai precis: automitologii. 

Îşi compune autobiografii mitice …" 36 

Volumul în sine lasă impresia unui amplu poem închinat iubirii, temă pe care poeta o vede ca pe 

o consecinţă a harului de a stăpâni cuvântul: „Dragostea chiar, de-o ating, se modelează-n fraze,/ vai 

mie, vai celei pedepsite cu laude!”. De altfel, poezia şi iubirea par a fi coordonatele prin care se 

schimbă ordinea lucrurilor; poezia e, într-un fel, magie şi tot magie este şi dragostea: „Tu nu vezi 

niciodată/ Fluturii cum se privesc peste noi?/ Nici semnele pe care vântul/ Le face ierbii când trecem?/ 

Dacă mă întorc brusc/ Ramurile încremenesc./ Şi aşteaptă să ne îndepărtăm./ N-ai observat că păsările 

apun?/ N-ai observat că frunzele se sting?/ N-ai observat şoaptele / Care cresc în spatele nostru / Ca 

muşchiul pe partea trunchiurilor dinspre nord?/ Şi tăcerea care ne aşteaptă oriunde…/Toţi ştiu ceva ce 

nouă ni se ascunde.” 

Versuri precum : „Simt că te apropii întotdeauna / După zăpăceala mestecenilor/ Care încep să 

se agite/ Să foşnească în neştire/ După felul nesigur /În care alunecă luna” (După felul în care alunecă 

luna)  sugerează faptul că iubirea, tema centrală a volumului, este o altă faţă a poeziei, reprezentând 

acea stare de graţie care poate schimba ordinea universului: „florile/ Pe care le priveşti apun/ Păsările 

pe care le priveşti apun/ Apele se fac mai mici”. 

În lirica Blandianei, atât iubirea, cât şi existenţa stau sub semnul unei continue aşteptări, sub 

semnul coborârii dincolo de moarte, al devenirii într-un timp mitic, atunci când „răsare / Înlăcrimatul 

soare de octombrie / Din oul văruit cu nori, / Clocit în calde veşnicii” (Aşteaptă să vină octombrie). 

Ceea ce vesteşte sentimentul de dragoste este prezenţa unei naturi care se constituie nu ca un cadru 

personificat, însufleţit, ci mai curând ca o prelungire a spiritului, a fiinţei: „Simt că te apropii 

întotdeauna / După zăpăceala mestecenilor/ Care încep să se agite/ Şi să foşnească în neştire,/ După 

felul nesigur în care alunecă luna” (După felul în care alunecă luna).  

Născută din şi prin cuvânt, iubirea stă sub semnul unei veşnice nefiinţe în care pot fi descoperite 

„frumuseţea rădăcinilor” şi „nenţeleasa bucurie de-a nu mai fi pentru vecie” (Dacă ne-am ucide unul 

pe altul); ea durează cât o privire în care cei doi sunt „ucigaş fiecare şi victimă / Salvator şi salvat”. 

                                                           
36  Dumitru Micu, Limbaje moderne în poezia românească de azi, Bucureşti: Editura Minerva, 1986, p. 269. 
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Impresia generală, la nivelul atitudinii, este de permanentă contemplaţie, de spiritualizare a 

sentimentului, de sensibilitate, toate amintind de fiorul metafizic blagian. 

O particularitate a poemelor de dragoste din acest volum este melancolia, absenţa nuanţei 

temperamentale, a emoţiei incontrolabile, poezia fiind expresia conştientizării existenţei şi experienţei, 

un prilej de meditaţie, implicit o cale de acces la cunoaştere. 

Criticul Eugen Simion este de părere că în Octombrie, noiembrie, decembrie „dragostea este 

văzută eminescian, ca o bucuroasă disperare, şi tot eminescian este sugerat şi momentul ei de extaz: 

somnul, adormirea: «Adormi, adormi,/ Cum stăm cu ochii-nchişi/ Părem întinşi alături/ Doi tineri 

morţi egali./ După ce somnoros păşeşte soarele/ Prin ierbi uscate,/ Cerul e moale şi lasă pe degete/ Un 

fel de polen/ Pe feţele noastre se mută/ Umbrele cârdurilor de păsări,/ Mirosul strugurilor ne 

pătrunde/ Adormi,/ Nu te speria/ Pletele noastre vecine/ Răsfirate în iarbă/ Au început să prindă 

rădăcini,/ În curând frunzele ne vor înveli/ În auriul omăt/ Aripile ţi s-au înfundat în ţărână/ Şi nu se  

mai văd.»”37 

Somnul reprezintă, aşadar, un motiv fundamental al volumului Octombrie, noiembrie, 

decembrie, accentuându-se cu volumele ulterioare (Poezii şi Somnul din somn), moartea şi somnul 

devenind metafore ale întregii creaţii a poetei. 

La Blandiana, însă, somnul, adevărată stare de graţie, nu simbolizează inevitabil moartea, nici 

regresiunea blagiană în ancestralitate, „în părinţi”, ci, mai curând,  „întoarcerea pentru o clipă la ritmul 

pur al materiei, în zona de linişte şi plenitudine a simţurilor”.38  

Astfel, în prima poezie, Îţi aduci aminte plaja?, „marea/ Se-nchidea ca o  pleoapă / Peste ochiul 

în care-aşteptam”. Somnul este, în Nu-mi voi mai aminti, starea prin care se accede la  cunoaşterea 

revelatorie: „Şi cu ochii închişi/ Voi auzi cum freamătă/ Împăduritul Dumnezeu”(Nu-mi voi mai 

aminti). Fericirea însăşi echivalează cu această stare: „E atâta fericire/ Că aproape că ţi-e somn” 

(Despre ţara din care venim). 

Ideea morţii însă apare frecvent, îmbrăcând diferite veşminte, fiind pe rând o simplă continuare 

a existenţei într-o altă ordine – „ Şi eu să nu ştiu de când/ Înaintez fără umbră/ Cântând” (Umbrei mele 

i-e frică) –, eliberare – „definitiva linişte” (Am dreptul) –, un „leagăn blând” al cărui octombrie îi 

permite omului să vadă „îngeri goi râzând prin păduri”, este soră bună a vieţii, vegheată şi ea de un al 

doilea soare, care îmblânzeşte această trecere spre toamna vieţii: „Nu ni s-a dat/ Numai/ Un singur 

soare/ Care se-ntunecă/  Înspre seară treptat,/ Ci ducem, covârşiţi de greutatea lor/ Doi sori pe care nu-i 

putem vedea deodată./ Unul ne strigă să intrăm,/ Celălalt ne face semn să ne ridicăm,/ Să plecăm,/ Unul 
                                                           
37 Eugen Simon, Scriitori români de azi., vol III, Chişinău: Editura David Litera, 1998, p. 208. 
38 Ibid., p. 209. 
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îşi urcă fanatic/ Spaima de-a nu fi oprit,/ Celălalt coboară uşor,/ Invincibil, către sfârşit./ Unul veghează 

creşterea/ Celălalt scăderea;/ Unul luminează ca focul/ Celălalt ca mierea/ Şi soarele acesta de pe urmă/ 

Ne-arată drumul şi ni-l face blând / În noapte, ca-n ţărână scurmă,/ Cuib dulce morţii legănând../” (Doi 

sori). 

Poezia Anei Blandiana stă sub semnul unui vag optimism şi al unei luminozităţi prin care orice 

categorie negativă a existenţei se estompează („suavă disperare”, „tăcere luminată”, „beznă tandră”, 

„ povară dulce”, „clar de moarte” etc.. 

Eugen Simion observa că somnului afectiv îi corespunde un somn vegetal, noiembrie fiind una 

dintre lunile în care materia ezită între viaţă şi moarte. Zăpada pare a fi simbolul acestei retrageri din 

lume: „Dar eu trec prin zăpadă dormind / Tu eşti somnul din care / Nu vreau să mai ies/ Rar câte-o 

privire mai mare/ Distrată, uitucă visez,/ Neaua moale îngheţată pe mine,/ Mă strânge/ Mi-e cald în 

somn şi bine/ Şi ştiu că o să mor” (Tu eşti somnul). 

Alături de somn, tăcerea poate fi considerată o temă complementară, concretizându-se în text 

prin structuri precum „linişte”, „toată liniştea din univers”, „linişte necunoscută”, „Era atâta linişte / 

Că timpul nu îndrăznea / Să spună vreo secundă, / Cerul nu rostea nici un nor” „tăcere luminată”, „ 

adâncă tăcere”, „ tăcere dinainte de naştere”etc. 

Tema devenirii este un alt prilej de meditaţie pentru poetă, ca şi stingerea, văzută de acelaşi 

critic literar drept figura poetică specifică, înţeleasă ca  „o însingurare luminoasă şi tristă a 

elementelor, o coborâre spre starea de inocenţă”.39 

Spaţiul iubirii pare a fi unul ameninţat de degradarea ilustrând un conflict interior, „o molcomă 

gâlceavă a sufletului cu trupul într-o somnolenţă vinovată, într-o pendulare continuă între dorinţă şi 

respingere, între luciditate şi abandon”40: „Miros de trup abandonat de suflet / Sub soarele neruşinat, / 

Miros de trup pe care / Carnea creşte / În care sângele bolboroseşte / Şi într-un fel de harnică furtună / 

Celulă cu celulă se-mpreună…/ Nu te apropia, nu mă atinge, / Amar mi-e trupul şi otrăvitor, / Cu 

soarele prelins la subsuori,/ Cu fluturi beţi de mine răscoliţi / Din larve sfărâmate de dorinţi / Pe care nu 

pot să le-ncapă. Fugi! / De braţele profanatoarei cruci/ În care, fericită, mă urăsc, / Nu-mi respira 

miasma-mbătătoare / Când sufletul mă părăseşte-n soare / Ca să te prind şi să te răstignesc.” (Trup 

amar). 

„În care, fericită, mă urăsc” – iată sintagma definitorie a erosului în accepţia (mai curând decât 

în viziunea) Anei Blandiana. Un critic precum Daniel Cristea Enache, amintit mai sus, ar găsi tocmai în 

această limpede sintagmă calitatea, dar şi limitele poeticii autoarei. Care ar putea fi, totuşi, justificată 
                                                           
39 Ibid., p. 210. 
40 Tudor Cristea. Partea şi întregul,  Editura Bibliotheca, Târgovişte, 1999,  p. 56 
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de precedentul arghezian. Cel din Transfigurare, de pildă: (”Puteam să ştiu că-n zeama ei suavă/  

Albastră alburie era otravă?/ M-am îmbătat, am murit?/ Lăsaţi-mă să dorm...M-am copilărit.// Cine mai 

bate, nu sunt acasă/ Cine întreabă, lasă.../ Cui mai pot să-i ies în drum/ Cu sufletul meu de acum?”). 

Cât despre cerebralitate, limpezime şi profunzime, despre claritate şi sugestie, poeta însăşi s-a 

pronunţat în mai multe rânduri, ceea ce, alături de artele poetice multiple din volumele de versuri, 

indică o autentică frământare creatoare, dar şi o profundă conştiinţă artistică. Iată o opinie a sa din 

1976:  „Misterul nu e niciodată tulbure, el începe întotdeauna dincolo, nu dincoace de limpezime. Nu 

întunericul e misterios, ci raza de lumină care-l subliniază. […] Poezia stranie, dificilă, nu este aceea 

din care nu înţelegi nimic, ci aceea pe care nu o poţi înţelege definitiv.”41. Şi iată o opinie mai recentă 

şi mai plastic exprimată, în unul dintre „fragmentele despre poezie”  incluse la finele antologiei La 

cules de îngeri (2003), în care Ana Blandiana încearcă să-şi definească propria formulă, comparând 

cunoscuta Pietà a lui Michelangelo din Catedrala San Pietro, dusă la perfecţiune, cu cea din Domul din 

Florenţa,  neterminată. Poetei i se pare a distinge aici ezitarea între a spune totul şi a sugera: „ Nu 

cumva mâna artistului a fost oprită să continue nu numai de moarte, ci şi de bănuiala că nu totul 

trebuie spus, că trebuie lăsate zone sugestiei, umbrei, îndoielii, gândului rostit pe jumătate pentru a fi 

întregit de ceilalţi în milioane de feluri, într-o taină mereu curgătoare, nelimitată, ca un izvor?”42. Şi 

de aici, la propria sa creaţie: „Acea Pietà din Domul Florenţei înţelege de ce poezia în forme fixe mă 

respinge, de ce poezia ermetizantă sau liberă de sens nu mă atrage; ea ştie, cu sau fără gândul lui 

Michelangelo, că arta adevărată este, pentru mine, numai linie de unire, raport suspendat, întotdeauna 

altul, întotdeauna riscant, între perfecţiune şi sugestie.”43 

Privind în ansamblu (dar şi în parte), am putea concluziona printr-o frază pe care criticul Iulian 

Boldea, autor al unei micromonografii dedicate poetei în seria cunoscută de la editura braşoveană 

AULA, o preia dintr-o cronică a lui Tudor Cristea, spre a-şi încheia o recenzie din revista clujeană 

Apostrof (nr. 4, aprilie, 2011) la volumul Patria mea A4: (Ana Blandiana este) „O poetă (...) de stirpe 

aleasă, care merge, înfruntând orice riscuri, nu pe cărărui şerpuite, ci pe calea regală a poeziei”.44  
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Anglicismele din limba roână 

Prof. Popa Marius 

Școala Gimnazială Nr.2 Lungulețu 

 

Împrumuturile „necesare” sunt cuvinte sau unităţi frazeologice care nu au 

corespondent românesc sau care prezintă anumite avantaje în raport cu termenul 

autohton (precizie, brevilocvenţă, expresivitate, circulaţie internaţională).45 

Ţinând seama de complexitatea discursului publicistic, caracterizat prin 

împletirea funcţiilor referenţială (informativă), conativă (persuasivă) şi expresivă, 

anglicismele „necesare” pot fi motivate denotativ sau stilistic (conotativ).  

Categoria anglicismelor denotative cuprinde, în general, termeni de specialitate 

care nu au echivalente româneşti, deoarece denumesc realităţi apărute recent în 

diverse domenii ale culturii materiale şi spirituale. Printre avantajele utilizării acestor 

termeni se înscriu: precizia sensului, scurtimea şi simplitatea structurii (cf. mass-media 

faţă de mijloace de comunicare în masă), precum şi caracterul lor internaţional, care 

facilitează schimbul de informaţii şi tehnologii între specialişti. Deoarece îndeplinesc 

numai funcţii denominative, aceşti termeni sunt lipsiţi de expresivitate. 46 

Dintre anglicismele înregistrate în DN3 cu menţiunea „rar”, au cunoscut o 

evidentă creştere a frecvenţei (nu numai în presă, ci şi în limbajul standard curent) 

hobby, lider, snack-bar, la care s-ar putea adăuga şi alte anglicisme, neînsoţite de 
                                                           
45 Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale, Editura All, Bucureşti, 2001, p. 85. 
46 Idem, p. 86. 
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respectiva precizare. Acestea aparţin, în majoritate, unor tehnologii specializate, cum 

ar fi cea economică (business, manager, management, marketing, sponsor), artistică 

(best-seller, fan, muzical pentru musical, show, story, thriller, top, western), tehnico-

ştiinţifică (cameraman, computer, flash, stres), dar includ şi termeni uzuali ca job, shop, 

week-end etc. Dintre anglicismele absente din DN3, dar înregistrate în DCR1, şi-au sporit 

frecvenţa şi circulaţia broker, disk-jockey, hit, juice, jogging, team, workshop.  

În presa actuală, dar şi în limbajul de zi cu zi, întâlnim numeroase anglicisme 

denotative care nu figurează în dicţionarele româneşti de neologisme sau ale căror 

definiţii nu (mai) corespund sensului actual. Majoritatea aparţin unor terminologii, dar 

omniprezenţa lor este o dovadă a faptului că au depăşit graniţele strictei specializări. 

Termeni din domeniul comunicaţiilor şi presei 

 Banner este folosit cu sensul „fâşie lungă de pânză pe care este scris un mesaj, 

un slogan etc.” (BBC, p. 80). Iniţial, acest termen a apărut în cronici sportive, iar 

ulterior şi-a extins circulaţia la domeniul politic şi la cel publicitar. 

 Clip (DCR, p. 65) – apare cu sensul „scurt film (publicitar) dat la televiziune”. Dar, 

circulă în limba română şi cu sensul din limba franceză („film de scurt-metraj sau 

video care ilustrează un cântec, care prezintă opera unui artist”). 

 Hot-line – are în BBC (p. 543) sensul „linie telefonică prin care publicul poate 

contacta poliţia sau alte servicii pentru a da informaţii despre anumite situaţii 

speciale” şi apare în presa românească cu aceeaşi semnificaţie, dar ortografiat cu 

cratimă: „Hot-line împotriva violenţei în familie”. În virtutea scurtimii sale şi a 

caracterului internaţional, anglicismul este preferabil faţă de sintagma 

echivalentă linie telefonică de urgenţă sau de calcul frazeologic linie fierbinte 
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(utilizat şi cu sensul „telefon erotic”, motivat de accepţia pe care o are adjectivul 

hot în engleză vorbită – „excitant, atractiv, sexual”) . 47 

Termeni din domeniul învăţământului şi cercetării 

 Curriculum (BBC, p. 268) este utilizat cu sensul „programă şcolară pentru o 

anumită disciplină şi a fost adoptat după 1989 în contextul reformei 

învăţământului românesc, dând naştere şi unui derivat adjectival (curricular 

„referitor la curriculum”).  

 Grant este prezent în BBC (p. 488), dar este utilizat cu un sens mai restrâns decât 

cel cosemnat în BBC: „reprezintă o sumă de bani nerambursabilă acordată unui 

cercetător individual, echipe de cercetare, institut de cercetare pentru realizarea, 

într-o perioadă de timp determinată, a unei activităţi de cercetare ştiinţifică sau 

a unei activităţi conexe activităţii ştiinţifice”. 

 Master este prezent în limba engleză în sintagmele Master of Arts şi Master of 

Science şi desemnează absolvenţi ai învăţământului superior artistic şi socio-

uman – în primul caz – şi ai celui ştiinţific – în al doilea caz. În terminologia 

românească de specialitate este folosit mai rar cu sensul din engleză („Programul 

este destinat obţinerii titlului de master într-o universitate din S.U.A.”) şi mai 

frecvent cu semnificaţia termenului mastere din franceză ca echivalent al 

sintagmei studii aprofundate (de specializare). Pentru a evita ambiguitatea pe 

care o poate genera utilizarea termenului master cu ambele sensuri, este 

necesară adoptarea perechii masterat (prin analogie cu doctorat) - „perioadă de 

studii după obţinerea licenţei”, echivalent cu studii aprofundate şi master - „titlul 

la absolvirea ciclului respectiv de învăţământ”. 48 

Domeniul vieţii mondene (modă, divertisment, gastronomie) 

                                                           
47 Idem, p. 88-89. 
48 Idem, p. 89. 
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 Body („corp” în engleză) apare în limba română cu sensul din franceză: „obiect 

de lenjerie feminină, cunoscut şi sub numele de justaucorps”. Acest termen 

apare şi sub forma „românizată” bady. 

 Bodypainting – (ortografiat şi body-painting) apare cu sensul „pictură pe corp”.  

 Fan-club (prezent în BBC, p. 399) apare în limba română cu sensul „grup 

organizat, ai cărui membri admiră aceeaşi persoană – un cântăreţ pop sau un 

star de film ori un club de fotbal”. 

 Roll on este utilizat pentru recipiente (de uz cosmetic, medical etc.) cu bilă. 

 Stick este folosit în limba română cu sensul din franceză „deodorant prezentat 

sub forma de baton, în stare solidă”. 

 Stripper este definit ca „persoană care câştigă bani făcând striptease” şi este 

atestat în limba română numai cu referire la persoane de sex masculin, deoarece 

pentru feminin termenul stripteuză (< fr. stripteaseuse). 

 Top – este utilizat cel mai des cu sensul consacrat („clasament”), dar îl întâlnim şi 

cu sens atestat în franceză, unde desemnează „o piesă vestimentară scurtă, 

asemănătoare corsajului, care ocupă bustul”. Un al treilea sens al termenului 

(mai greu acceptat) este „brasieră şi chilot alungit”.49 

Împrumuturile stilistice reprezintă o categorie mai bogată şi mai eterogenă decât 

cele denotative. Ceea ce le diferenţiază este prezenţa „conotaţiilor străine”, care le 

asigură expresivitatea în raport cu posibilele echivalente româneşti.50 

 Înainte de 1989, asemenea termeni erau folosiţi numai în literatura de călătorii, 

în cărţi sau periodice specializate (din domenii precum cinematografia, muzica, 

sportul), dar în presa post-decembristă, aceştia au cunoscut o evidentă creştere 

                                                           
49 Idem, p. 90-91. 
50 Idem, p. 91. 
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cantitativă şi o extindere a sferei de utilizare în domeniile politic, social, economic, 

comercial, pătrunzând chiar în limbajul curent (în varianta sa familiară, colocvială).51 

 Deoarece aceste anglicisme sunt utilizate întotdeauna deliberat (cu intenţie 

expresivă, evocatoare, ironică etc.), cititorul este, de regulă, avertizat asupra 

caracterului străin al termenilor prin mărci specifice inserate în text, marcarea lor 

făcându-se prin ghilimele şi asocierea lor în context cu echivalentul românesc: „un 

fermier bogat, un „rancher” ”; „…erau la modă filmele cu spargeri, hold-up movies”; 

meseria de „gossip columnist” sau gossipist, adică colportor de bârfe, de cancanuri, ca 

inevitabil produs secundar al Hollywood-ului, este una dintre cele mai temute”. 52 

 Din categoria anglicismelor stilistice fac parte cele frecvent întâlnite în varianta 

colocvială a limbii , de unde le preia şi presa. Dintre împrumuturile mai vechi sunt de 

semnalat substantivele boss, high-life (ortografiat hailaif) şi speech (ortografiat spici), 

adjectivul sexy, precum şi o serie de frazeologisme. 53 

 Boss are sensul „patron”; căpetenie [iniţial în America]. El apare ca termen 

familiar într-un context precum „Hagi a ajuns boss la Galatasaray”, fiind ulterior 

decodat, în ştirea respectivă, ca „membru în consiliul de administraţie al clubului 

turc”. 

 High-life este foarte rar utilizat cu sensul său denotativ „elită”: „cunoscută 

personalitate a high-life-ului britanic”; „High-life-ului fotbalului american”. Mult 

mai frecvent, anglicismul dezvoltă – în tradiţia lui Caragiale – conotaţii ironice: 

„high-life-ul democraţiei noastre originale”. 

 Speech este utilizat cu sensul „discurs, cuvântare ocazională; alocuţiune”. El 

circulă atât în limba vorbită, dar şi în presă cu sensul menţionat, căruia i se 

                                                           
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Idem, p. 93. 
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asociază o nuanţă de ironie familiară: „Ceremonia de deschidere a constat în 

obişnuitele speech-uri oficiale”. 

 Sexy are în engleză exclusiv sensul „excitant, atractiv din punct de vedere 

sexual”. Acest termen circulă în limba vorbită cu cele două sensuri consemnate 

în DCR2 (p. 210): „atrăgător, cu vino-ncoace” şi referitor la sex şi pornografie” 

(„reviste sexy şi porno”).  

 OK apare numai ca adverb şi este considerat „americanism colocvial”. Această 

valoare este frecvent întâlnită în exprimarea tinerilor, dar şi în presă. 

 Full este întâlnit în presă ca adjectiv invariabil, cu unul dintre sensurile 

înregistrate în BBC (p. 454) – „plin [de oameni], aglomerat”. 

 Party apare în limba română cu sensul etimologic „petrecere”, consacrat în limba 

vorbită, dar şi cu un sens mai larg, atestat în denumirea unor spectacole 

complexe: „Fashion Party” (prezentare de modă). 54 

 Din categoria frazeologismelor de tip colocvial, preluate ca atare din engleză şi 

inserate în textul românesc fac parte: first class „de primă clasă”; head hunting 

„vânătoare de capete” – formulă metaforică desemnând recrutarea de experţi de înaltă 

calificare;  no comment – formulă consacrată în cadrul interviurilor pentru a se evita 

răspunsul la o întrebare; top secret „strict secret”; formule de salut hello, hi, bye-bye, 

de aprobare (ok) sau interjecţia wow! (exprimând surpriza plăcută, admiraţia). Toate se 

întâlnesc cu mare frecvenţă putând fi considerate adevărate clişee în limbajul colocvial 

(mai ales al generaţiei tinere). 55 

 

 

 

                                                           
54 Idem, p. 93-94. 
55 Idem, p. 94. 
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Metodele de predare-învãţare utilizate în cadrul orelor de  limbã  românã sunt multiple. 

Pentru a putea dezbate importanţa unor metode în formarea priceperilor şi deprinderilor este necesar sã 

cunoaştem semnificaţia conceptului. De aceea, voi aminti douã definiţii ale acestui concept de bazã al 

instruirii educaţionale: 

„Privitã sub raport funcţional şi structural, metoda este consideratã a fi  un ansamblu 

organizat de procedee sau moduri de realizare practicã a operaţiilor care stau la baza acţiunii; o 

înlãnţuire de procedee care conduc în mod programat şi eficace  la realizarea scopurilor sau 

obiectivelor propuse”56. 

,,Metoda poate fi definitã drept cale de urmat în vederea atingerii unor obiective instructiv-

educative dinainte stabilite, o cale de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor, de formare a priceperilor 

şi deprinderilor, un mod de lucru prin intermediul cãruia profesorul dã posibilitatea elevilor sã gãseascã 

ei înşişi calea proprie de urmat în vederea descoperirii unor noi adevãruri, elaborãrii unor noi 

cunoştinţe şi forme comportamentale, gãsirii unor rãspunsuri la situaţii problematice de învãţare”57. 

Pentru societatea modernã, aflatã într-o continuã schimbare, şcoala trebuie sã formeze şi sã 

dezvolte omul apt sã se integreze activ, creator şi responsabil, sã rezolve problemele cu care se 

confruntã. De aceea, metodologia de instruire s-a perfecţionat de-a lungul timpului, punându-se din ce 

                                                           
56 Cerghit, Ioan, Metode  de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 20 
57 Barna, Andrei, Antohe, Georgeta, Curs de pedagogie, Teoria instruirii şi evaluării, Editura Istru, Galaţi, 2006, p. 70. 



43 
 

în ce mai mult accent pe metodele care sporesc gradul de implicare a elevului în activitatea de învãţare. 

Mã refer aici la metodele activ- participative, moderne care dezvoltã elevilor capacitatea de gândire, de 

creaţie, de iniţiativã, de cooperare. Ele fac lecţiile mai interesante şi mai atractive, îi ajutã pe elevi sã 

înţeleagã conţinuturile pe care sã fie capabili sã le aplice în viaţa realã. În paralel cu acestea se 

utilizeazã  metodele tradiţionale, clasice care au numeroase resurse de revitalizare, reuşind sã reziste în 

perspectiva unui învãţãmânt modern, activ.  Alegerea de cãtre profesor a metodelor adecvate reprezintã 

elementul esenţial în elaborarea demersului didactic. 

Ioan Cerghit realizeazã o analizã comparativã între metodele clasice şi cele moderne58:  

Metode clasice Metode moderne 

-acordã prioritate instruirii; -trec formarea elevului înaintea instruirii 

-sunt centrate pe conţinut, pe însuşirea 

materiei; 

- sunt centrate pe elev, pe dezvoltarea 

capacitãţilor şi aptitudinilor;  

-acordã întâietate activitãţii profesorului;  -sunt axate pe activitatea şi participarea 

elevului; 

-pun accent pe predare; -trec învãţarea înaintea predãrii; 

-elevul este privit ca obiect al instruirii;  -elevul este atât obiect, cât şi subiect al actului de 

instruire şi educare, al propriei sale formãri; 

-neglijeazã însuşirea metodelor de studiu 

personal, de muncã independentã;  

-urmãresc însuşirea unor tehnici de muncã 

independentã, de autoinstruire;  

-sunt centrate pe cuvânt, fiind dominant 

comunicative; verbale, livreşti 

-sunt centrate pe acţiune, pe explorare 

experienţa dobânditã prin explorare, cercetare, 

acţiune; 

-sunt receptive, bazate pe activitãţi 

reproductive; 

- sunt activ-participative, adicã propun o 

cunoaştere dobânditã prin efort propriu; 

-sunt orientate spre produs, prezintã ştiinţa ca 

o sumã de cunoştinţe finite;  

- îşi îndreaptã atenţia spre procesele prin care 

elevii ajung la elaborãri personale;  

-sunt abstracte şi formale;  -pun accent pe contactul direct cu realitatea, 

sunt concrete; 

-au prea puţin caracter aplicativ;  -cultivã spiritul aplicativ, practic şi 

experimental;  

                                                           
58 Vezi Cerghit, Ioan, op. cit., p. 98 - 100 
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-impun o conducere rigidã a învãţãrii;  -încurajeazã munca independentã, iniţiativa, 

creativitatea;  

-impun un control formal;  -stimuleazã efortul de autocontrol, de 

autoevaluare, de autoreglare la elevi;  

-promoveazã competiţia;  -stimuleazã cooperarea; 

-se bazeazã pe o motivaţie extrinsecã cu 

elemente de fricã, de constrângere;  

-motivaţie intrinsecã, ce izvorãşte din actul 

învãţãrii, din bucuria succeselor obţinute;  

-întreţin relaţii rigide, autocratice                   

( autoritariste) între profesori şi elevi;  

-raporturile profesor – elevi se apropie de 

condiţiile vieţii sociale şi de cerinţele 

psihologice ale tânãrului în dezvoltare, 

promovând relaţii democratice, care intensificã 

aspectele de cooperare;  

-profesorul este transmiţãtor de cunoştinţe;  -profesorul este organizator, îndrumãtor, 

animator; 

-disciplina învãţãrii este impusã prin 

constrângere;  

-disciplina învãţãrii derivã din organizarea 

raţionalã a activitãţii. 

 

Numeroase studii de specialitate susţin superioritatea strategiilor activ - participative faţã de cele 

tradiţionale în dezvoltarea abilitãţilor de comunicare, în îmbunãtãţirea motivaţiei elevilor, în dezvoltarea 

personalitãţii.  

În ceea ce mã priveşte, în demersul didactic am îmbinat metodele clasice cu cele moderne, o 

pondere mai mare având cele activ-participative.  

      Metode moderne (activ-participative) 

În şcolile noastre, metodele de predare sunt astãzi cele preponderant interactive, participative şi 

colaborative, centrate pe elev, nu pe profesor. Chiar dacã le sunt recunoscute aproape în unanimitate 

valenţele formativ-educative, strategiile interactive sunt folosite ocazional din diferite motive. 

Crenguţa- Lãcrãmioara Oprea le sintetizeazã astfel:59 

 dificultãţi în evaluarea exactã a contribuţiei fiecãrui elev în rezolvarea sarcinii; 

 nu toate conţinuturile se pot preda folosind strategiile didactice interactive; 

 dificultãţi în modul de dirijare a procesului de predare –învãţare în clasã; 

                                                           
59 Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2009, 
p.17-18 
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 raportul supraordonat între timpul necesar aplicãrii lor şi timpul şcolar disponibil;  

 perturbarea ordinii şi disciplinei în clasã. 

Mai mult decât atât, deşi aceste strategii par a avea un caracter democratic, nonelitist, onest din 

punctul de vedere al educaţiei pentru toţi, existã factori de care depind organizarea şi desfãşurarea 

activitãţilor pe baza folosirii strategiilor interactive. Crenguţa- Lãcrãmioara Oprea îi clasificã astfel:  

- factori externi, independenţi de profesor şi elevi: materiale didactice aflate la  

- dispoziţia profesorului, echipamentele, aparatura, caracteristicile spaţiului şcolar; timpul 

şcolar disponibil; concepţia pedagogicã generalã a comunitãţii didactice; finalitãţile 

educaţiei macrostructurale; curriculum obligatoriu; normativitatea didacticã ce impune 

anumite reguli în realizarea cu eficienţã a activitãţii didactice. 

- factori interni dependenţi de profesor: stilul de activitate pedagogicã, determinat de 

concepţia pedagogicã personalã; felul în care profesorul înţelege şi  coreleazã eficient 

resursele disponibile ( umane, materiale, de timp, etc.), felul în care decide sã organizeze 

colectivul de elevi şi relaţiile de comunicare elev- elev, elev- profesor; trãsãturile de 

personalitate ale profesorului şi abilitãţile profesionale şi metodice; creativitatea şi 

deschiderea cadrului didactic faţã de inovaţiile în domeniu; etc. 

- factori interni, care ţin de elevi: nivelul şi particularitãţile de dezvoltare cognitivã, socialã şi 

afectiv-emoţionalã a elevilor; necesitãţile, dorinţele şi  interesele lor de cunoaştere şi 

acţiune. 

Prezint în continuare câteva din metodele interactive care sporesc eficienţa muncii  

profesorului cu elevii sãi. 

 Brainstormingul – se poate face pe o temã care sã aibã legãturã cu tema textului  

studiat sau cu elementele-cheie ale acestuia. Pornind de la rãspunsurile primite, se poate alcãtui un 

ciorchine de idei care sã grupeze sintetic rãspunsurile elevilor. 

 Cvintetul – o metodã creativã, prin care în cinci versuri se sintetizeazã un conţinut de  

idei. Se poate adãuga un desen. Primul vers este un cuvânt-cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, 

substantiv. Al doilea vers este alcãtuit din douã cuvinte care descriu substantivul în discuţie, fiind 

adjective. Al treilea vers este alcãtuit din trei cuvinte care exprimã o acţiune, fiind, de regulã, verbe la 

modul gerunziu. Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimã sentimentele faţã de subiect. Al 

cincilea vers este un cuvânt prin care se sintetizeazã cele prezentate. 

 Diagrama Venn: se cere elevilor sã facã o reprezentare graficã a douã obiecte/ noţiuni  
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în ceea ce au asemãnãtor şi diferit. Ei vor vizualiza partea comunã şi vor evidenţia în spaţii diferite 

elementele diferite. De exemplu: Prin ce se aseamãnã şi se deosebesc adjectivele  şi adverbele? 

 R.A.I. urmãreşte realizarea feedback-ului printr-un joc de aruncare a unei mingi  

uşoare. Elevul care aruncã mingea trebuie sã formuleze o întrebare din lecţia predatã elevului care o 

prinde. Cel care prinde mingea rãspunde la întrebare, apoi o aruncã mai departe altui coleg, punând o 

nouã întrebare. Elevul care nu ştie rãspunsul iese din joc, la fel ca şi cel care este descoperit cã nu 

cunoaşte rãspunsul la propria întrebare. 

În vederea dezvoltãrii vocabularului la elevi, trebuie sã utilizãm, cu precãdere unele strategii 

activ-participative care sã le îmbogãţeascã exprimarea. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, 

ele marcând un nivel superior în spirala modernizãrii strategiilor didactice. 

Metodele activ-participative trebuie utilizate cu prudenţã, însã trebuie (re)cunoscutã valoarea 

lor pentru dinamizarea procesului de învãţare şi pentru motivarea elevilor60.  

 

       Metoda ciorchinelui 

,,Ciorchinele este o variantã  de brainstorming organizatã grafic, astfel încât sã faciliteze 

conştientizarea dintre elementele învãţate. Ea poate fi folositã atât în faza de evocare, cât şi în faza de 

reflecţie. Unul dintre rosturile ei este acela de a stimula gândirea înainte de a studia mai temeinic un 

anumit subiect.  Este o modalitate  de învãţare ce poate servi drept instrument eficient în dezvoltarea 

unor deprinderi, între care esenţialã este cea de asociere a informaţiilor pe idei ancorã. Prin modul în 

care se desfãşoarã, poate servi la informarea elevului despre anumite cunoştinţe sau conexiuni pe care 

acesta nu era conştient cã le are în minte.  

Etapele realizãrii unui ciorchine didactic sunt simple şi uşor de reţinut: 

 Scrieţi un cuvânt sau o propoziţie-nucleu în mijlocul unei pagini sau al unei table;  

 Începeţi sã scrieţi cuvinte sau sintagme care vã vin în minte legate de tema respectivã;  

 Pe mãsurã ce scrieţi aceste cuvinte, începeţi sã trageţi linii între ideile care se leagã în vreun 

fel; 

 Scrieţi atâtea idei câte vã vin în minte pânã expirã timpul sau nu mai aveţi nicio altã idee.  

Ciorchinele este o tehnicã flexibilã, putând fi realizat individual, în perechi sau ca activitate în 

grup”61. 

                                                           
60 http://iteach.ro/experientedidactice/metode-moderne-utilizate-in-predarea-invatarea-categoriilor-semantice. 
61 Cucoş, Constantin (coord), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi, 
2009, p. 375 
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Metoda este antrenantã, solicitã gândirea copiilor, deoarece ei trebuie sã treacã în revistã toate 

cunoştinţele lor în legãturã cu un termen – nucleu, reprezentativ pentru lecţie, în jurul cãruia se leagã 

toate cunoştinţele lor. 

În urma utilizãrii la clasã a acestei metode am observat cã elevii colaboreazã,  negociazã cu 

plãcere, comunicã şi scriu cu mult entuziasm informaţiile necesare îndeplinirii sarcinii date. Niciunul 

nu-şi petrece timpul pasiv, ci fiecare moment este bine valorificat de fiecare participant.  

Exemplu: Ciorchinele primãverii 

Profesorul deseneazã un ciorchine la tablã („ciorchinele primãverii”), urmând ca elevii sã-l 

completeze, conform celor cerute (subststantivul primãvarã sã fie determinat de un adjectiv derivat, 

unul compus, un adjectiv propriu-zis, un adjectiv provenit din verb la participiu şi un adjectiv cu 

valoare de epitet). 

 

      

  

   Metoda Ştiu / vreau sã ştiu / am învãţat  

 Metoda este prezentatã de Alina Pamfil ca model de proiectare a lecţiei.62Specificul acestui 

tipar structurant constã în modul în care înscrie conţinuturile ce urmeazã a fi studiate: le înscrie în sfera 

cunoştinţelor pe care elevul le are deja asupra subiectului, în sfera aşteptãrilor sale legate de problemã 

                                                           
62 Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu, Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007, p. 
49-51 

Primăvară
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şi, apoi, în sfera unor noi întrebãri şi aşteptãri. Modelul a fost creat de Donna Ongle, fiind desemnat 

prin iniţialele K-W-L  

( Know – Want to know – Learned) a cãror semnificaţie corespunde întrebãrilor Ce ştiu?, Ce doresc sã 

învãţ?, Ce am învãţat?. Etapele pe care le presupune sunt în numãr de cinci şi ele înscriu învãţarea 

noilor conţinuturi în lanţul firesc al interogaţiilor, rãspunsurilor, noilor interogaţii pe care abordarea / 

aprofundarea unor probleme le presupune. 

 

Ce ştiu despre 

subiect? 

Ce aş dori sã 

ştiu? 

Învãţarea noilor 

conţinuturi? 

Ce am învãţat? Ce aş dori sã aflu 

încã despre 

subiect? 

  

            Prima etapã este centratã pe întrebarea Ce ştiu despre subiect? şi conţine o discuţie cu întreaga 

clasã orientatã înspreactualizarea cunoştinţelor pe care elevii le deţin. Rezultatele unui dialog deschis 

spre orizontul experienţelor elevilor sunt surprinzãtoare; ele aduc la suprafaţã nu numai cunoştinţe 

variate, ci şi analogii inedite, pe care profesorul nu le poate prevedea şi care dau o altã calitate 

discuţiei. 

 A doua etapã este centratã asupra întrebãrii Ce aş dori sã ştiu despre subiect? şi presupune 

realizarea unei liste de întrebãri prin care ar putea fi cadratã, în continuare, problema. În situaţia în care 

existã probleme dificile  sarcina  de a formula întrebãri poate fi preluatã de profesor. 

 A treia etapã urmãreşte învãţarea noilor conţinuturi, problematicã ce va fi abordatã în secţiunile 

urmãtoare. 

 Ultimele douã momente ale modelului corespund, într-o oarecare mãsurã, etapei clasice a 

fixãrii. Ele se structureazã în jurul întrebãrilor Care sunt noile cunoştinţe dobândite şi cum rãspund ele 

întrebãrilor iniţiale?, Au existat întrebãri fãrã rãspuns sau rãspunsuri pentru care nu au fost formulate 

întrebãri?, Ce alte lucruri aş dori sã aflu în continuare despre subiect? Secvenţa centratã asupra 

ultimei întrebãri poate cuprinde şi o serie de indicaţii bibliografice, oferite elevilor care vor sã 

aprofundeze tema. 

 Valoarea modelului constã, mai ales, în faptul cã oferã posibilitatea elevilor  de a formula 

propriile întrebãri şi de a mãsura rãspunsurile obţinute. 

La clasa a VI-a, am folosit metoda în cadrul lecţiei Gradele de comparaţie ale adjectivului. 

Prima etapã a vizat identificarea categoriilor gramaticale învãţate la adjectiv (genul, numãrul, cazul), a 

doua etapã a vizat realizarea listei de întrebãri despre subiectul în discuţie, în a treia etapã s-a urmãrit 
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învãţarea gradelor de comparaţie, iar în ultimele douã momente au fost fixate cunoştinţele, 

recomandându-le elevilor interesaţi sã se documenteze asupra mijloacelor expresive de exprimare a 

gradului superlativ absolut.  

Elevii au primit urmãtoarea fişã: 

1) Citeşte textul dat: 

„Lângã lacul care-n tremur somnoros şi lin se bate, 

  Vezi o masa mare-ntinsã cu fãclii prea luminate,  

  Cãci din patru pãrţi a lumii împãraţi şi-mpãrãtese 

  Au venit ca sã serbeze nunta gingaşei mirese”. 

                                                   (Mihai Eminescu, Cãlin - file din  poveste) 

2) Subliniazã adjectivele din textul citat.  

3) Indicã pentru fiecare genul, numãrul  şi cazul.  

4) Cum este însuşirea exprimatã de adjectivul luminate? 

De la aceast exerciţiu se trece la învãţarea noilor cunoştinţe – gradele de comparaţie. 

Elevii au studiat fişa. Le-am cerut sã împartã pagina în trei coloane: Ştiu, Vreau sã ştiu, Am 

învãţat. Am enunţat tema şi am completat împreunã rubricile (eu la tablã): 

 

ŞTIU VREAU SÃ ŞTIU AM ÎNVÃŢAT 

Ce este adjectivul; 

Sã recunosc adjectivele; 

Categoriile gramaticale ale 

adjectivului (gen, numãr, 

caz);  

Acordul cu substantivul 

determinat. 

Care sunt gradele de 

comparaţie ale 

adjectivului?;  

Cum se exprimã aceste 

grade de comparaţie?; 

Toate adjectivele au grade 

de comparaţie? 

Existã trei grade de comparaţie ale 

adjectivului;  

Exprimarea acestor grade de 

comparaţie;  

Sunt adjective care nu au grade de 

comparaţie; 

 

Folosind aceastã metodã modernã, am urmãrit actualizarea cunoştinţelor despre categoriile 

gramaticale ale adjectivului  şi am fãcut legãtura cu o nouã categorie gramaticalã şi anume gradele de 

comparaţie. 
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Despre Gulag și alte orori bolșevice 

 

                                                                                  Ciobanu George Cosmin 

Profesor - Liceul Tehnologic Pucioasa 

 

     Numeroși autori, deopotrivă istorici, eseiști, scriitori, memorialiști s-au oprit asupra fenomenului represiunii 
organizate și aplicate în Uniunea Sovietică de regimul bolșevic. Studiile lor au demonstrat concludent asocierea 
comunismului secolului al XX-lea cu practicarea sistematică a violenței. În toate societățile comuniste a fost 
utilizată teroarea ca mijloc „ pentru cucerirea puterii, menținerea ei și punerea în practică a proiectului 
comunist ˮ63. Din păcate nu este vorba doar de o tragică relicvă a trecutului, căci acest gen de orori constituie 
model și inspirație pentru regimuri totalitare ale  prezentului, situația din Coreea de Nord reprezentând o 
mărturie « la zi » a odioaselor crime de care este capabil comunismul. 

     Un capitol, dintre cele mai cumplite, al represiunii, îl reprezintă Gulagul. Nenumărate sunt mărturiile care fac 
din această diabolică invenție un apogeu al monstruozității bolșevice. Numai astfel poate fi caracterizat 
procesul malefic ce-l constrângea pe deținut să devină, cu bună știință, din om neom64 (sau un fel de mort viu 
zbătându-se la limita nebuniei pentru supraviețuire).  

     După cum bine se cunoaște, Gulag este un acronim pentru Directia Generală a Lagărelor – Glavnoie 
Upravlenie Lagherei – creată la 25 aprilie 1930, ca un adevărat stat în stat65, în cadrul GPU (Directia Politică de 
Stat - moștenitoare a temutei poliții politice CEKA), pentru gestionarea vastului sistem de lagăre de la acea dată 
din Uniunea Sovietică. Semnificatia sa însă este astăzi mult mai largă66. Întreg sistemul sovietic de represiune 
este cuprins în acest termen, devenit faimos în Occident în urma publicării în 1973 a capodoperei „Arhipelagul 
Gulagˮ a fostului detinut rus Alexandr Isaievici Soljenițîn, laureat mai târziu al premiului Nobel pentru 
literatură. 

    Dar lagăre au existat pe teritoriul sovietic și înainte de 1930. O scurtă trecere în revistă a sistemului represiv 
al lagărelor sovietice ne arată un început timpuriu și o evoluție îndelungată67. Încă din august 1918 îl vedem pe 
un V.I. Lenin hotărât să rezolve problema « kulacilor » și a altor elemente suspecte prin închiderea lor în lagăre 
                                                           
63 Stéphane Courtois (coordonator), Dicționarul comunismului, Iasi, 2008, p. 612 (se va cita în continuare Dicționarul 
comunismului). 
64 Iată cum descrie celebrul Alexandr Soljenițîn efectul Gulagului : „îi impune cu atâta cruzime omului ori să se adapteze 
imediat, ori să moară imediat, încât îi replămădește și îi remodelează caracterul de o manieră mult mai radicală decât 
orice mediu national ori social străin. Acest lucru nu poate fi comparat decât cu o trecere în regnul animal” în A. 
Soljenițîn, Arhipelagul Gulag, vol. II, Bucuresti, 2008. 
65 Dicționarul comunismului,  p. 561. 
66 Anne Applebaum, Gulagul : o istorie, Bucuresti, 2011, p. 11. 
67 Am urmat în continuare scurta cronologie și datele prezentate în David Hosford, Pamela Kachurin, Thomas Lamont, 
Gulag : Soviet prison camps and their legacy, Boston, 2007, studiu disponibil la adresa 
http://gulaghistory.org/nps/downloads/gulag-curriculum.pdf, accesat decembrie 2016. 
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de concentrare. După atentatul asupra vieții sale (real sau înscenat) din 30 august 1918, Lenin se dezlănțuie. La 
2 septembrie 1918 este instituită legea marțială, iar la 5 septembrie este adoptat decretul „Despre teroarea 
roșieˮ ce dădea undă verde utilizării violenței extreme ca metodă de impunere a monopolului bolșevic. Iată o 
parte a conținutului său : „ ... Consiliul Comisarilor Poporului a ajuns la concluzia că, în situația de față, 
securitatea spatelui frontului prin măsura terorii este o necesitate absolută ... Este esențial ca Republica 
Sovietică să fie apărată de dușmanul de clasă prin izolarea acestuia în lagăre de concentrare, iar toți cei 
implicați în conspirațiile și rebeliunile alb-gardiștilor să fie împușcați ...ˮ68.  

     Până în decembrie 1919 sunt înregistrate 21 de lagăre de concentrare, pentru ca numai într-un singur an, în 
decembrie 1920, numărul lor să crească la 107. În 1923 este creat primul lagăr din Nord, ce a constituit modelul 
viitoarelor lagăre ale Gulagului, sistemul de lagăre și tabere de muncă din arhipelagul Solovetsky (Solovki în 
limbajul popular) în Marea Albă, în apropierea Cercului Polar de Nord. În noiembrie 1925 se ajunge la concluzia 
utilizării sistemului de lagăre în scopuri economice. Din 1929 începe « Marea Cotitură », după cum însuși Stalin 
a denumit transformările ce urmărea să le producă în organizarea economică și socială a Uniunii Sovietice în 
primul său plan cincinal69. Industrializarea rapidă a țării necesita o mobilizare exemplară a resursei umane. Și 
cel mai eficient mod de realizare i s-a părut dictatorului a fi apelarea la munca sutelor de mii de deținuți. 
Dilema motivației reale din spatele proliferării uriașe a Gulagului după 1929, pentru sprijinirea economiei sau 
pentru consolidarea puterii prin teroare, este discutată încă de istoricii contemporani70. Probabil, așa cum cred 
destul de mulți71, prima obsesia paranoică a lui Stalin pentru eliminarea oricărui potențial adversar72 și se 
profita de acest inepuizabil izvor de deținuți pentru a-i valorifica economic. În 1931 se pare că numărul 
deținuților ajunsese la 212.000 de persoane.  

     În perioada 1932-1933 se desfășoară marele proiect al canalului Marea Albă-Marea Baltică, primul șantier 
«model» al Gulagului, numit Bielomorkanal73 sau Belomorkanal. Este și perioada când apare denumirea 
generică pentru orice prizonier al Gulagului, zek, de la ZK, adică deținut la canal. Pentru regim este un proiect 
de mare anvergură, în special propagandistică, căci Stalin are prilejul asumării acestui proiect, preamărit în 
presă și literatură74. Din nefericire, în realitate, canalul se adaugă seriei de eșecuri economice, căci este prea 
îngust și fără adâncimea necesară navelor de mare tonaj75. Și totul cu prețul sacrificării vieților a zeci de mii de 
prizonieri76. 

                                                           
68 Dmitri Volkogonov, Lenin O nouă biografie, Bucuresti, 2007, p. 266. 
69 Pentru importanța acordată de Stalin acestui cincinal vezi Michael Lynch, Stalin și Hrușciov : URSS, 1924-1964, 
București, 1998, p. 51 – 58. 
70 Jean Jeacques Marie, Gulagul, București, 2001, p.112. 
71 Anne Applebaum, op. cit., p. 91. 
72 Chiar dacă nouă ni se pare o logică absurdă, această politică o explică foarte bine A. Soljenițîn : „ ... asta și înseamnă 
«eroarea ca mijloc de convingere». Există o zicală : pușcă ciorile și caragațele că nu scapă nici rațele. Trage în tot ce 
mișcă : până la urmă nimerești și pe cine trebuie. Sensul primar al teroarei de masă tocmai în asta și rezidă ...ˮ. 
73 Dicționarul comunismului, p. 561. 
74 „ … canalul se construiește la inițiativa și din însărcinarea tovarășului Stalin scriu ziarele și repetă radioul în fiecare zi 
…”, în A. Soljenițîn, op. cit., p. 70 ; Stalin pune în circulație chiar și o marcă de țigări sub denumirea de Bielomorkanal, 
vezi Dicționarul comunismului, p. 562. 
75 Dicționarul comunismului, p. 561. 
76 A. Soljenițîn estimează numărul morților în timpul construirii Belomorkanalului la aproape 300.000 de oameni, vezi A. 
Soljenițîn, op. cit., p. 74. 
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     În 1937 începe Marea Teroare77, iar lagărele devin suprapopulate78. Urmează perioada războiului când se 
produc mai multe amnistii și circa 975.000 deținuți sunt înrolați în Armata Roșie. Încheierea conflagrației aduce 
însă o altă înăsprire a terorii, iar lagărele se repopulează. Apogeul este atins în 1950. În culmea gloriei și puterii, 
Stalin avea în lagărele sale 2.525.146 de persoane. Numărul a rămas oarecum constant până la moartea 
dictatorului, în 1953, când sunt înregistrați 2.525.146 de deținuți. La scurt timp însă, Beria79 acordă amnistia 
deținuților cu pedepse mai mici de 5 ani, gravidelor, mamelor cu copii și tuturor celor sub 18 ani, adică circa un 
milion de persoane. Deși regimul din lagăre se mai relaxează, multe funcționează încă ani la rând. 

     După cum am văzut în această scurtă cronologie, odată cu Marea Cotitură din 1929 numărul lagărelor si al 
deținuților s-a înmulțit cu o viteză amețitoare. Prețioasele resurse  de lemn, cărbune, petrol, gaze, aur, uraniu, 
fier, cupru se găseau tocmai în ținuturi vitrege, neumblate de om, prin Siberia, Nordul înghețat ori Kazahstan. 
Legând cele două elemente, era un bun prilej pentru a-i folosi pe deținuți ca sclavi și coloniști în același timp. 
Sunt momentele când „ Arhipelagul face metastază ”80. În același timp, se aveau în vedere proiecte inginerești 
uriașe, de proporțiile Belomorkanalului. Această monstruoasă întreprindere, săparea manuală a unui canal de 
4-5 m adâncime, pe o distanță de 228 km, cu 5 baraje și 19 ecluze a primit ca termen de finalizare... cel mult 20 
de luni81. Poveștile despre condițiile de lucru sunt terifiante : „ săpam pământul cu mâinile și-l căram afară cu 
roabele, săpam în movile și scoteam afară pietrele tot cu mâinile ”82. Pentru a demonstra genialitatea ingineriei 
sovietice și avântul de nestăvilit al muncitorilor bolșevici, însoțiți de zeci de mii de deținuți (călăuziți, evident, 
de același spirit), totul trebuia realizat cu un cost minim, cât mai puțin fier și beton, fără utilaje mecanice, cu 
unelte din lemn și mijloace încropite la fața locului83. Efectele acestei barbarii erau pe măsură : „ La sfârșitul 
zilei de muncă, pe șantier rămân morții. Zăpada le acoperă, încetul cu încetul, chipurile. Unul – chircit sub o 
roabă răsturnată, cu mâinile vârâte în mâneci și înghețat în această poziție. Altul – cu capul între genunchi. Alți 
doi – degerați, cu spinările lipite una de alta.ˮ84 

    Totuși, apogeul ororilor pare a fi în altă parte : la Kolîma – „ acest Pol al frigului și atrocității din Arhipelag”85. 
Acest loc este considerat uneori un simbol pentru toate suferințele Gulagului, tot așa cum Auschwitz a rămas în 
istorie ca simbol  al atrocităților Holocaustului86. Situat la marginea cea mai izolată a Siberiei, în vecinătatea 
peninsulei Kamceatka, la Oceanul Pacific, unde accesul se făcea cu vaporul prin Marea Ohoțk, după ce 

                                                           
77 Perioada anilor 1937-1938 asociată epurărilor masive ordonate de Stalin împotriva unor categorii de «dușmani ai 
poporului» foarte diverse : chiaburi, comercianți, infractori, oameni ai Bisericii, foști aristocrați, burghezi, membrii ai 
minorităților naționale, ai Armatei Roșii, chiar ai aparatului de partid și de stat. Se pare că au fost arestati 1.565.000 de 
oameni până în noiembrie 1938, mulți pierzându-și viața, vezi Dicționarul comunismului, p. 383 – 388. 
78 53 de mari complexe subdivizate în mii de lagăre secundare cu diferite dimensiuni și 425 de locuri de fixare a coloniștilor 
sunt atestate până în anul 1940, vezi Dicționarul comunismului, p. 562. 
79 Conducătorul între anii 1938 – 1946 al NKVD (Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne) – succesorul GPU, și 
principalul instrument al terorii staliniste. 
80 După cum își intitulează unul dintre capitolele cărții sale A. Soljenițîn, care scrie mai departe : „ La augusta chemare a 
puterii sovietice, lagărele și coloniile de reeducare și muncă se îmbuboiau pe tot cuprinsul necuprinsei noastre țări ... Și 
capișoanele monstruoaselor foișoare de pază ale lagărelor au devenit trăsătura definitorie a peisajului țării ... Au apărut 
lagăre în Donbas, în bazinele inferior, mijlociu și superior ale Volgăi, în Uralul Central și meridional, în Transcaucazia, în 
Kazahstanul central, în Asia Centrală, în Siberia și Extremul Orient ˮ, în A. Soljenițîn, op. cit. , p. 58 – 59. 
81 Anne Applebaum, op. cit., p. 96. 
82 Pentru mai multe mărturii vezi Ibidem, p. 98 – 105. 
83 Cf. A. Soljenițîn, op. cit., p. 70 – 71. 
84 Mărturie a unui fost șef de șantier la Belomor, redată de A. Soljenițîn în Ibidem, p. 75. 
85 Ibidem, p. 93. 
86 Anne Applebaum, op. cit., p. 117 – 118. Celebritatea îi este adusă și de Varlaam Șalamov, celălalt mare memorialist al 
Gulagului, alături de Soljenițîn, cunoscut pentru opera sa „ Povestiri din Kolîma”. 
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călătoreai 3 luni cu trenul până la Vladivostok87, ținutul Kolîmei era bogat în resurse diverse : în primul rând 
aur, dar și alte patru minereuri esențiale pentru industria militară : staniu, cobalt, tungsten și uraniu88. După o 
perioadă mai «relaxată» la începuturile sale, situația se schimbă odată cu Marea Teroare. Regimul muncă-
alimentație-pedepse devine unul înfiorător89. Pentru a scăpa cu viață trebuia să te numeri printre «norocoșii» 
repartizați la sarcinile mai ușoare : magazioner, bucătar, sanitar, brigadier etc.90 

     Imensul spațiu al represiunii bolșevice ascunde încă numeroase alte episoade tragice. Abia în 1989 a putut fi 
confirmată oficial una dintre cele mai cutremurătoare povești din folclorul Gulagului. Este vorba de 
evenimentele petrecute în 1933 pe mica insulă Nazino de pe fluviul Obi (Ob). Aici au fost aduși peste 6000 
deportați, ca parte a unui plan de a curăța orașele Moscova și Leningrad de «elementele declasate» și, în 
același timp, de a coloniza și pune în folosință vastele teritorii ale sălbaticei Siberii. Abandonați pe o insulă 
înghețată și pustie, fără unelte sau provizii, mulți într-o stare precară de sănătate după drumul istovitor, 
deportații au primit după două-trei zile câțiva saci cu făină pe care au consumat-o imediat, cu apă din fluviu, 
efectul fiind declanșarea dizenteriei. Încă din primele zile au apărut cazurile de canibalism. Deși autoritățile au 
început să facă arestări, treptat, aceste orori s-au înmulțit. Cele mai «vânate» erau femeile. După o lună, 
supraviețuitorii (circa 2000) au început să fie transferați către alte puncte de colonizare91. 

     Revolta resimțită la descrierea unor asemenea grozăvii face să răsară îndreptățita întrebare - cum a fost 
posibil un asemenea rău ?  Răspunsul specialiștilor vine prompt,       „ Cauza acestor crime nu trebuie căutată 
nici în interiorul indivizilor, nici în al națiunilor, ci în regimul politic în vigoare.”92 Deși nu putem decât să fim 
întru totul de acord cu această afirmație, în același timp ne lasă senzația de adevăr neterminat, spus pe 
jumătate doar. Poate că cealaltă jumătate a adevărului o găsim doar la « poeți » : „ De unde a luat atâția ochi 
cu care vă spionează, dacă nu i i-ați dat voi ? Cum de are atâtea mâini ca să vă lovească, dacă nu le ia de la voi 
? ... Cum să aibă vreo putere asupra voastră dacă nu prin voi ? Cum ar îndrăzni să vă atace dacă n-ar fi în 
înțelegere cu voi ? Ce v-ar putea face dacă n-ați fi tăinuitorii hoțului care vă pradă, complici ai ucigașului care vă 
omoară și trădători vouă înșivă ?ˮ93. 
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87 Ibidem, p.118. 
88 Nicolas Werth, Drumul din Kolîma. Călătorie pe urmele Gulagului, București, 2013, p.177. 
89 Realitatea este că „ regimul din majoritatea lagărelor din Kolîma și din celelalte lagăre nordice urmărea cu bună știință 
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91 Aceste evenimente au stat la baza cărții lui Nicolas Werth, Insula canibalilor, tradusă și în România în 2006 ; cf. Anne 
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,,Refugiaţii polonezi din judeţul Damboviţa în  timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial’’ 
 

Profesor Cârstea Mirela 
Liceul ,,Voievodul Mircea’’, Târgovişte 

 
 
• INTRODUCERE 

          Documentul este sursă primară care se află la îndemâna istoricului şi îi permite acestuia 
reconstituirea trecutului, dezvăluirea ,,adevărului istoric’’, în măsura în care acesta se lasă descoperit.          
          În vederea realizării lucrării ,,Refugiatii polonezi din judetul Dambovita in timpul celui de-al 
doilea razboi mondial’’ am studiat documente aparţinând următoarelor fonduri arhivistice: 

• Fondul Prefectura judeţului Dâmboviţa 
• Fondul Primăria oraşului Târgovişte  
• Fondul Legiunii de Jandarmi – Dâmboviţa 

          Cele mai importante documente, care mi-au permis descoperirea unor aspecte inedite cu privire 
la situţtia, problemele şi dificultăţile refugiţtilor polonezi  din judeţul  Dâmboviţa în timpul celui de-al 
doilea război mondial sunt cuprinse în Fondul Prefectura judeţului Dâmboviţa. 
          În acelaşi timp, pentru a cunoaşte şi analiza drama poporului polonez după invadarea Poloniei de 
către Germania la 1 septembrie 1939, respectiv de către U.R.S.S. la 17 septembrie 1939 am studiat 
câteva lucrări reprezentative pe această temă. Mi-au  reţinut atenţia: lucrarea lui Serge Bernstein şi 
Pierre Milza, Istoria Europei, vol.V, Editura Institutul European, 1998 dar si Larousse, Istoria 
Universala, vol. III, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006, Gheorghe Buzatu, Din istoria 
secretă a celui de-al doilea război mondial, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988  etc. 
Polonia era din nou ştearsă de pe harta Europei. Se prefigurau ani apocaliptici! 

• ATITUDINEA ROMÂNIEI FAŢĂ DE DRAMA POLONIEI – 
CONSIDERAŢII GENERALE 

         Neutralitatea declarată de către România la începutul războiului nu a împiedicat ţara noastră să 
permită tranzitul pe teritoriul ei ale materialelor de război destinate Poloniei, apoi a numeroşilor 
refugiaţi (oameni politici, militari, populaţie civilă), în ciuda hotărâtelor proteste germane. 
        La 9 septembrie 1939, guvernul polonez a luat decizia salvării tezaurului Băncii Poloniei prin 
transportarea în România şi, apoi, într-o zonă aflată în afara pericolului german. La 10 septembrie 
1939, Ministerul de Externe polonez a transmis ambasadorului Poloniei la Bucureşti instrucţiuni 
privind obţinerea acordului de tranzit din partea guvernului român. 
În acest scop, a plecat spre Bucureşti E.F. Kwiatkowhi, vicepremier şi ministrul Tezaurului. 
Autorităţile române au aprobat, fără nici o pretenţie, tranzitul tezaurului polonez, asigurând şi logistica 
necesară. 
          Dramele celui de-al doilea război mondial au cuprins şi problema refugiaţilor, între care un loc 
însemnat a fost cea a polonezilor. Până la invazia sovietică, survenită la 17 septembrie 1939, speranţele 
polonezilor în obţinerea victoriei au scăzut treptat, fiind apoi anulate de acest atac surpriză. Lupta pe 
două fronturi era sortită eşecului, motiv pentru care autorităţile centrale au luat rapid iniţiativa trecerii 
graniţei cu România. 
         Polonia avea să retraiască din nou grelele momente de la sfârşitul secolului al XVIII-lea când a 
fost desfiinţată ca stat, iar mare parte din populaţia civilă şi militară a fost nevoită să ia drumul exilului 
spre statele europene. România, care cu câteva decenii înainte fusese puntea de legatură a emisarilor 
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polonezi de la Ankara sau de la Paris, a fost şi de această dată o bună gazdă pentru poporul vecin. Aici 
refugiaţii polonezi au găsit compasiune şi întelegere din partea poporului român. 
         În noaptea de 17-18 septembrie, guvernul polonez, ofiţeri şi ostaşi, alte oficialităţi au trecut 
graniţa spre România, printre ei aflându-se preşedintele republicii, Ignacy Moscicki, mareşalul Rydz-
Smigly şi ministrul de Externe Josef Beck. 94 

Preşedintele republicii a fost cazat la castelul regal din Bicaz, apoi la Craiova, în Palatul Mihail, 
împreună cu mareşalul Rydz-Smigly, iar la 25 decembrie 1939, cu acordul autorităţilor române, a 
părăsit ţara şi s-a stabilit în Elveţia. Ministrul de Externe a locuit o perioadă la Băile Herculane, 
împreună cu Slawoj Skladkowski, fostul premier, iar acesta din urmă, la 22 iunie 1940, a plecat în 
Turcia. 

          Acceptând refugiaţi polonezi pe teritoriul său, în ciuda protestelor repetate ale Germaniei, 
România a dat dovadă de ospitalitate. În acest sens, guvernul român a înfiinţat, la 27 septembrie 1939, 
Comisariatul general pentru evidenţa şi asistenţa refugiaţilor polonezi, care a funcţionat până în mai 
1944, când s-a transformat în subsecretariat de stat, fiind desfiinţat mai apoi, în anul 1945. 

        La sfârşitul anului 1939 numărul refugiaţilor civili aflaţi în România se ridica la peste 15.000, iar a 
militarilor internaţi în lagăre militare a fost de 10.000. Ambele cifre sunt estimative întruâat la acea 
daăa nu a existat nici o evidenţă strictă a refugiatilor de pe teritoriul românesc. Foarte muţti dintre cei 
refugiaţi au ramas puţin timp în România, părăsind ţara după întocmirea tuturor formalităţilor de 
deplasare cu directia Franţa, Marea Britanie sau Italia. 
        În martie 1940 numarul refugiatilor atingea cifra de 10.000 de persoane, dintre care sub protectia 
Comisiei pentru Ajutorarea Refugiatilor Polonezi se aflau aproape 7.000. O dată cu plecarea unui nou 
val de refugiaţi spre direcţii necunoscute, la 1 iulie 1940 numarul refugiaţilor a atins cifra de 5.300. 
        În ultimul trimestru al anului 1939 cât şi pe parcursul întregului an 1940 un numar foarte mare de 
refugiaţi s-auîntors în Polonia. Consulatul german de la Bucureşti a acordat în acest timp o serie de 
facilităţi şi a facut multe promisiuni pentru întoarcerea celor plecaţi. Mai mult, în vara anului 1940 în 
atenţia autorităţilor germane a stat decizia întoarcerii în masă a refugiaţilor, Germania anuntand in acest 
sens ca se obliga sa acopere cheltuielile de transport a refugiatilor dinspre România spre Cracovia. 
Această acţiune a fost intreprinsă pentru refugiaţii civili şi s-a terminat la sfârsitul lunii august 1940. 
Dacă însă ne referim la soldaţii polonezi refugiaţi în România, din rândul acestora au plecat doar 2.430 
din Târgu Jiu la sfârşitul lunii noiembrie 1940. 
         O dată cu aderarea României la Pactul tripartit din 22-24 noiembrie 1940, autorităţile româneşti 
au exercitat puternice presiuni asupra refugiaţilor cu scopul de a micşora radical numărul acestora, 
anunţănd in acest sens că vor face toate demersurile pentru a determina plecarea foţată a tuturor 
refugiaţilor polonezi din România. Această reacţie a făcut ca foarte mulţi dintre cei refugiaţi ăa ia 
drumul exilului înspre Orientul Apropiat. Plecarea forţată a refugiaţilor a înregistrat punctul culminant 
în timpul iernii 1940-1941 şi s-a încheiat în aprilie 1941, după câteva săpăamâni dupa plecarea 
consulului Marii Britanii de la Bucureşti. În acest mod, pe parcursul anului 1940 numărul refugiaţilor 
polonezi aflţi în România s-a micşorat simţitor, atingând la sfârşitul anului cifra de 4.100 de refugiaţi 
civili si 1.600 de militari internaţi în lagare. 
         Presiunile exercitate de către autorităţile române nu aveau să ia sfârşit aici. La sfârşitul lunii 
ianuarie 1941, Comisariatul General pentru Problema Refugiaţilor Polonezi a anunţat public că 
refugiaţii care până la data de 10 februarie nu vor părăsi teritoriul României vor fi plasaţi în lagarele de 

                                                           
94 Buzatu, Gheorghe, Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p.45 
 



56 
 

muncă forţată. La toate acestea s-au adăugat şi presiunile Comisariatului General asupra restului de 
soldaţi şi ofiţeri internaţi la Călimăneşti şi la Târgu Jiu. 95 În urma acestor presiuni s-au anunţat pentru 
plecarea spre Polonia în jur de 1.500 de persoane. În ziua de 12 martie 1941 toţi cei înregistraţi pentru 
plecare au fost îndrumaţi către staţia de cale ferată de la Piatra Olt unde, surprinzător – din motive 
necunoscute – au primit înştiinţarea că autorizaţia pentru plecarea refugiaţilor spre Polonia a fost 
retrasă de către autorităţile germane. Acest episod din istoria refugiaţilor polonezi este reflectat şi de 
documente care se găsesc în arhivele dâmboviţene.  La sfârşitul lunii aprilie 1941 a încetat plecarea 
refugiaţilor. Numărul celor ăamaşi s-a stabilit în luna iulie în jurul a 3.200 de refugiaţi civili. 

• REFUGIAŢII POLONEZI DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA IN TIMPUL 
CELUI DE-AL DOILE RĂZBOI MONDIAL 

         Reglementări cu privire la statutul refugiaţilor polonezi 
         Potrivit deciziei Ministerului Ordinei Publice, ofiţerii şi soldaţii polonezi refugiaţi pe teritoriul 
României sunt obligaţi să locuiască în lagărele sau localităţile fixate de autorităţi. ,,Toţi cetăţenii poloni 
care au purtat arme în războiul cu Germania, soldaţi sau ofiţeri şi s-au refugiat pe teritoriul ţării 
româneşti, nu-l pot părăsi, fiind obligaţi a locui în lagăre sau în localităţile destinate de autorităţile 
romîneşti în acest scop. Cei care nu vor respecta dispoziţiile vor fi incartiriuţi în lagarul de disciplina, 
in cetatea Fagarasului…’’- tinea sa precizeze Ministrul Ordinei Publice. 96    
Care erau dispoziţiile pentru polonezii care nu purtau arme? Cetăţenii polonezi care nu au purtat arme 
în războiul cu Germania, femei şi copii, nu pot locui decât în cantonamentele fixate de autorităţile 
româneşti, ştiut fiind că cei care vor părăsi fără voie localităţile, vor fi şterşi de pe tabloul de ajutoare, 
pe care Guvernul Românesc le-a fixat la 100 lei de persoană şi 50 lei de copil zilnic – ce se vor 
distribui prin Comitetul de ajutoare ce va funcţiona cu începere de la 15 octombrie 1939, în fiecare 
comună unde sunt cazaţi…’’97 De asemenea, cetăţenii polonezi care nu au purtat arme în razboiul cu 
Germania, având mijloace proprii pot părăsi ţara, făcându-şi vizele de rigoare. 
         Primele probleme 
        Conform unei note a ministrului de interne, datată 26 septembrie 1939, unii refugiaţi polonezi 
aflaţi în ţara noastră ar organiza proteste şi agitaţii împotriva membrilor guvernului polon, care se 
refugiaseră de asemenea în România.98 Asemenea acţiuni erau incompatibile cu statutul ţării noastre de 
stat neutru şi nu puteau fi tolerate. De aceea se impuneau măsuri ferme pentru ,,a se împiedica orice 
asemenea agitaţiune sau discuţie, iar toţi refugaţii poloni care se dedau la astfel de fapte vor fi imediat 
obligaţi să părăsească ţara…’’99  
         La 30 septembrie 1939, Prefectul judeţului Dâmboviţa trimitea ,,preturilor Pucioasa, Târgovişte şi 
Găeşti un ordin al Ministrului de Interne prin care se cerea ca autorităţile locale  să nu împiedice a 
ajunge la destinaţie  ,,un grup de 154 de refugiaţi polonezi, funcţionari ai Ministerului de Externe , care 
urmau să se îndrepte dinspre Moldova spre Piteşti sau Curtea de Argeş unde vor fi găzduiti.’’100  
         Existau situaţii în care refugiaţii polonezi cer să se deplaseze dintr-un loc în altul, ceea ce creează 
autoritaăţilor statului român dificultăţi în a avea o evidenţă clară a acestora. 
       De exemplu, refugiatul polonez Tamasevsky Marian, cu soţia şi fiii Marian şi Helena, care aveau 
domiciliul în Târgovişte solicita permisiunea de a se stabili în comuna prahoveană Bucov, la familia 

                                                           
95 Arhivele Naţionale Dâmboviţa, fond Prefectura Judetului Dâmboviţa, dosar 206/1940, fila.156  
96Ibidem, dosar 292/1939, fila 3 
97 Ibidem, dosar 292/1939, fila 3 
98 Ibidem, dosar 298/1939, fila. 140 
99 Ibidem, dosar 298/1939, fila. 140 
100 Ibidem, dosar 298/1939, fila. 113 
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Morcovescu, unde ar avea locuinţă gratuită. Pentru acest caz s-a intervenit la Ministerul Ordinei 
Publice. 101 
        Trebuie să precizăm că şi autorităţile de la Bucureşti au adoptat în aumite situaţii măsuri 
contradictorii. Dacă începand cu 23 septembrie 1939 urma să funcţioneze pe lângă toate prefecturile de 
judeţ din ţară, inclusiv Prefectura poliţiei  municipiului Bucureşti un birou de vânzare pentru bijuterii, 
automobile sau lucruri preţioase aparţinând refugiaţilor polonezi, această hotărâre avea să fie 
contramandată peste numai câteva zile, la 30 septembrie 1939. Prefecţii de judeţ din întreaga ţară erau 
informaţi printr-o telegramă a ministrului Gabriel Marinescu că ,,nu mai este permis să se efectueze în 
provincie nici un fel de vânzare de automobile care aparţin polonezilor refugiaţi.’’102 Această telegramă 
a fost primită şi de Prefectura judeţului Dâmboviţa. 
         Ministerul Apărării Naţionale, în urma unei înţelegeri cu Ministerul Ordinei Publice lua la 2 
octombrie 1939 hotărârea ca maşinile aparţinând militarilor poloni să nu mai circule pe străzi sau 
sosele, acestea rămânând parcate în localităţile unde se află şi puse sub pază severă.103 Ministerul 
Apărării Naţionale cerea şi Prefecturii judeţului Dâmboviţa o situaţie detaliată şi exactă a maşinilor 
aparţinând militarilor polonezi. 
          O altă problemă o reprezintă asistenţa sanitară. În condiţiile în care mulţi refugiaţi polonezi 
aşezaţi în zona judeţului Dâmboviţa în septembrie 1939 veneau dintr-o regiune contaminată cu tifos 
exantematic se impunea ca aceştia să fie supuşi unui control sanitar riguros. Aceasta era cererea pe care 
Serviciul Sanitar al judeţului Dâmboviţa o adresa către Prefectură în data de 5 octombrie 1939. 104 
 Aspecte cu privire la situaţia refugiaţilor  polonezi de pe teritoril judeţului Dâmboviţa 
           Pentru scurtă vreme, <<potopul refugiaţilor>> a determinat adoptarea unui intreg complex de 
mţsuri din partea autorităţilor române, prinse între Germania şi Uniunea Sovietcă. 
          Cazaţi, iniţial, în 36 de lagăre mai mici, înfiinţate pe lângă anumite garnizoane militare, refugiaţii 
polonezi au fost apoi concentraţi în trei mari locaţii: Târgovişte (Comişani), Călimăneşti (Căciulata) şi 
Târgu-Jiu. 
           Refugiaţii polonezi civili aflaţi în Moldova şi Dobrogea în cursul lunii octombrie 1939 au fost 
evacuaţi în Muntenia sau Oltenia. Potrivit planului de evacuare, pentru judeţul Dâmboviţa au fost 
repartizaţi urmatorii refugiaţi: 242 de la Fălticeni la Târgovişte, 65 de la Galaţi la Găeşti.105 Dacă nu 
existau tabere pentru refugiaţii civili, aceştia puteau fi primiţi şi incartiruiţi în case particulare. 
Refugiaţii care doreau să participle la munci publice aveau obligaţia de a nu părăsi localitatea şi de a se 
prezenta săptămânal la şeful de post. 
         În urma unui accord încheiat între Straja Ţării, Asociaţia Creştină a Tinerilor şi Misiunea 
Americană pentru ajutorarea refugiaţilor poloni, în oraşul Târgovişte a luat naştere un Comitet de 
ajutorare a refugiaţilor poloni cu sediul în Strada Regele Carol al II-lea, nr. 60. 
        Ce prevedea acest acord? 

• Activitatea de asistenţă a refugiaţilor poloni urma să se realizeze în ţară prin Asociaţia Creştină 
a Femeilor şi Asociaţia Creştină a Tinerilor. 

• Întreaga activitate va fi condusă în spiritul legilor existente şi a dispoziţiunilor date de guvernul 
român. 

• Scopul  acestei colaborări este de a ajuta pe refugiaţii poloni să găsească în oraşele şi laăarele ăn 
care se stabilesc: locuinţă, masă, îmbrăcăminte, asistenţă medicală, posibilitatea unei susţineri 
morale prin organizarea timpului lor liber şi a recreaţiei. 
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103 Ibidem, dosar 292/1939,fila.13 
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• La Bucureşti se va constitui un Comitet Central compus din: 2 delegaţi americani, 2 delegaţi 
poloni, cate un reprezentant ACT şi ACF. 

•  În provincie se vor stabili centre speciale de asistenţă conduse de câte un delegat polon şi un 
delegat ACT. 

• Centre de activitate urmau să se fixeze în 10 orase, alese dinte acelea pentru care optase  
guvernul român pentru stabilirea refugiaţilor poloni: Târgovişte, Piteşti, Craiova,Turnu Severin, 
Buzău, Târgu Jiu, Slatina, Râmnicu Sărat, Turnu Măgurele, Caracal.106 

        Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa, imediat după dezmembrarea Poloniei au fost aduşi atât refugiaţi 
civili cât şi militari. La 10 octombrie 1939, potrivit unor date de bilanţ oferite de Gheorghe Stroescu, 
comandantul Legiunii de Jandarmi Dâmboviţa, aici staţionau 748 trupe poloneze şi 4 ofieri, dintre care 
3 sunt tehnicieni şi sunt instalaţi în lagărul Lazuri- Comişani. La Pucioasa şi Găeşti nu sosiseră încă 
nici un refugiat. 
          În octombrie 1939, în garnizoana Târgovişte se aflau 21 de refugiaţi polonezi cu grade pornind 
de la soldat (Majewski Stefan) la capitan (Zurek Jan) având obligaţia de a repara tancurile primite de la 
Cernăuţi dar şi de a pune bazele unei infirmerii la lagărul Comişani. 107 Potrivit unei decizii  a 
Ministerului Apararii Naţionale au fost luate măsuri ca la Comişani să se construiască o tabără unde 
urmau sa fie internaţi refugiaţii militari polonezi. 
          Pentru disciplinarea refugiaţilor  au fost luate din timp măsuri ferme. Prin ordinul circular 67/28 
octombrie 1939 înaintat de catre M.Ap.N. către Prefectura judeţului Dâmboviţa   se afirma: ,,Lagărul 
disciplinar Făgăraş a fost înfiinţat pentru internarea refugiaţilor militari polonezi cu grade inferioare, 
care dau dovadă in lagarele de internare de: propagarea ideilor comuniste, instigatori şi agenţi 
provocatori de dezordine, indisciplină gravă, precum şi aceia care au fugit din lagarele de internare şi 
au fost prinşi de autorităţile române.108  
Documentele consemnează refugiaţi polonezi de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa care provoacă 
tulburări. De exemplu, un oarecare Gaevski Tadeus, din localitatea Vulcana Băi, de profesie 
ceasornicar încearcă să răspândească idei comuniste, ca soluţie, autorităţile au hotarat internarea 
acestuia în lagar. 
          Pentru un control mai strict al refugiaţilor, M.Ap.N.  adopta la 31 octombrie 1939 o hotărâre 
potrivit căreia ,,ofiţerii polonezi refugiaţi în ţara noastră trebuiau să semneze un angajament pe cuvânt 
de onoare că nu vor părăsi localitatea ce le-a fost fixată pentru internare.’’109 . 
         Această decizie era în spritul reglementărilor internaţionale cu privire la statutul refugiaţilor. În 
ciuda acestui fapt, doar 1332 din cei 3000 de ofiţeri internati au semnat acest angajament. O asemenea 
masură a fost impusî in contextul îcare unii ofiţeri au fugit din tabere, dar şi pentru că pe viitor aceasta 
să nu mai fie posibil fără acordul autorităţilor române. S-a decis ca începand cu 4 noiembrie 1939, 
ofiţerii polonezi care au refuzat să semneze angajamentul  că nu vor părăsi lagărul fără autorizarea 
M.Ap.N. vor fi internaţi la Târgovişte şi Târgu Jiu. 
        Din 15 noiembrie 1939 vor funcţiona patru tabere de internare pentru refugiaţii militari polonezi, 
ofiţeri şi trupe: Târgu Jiu – pentru ofiţeri. Târgovişte –pentru ofiţeri, Târgu Jiu – pentru trupă, Comişani 
– Dâmboviţa – pentru trupă. 
        O problemă delicată a autorităţilor âo reprezinta şi repatrierea polonezilor refugiaşi.  
        Plecarea refugiaţilor polonezi din ţară era posibilă numai cu vize, dar pentru aceasta, ei trebuiau să 
astepte în localitate sosirea delegatului – cerea Ministrul Ordinei Publice, printr-o telegramă din 22 
noiembrie 1939. Potrivit datelor autorităţilor locale dâmboviţene, la 24 noiembrie 1939, 71 de refugiaţi 
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polonezi aflaţi în Târgovişte cereau să fie repatriaţi în Polonia. Alţi 40 de refugiaţi polonezi aflaţi în 
Pucioasa cereau şi ei repatrierea, potrivit informaţiilor furnizate atât de Poliţie, cât şi de Primarie.110 Cei 
mai mulţi dintre refugiaţi s-au repatriat in 1939-1940.  
           Lipsa şcolilor cu limba de predare polonă  este o altă provocare pentru refugiaţii polonezi. În 
comuna Vulcana Băi, deşi sunt incartiruiţi refugiaţi civili, la începutul anului 1941 nu funcşiona nici o 
scoală primară, gimnaziu sau liceu. Situaţia se repeta şi în celelalte localităţi. Doar în oraşul Târgovişte 
se pare că funcţiona o singură şcoală polonă unde se predau cursuri primare în limba polonă, de către 
profesori poloni.111    
            O problemă în faţa căreia se află autorităţile române o reprezintă refugiaţii polonezi găsiţi inapti 
pentru serviciul militar. Este şi cazul ofiţerilor Sliwinski Stanislav Krupinski Stefan şi Gora Vaclav 
care au fost reformaţi la decizia Comisiei medicale a M.Ap.N.   au fost scoşi din lagăre,  au fost 
repartizati Prefecturii Dâmboviţa şi au fost înscrişi cu drept de alocaţie ca refugiaţi civili, începand din 
21 februarie 1940. 
            Nu lipsesc nici dispariţiile, exemplu fiind o circulară din 14 noiembrie 1939, care se refera la, 
citez "dispariţia a trei refugiaţi militari poloni în curs de transport de la Bacău spre lagărul de internare 
Urziceni, cari au sărit din tren în staţie Buzău şi car se numesc.." 
Nu numai refugiaţii militari recurgeau la asemenea fapte, ci şi civilii, avem ca dovadă pasajul urmator 
prezent pe aceeaşi circulaă - "De asemenea veţi raporta în urma cercetărilor ce aţi facut şi situaţia celor 
7 refugiaţi pretinşi civili, cari au debarcat dispărând în staţia Râmnicu-Sărat şi cari se numesc..." 
           Într-o scrisoare adresată prefectului judeţului Dâmboviţa trimisă de Comitetul refugiaţilor 
polonezi la 20 ianuarie 1940 se cerea acordarea permisiunii de călătorie până la staţiunea climatică din 
Buşteni în scopuri medicale pentru un civil polonez, scrisoarea respectivă fiind un bun exemplu de 
colaborare între statul roman şi Comitetul Refugiaţilor polonezi. 
           La începutul anului 1940, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa se aflau 1030 de refugiaţi polonezi. 
Cercetarea documentelor de arhivă ne determină să formulăm urmatoarea constatare: efectivele 
acestora variază de la o lună la alta. Numai în cursul lunii ianuarie 1940 au plecat din judeţ 164 de 
refugiaţi polonezi.112   
          Pentru ca autorităţile să poată avea o evidenţă  clară cu privire la refugiaţii polonezi de pe 
teritoriul României, printr-o telegramă cifrată şi datată 5 ianuarie 1940 se cerea ca ,,nici o autoritate 
publică să nu mai trimită prefecturilor de judeţe din Oltenia şi Muntenia refugiaţi poloni civili, decât cu 
avizul colonelului Hagi Stoica, Comisarul Guvernului pentru evidenţa şi asistenţa refugiaţilor poloni.113  
         Printr-un ordin al Ministerului Apărării Naţionale din 19 ianuarie 1940, refugiaţii civili cazaţi în 
oraşul Târgovişte s-a hotărât să fie  evacuaţi în alte localităţi, la Târgovişte rămânând cazate numai 
familiile ofiţerilor poloni internaţi în lagîrul de aici. Ca urmare a intervenţiei Crucii Roşii, filiala 
Târgovişte, Comisariatul General pentru evidenţa refugiaţilor polonezi a aprobat rămânerea în 
Târgovişte  a refugiatei Antoneta Grodjinaka, în contextual evacuarii de aici a refugiaţilor civili. Dar 
aceasta este o excepţie. 
        Anul 1940 aduce noi incidente în care sunt implicaţi refugiaţii polonezi. În comuna Vulcana-Băi, 
din cei 61 de polonezi civili refugiaţi şi repartizaţi aici, în ianuarie 1940 mai rămăseseră 42, restul de 17 
fiind dispăruţi, iar 2 fiind înaintaţi Legiunii de Jandarmi Dâmboviţa pentru că au bătut pe proprietarul 
unde erau incartiruiţi. De asemenea, la 28 ianuarie 1940 refugiaţii polonezi: Zalinski Iulius, Baker 

                                                           
110 Ibidem, dosar 292/1939, fila.61 
111 Ibidem, dosar 293/1939, fila.83 
112 Ibidem, dosar 206/1940, fila. 59 
113 Ibidem, dosar 226/1940, fila. 1 



60 
 

Miekyslau, Leja Stanislaw şi Sachacki Waclaw au dispărut de la domiciliul lor din oraşul Găeşti. 
Aceştia erau urmăriţi de Poliţia oraşului Târgovişte, dar şi de către Primăria oraşului Găeşti.114  
         Probabil unii dintre refugiaţii dispăruţi s-au repatriat, soarta lor fiind neclară. 
         Primarul comunei Costeşti ţinea să-l informeze pe prefect ca refugiatul civil polon Albert Garsky, 
dispărut la 20 decembrie 1939  s-ar fi repatriat potrivit declaraţiilor lui Alexandru Algin, persoana la 
care fusese incartiruit.115  
       Sub supravegherea Ambasadei Polone, din gara de la Bucureşti, la 20 februarie 1940, un grup de 
refugiaţi civili poloni părăseau România cu un tren special. 
        Fluctuaţiile refugiaţilor polonezi se explică şi prin faptul că există şi situaţii în care aceştia sunt 
vizitaţi de rudele din Polonia. Legaţia Română din Budapesta acorda viza de intrare în ţară a doctorului 
Mieczyslaw Seydlitz, fost vice- voievod în Stanislaw, care vine la familia sa refugiată la Târgovişte.116 
        Refugiatul polon Welyzko Eustacky, de profesie artist, cu domiciliul în Târgovişte a fost înaintat 
de Poliţia oraşului Buzău către Poliţia oraşului Târgovişte pentru că nu poseda autorizaţie de călătorie, 
reiese dintr-o scrisoare adresată prefectului judeţului nostru de la vremea respectivă. Existau şi bănuieli 
că acesta umbla din oraş în oraş pentru a face propagandă printre refugiaţii poloni , în sensul ca aceştia 
să refuze să plece în Franţa.  Va fi transferat disciplinar de la Târgovişte la Craiova, la propunerea 
Comisariatului General pentru evidenţa şi asistenţa refugiaţilor poloni.117 
       Neregulile în ceea ce priveşte plata drepturilor refugiaţiilor polonezi se perpetuează şi în 1940. Nu 
toţi refugiaţii înscrişi pe ştatele de plată încasează sumele ce li se cuvin.  Comisarul general pentru 
evidenţa şi asistenţa refugiaţilor poloni, la 23 ianuarie 1940 îl informa pe primarul oraşului Târgovişte 
că Ambasada Polonă a facut o întampinare prin care arăta că doamnele Wyszcmiraka cu trei copii, 
Gawalkiewicz şi Cudkova nu a primit de la Târgovişte alocaţia ce li se cuvenea, deoarece nu s-a făcut 
transcrierea lor în ştatele de la Caracal, după transferarea acestora.118  
        Numeroşi refugiaşi obţin vize de iesire din ţară. Alţii, după încasarea alocaţiilor, părăsesc oraşul, 
peregrinând din judeţ în judeţ. De aceea, autorităţile centrale cer autorităţilor locale o informare strictă 
cu privire la mutaţiile intervenite. 
        Ajutorarea refugiaţilor se afla pe ordinea de zi a Crucii Rosii.  Numai în perioada octombrie–
decembrie 1939 , ajutorul în alimente al Filialei Târgovişte se ridica la valoarea de 30.000 lei. În ajunul 
Craciunului, 253 de copii polonezi au primit ajutoare în bani şi jucării în sumă de 50.600 lei. În ziua de 
31 decembrie 1939 Filiala a botezat  copilul nou-născut al polonezei Antoneta Grodjisky. Nu au fost 
date refugiaţilor polonezi, atât din Târgovişte, cât şi din judeţ îmbrăcăminte, încălţăminte etc. De 
asemenea, Elena Stematiu, Preşedinta Filialei Târgovişte  a Crucii Roşii ţinea să-l informeze pe prefect, 
la 4 ianuarie 1940 că nu colaborează cu Comitetul American şi nici nu cunoaşte activitatea desfăşurată 
de el.119  
        Ministerul Sănătăţii şi Asistenţei Sociale, încă din decembrie 1939 a hotărât ca controlul sanitar al 
refugiatilor să se facă de medicii primari de judeţ. Dacă refugiaţii polonezi civili sunt internaţi în spitale 
şi nu deţin încă paşapoarte, acestora trebuie să li se elibereze de către Prefectură, bilete de intrare în 
spital, care vor ţine loc de acte de identitate.  

                                                           
114 Ibidem, dosar 206/1940, fila.37 
 
115 Ibidem, dosar 206/1940, fila.7  
116 Ibidem, dosar 206/1940, fila.1 
117 Ibidem, dosar 206/1940, fila.46-54 
118 Ibidem, dosar 206/1940, fila.30 
119 Ibidem, dosar 206/1940, fila.6 
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        Refugiatul polonez Ion Sas, domiciliat în Târgovişte s-a oferit, în ianuarie 1940 să fie medic al 
coloniei poloneze din Targoviste. Deoarece vorbea bine si limba franceza, el era util si ca interpret intre 
medicii romani si refugiatii  bolnavi. 
        Comisia Americana pentru ajutorarea refugiatilor polonezi venea si ea in sprijinul nevoilor 
acestora. Prin Straja Ţării  a distribuit la 26 ianuarie 1940 o serie de bunuri refugiaţilor polonezi, 
Târgoviştea primind 288 de combinezoane de damă,78 de combinezoane de fete şi 162 de pantaloni şi 
flanele pentru baieţi. Refugiaţii din Pucioasa au primit - 34 de combinezoane de damă şi 30 de 
pantaloni şi flanele de baieţi.120 
         La 12 februarie 1941, toate taberele/lagărele de refugiaţi polonezi din România au fost închise, 
cei rămaşi în continuare în România fiind civili.   
         In anul 1941 va continua repatrierea refugiaţilor polonezi. Aceasta este sprijinită de către 
autorităţile de la Bucureşti.  Pentru 13 martie 1941 se hotărâse, în urma unor îndelungate tratative între 
delegaţii români şi germani, plecarea refugiaţilor poloni, care au consimţit, în Germania. Din judeţul 
Dâmboviţa consimţise să plece în Germania inginerul Malicki Maximilian. Această acţiune de 
repatriere a fost minuţios organizată de colonelul Hagi Stoica, comisar general pentru refugiaţii poloni, 
în întelegere cu Siguranţa Generală a statului român şi cu însărcinatul german Geissler. Acţiunea de 
repatriere a eşuat, deoarece în ultimul moment, Germania s-a opus. Refugiaţii poloni, deja îmbarcaţi în 
tren, au fost transportaţi în centrele de unde au plecat. 121  
          În august 1941, Ministerul Apărării Naţionale a luat decizia concentrării refugiaţilor poloni din 
România în şase centre principale. Refugiaţii polonezi din judeţul Dâmboviţa urmau sa fie transferaţi la 
Câmpulung Muscel. Din acest judeţ vor pleca la Câmpulung Muscel trei refugiaţi poloni; Maliki 
Maximilian, Iawocski Stefa şi Iawocski Jadwiga. Alţi cinci refugiaţi poloni erau deja internaţi la 
Moroeni.122 
        Numărul refugiaţilor polonezi de pe teritoriul României scade constant. La 1 ianuarie 1942, pe 
teritoriul judeţului Dâmboviţa nu mai rămăseseră decât un număr infim de refugiaţi: 

• 3 refugiaţi civili polonezi: 2 bărbaţi şi 1 femeie 
• 5 refugiaţi militari, plătiţi cu alocaţii speciale 

Aceştia erau internatţ  în sanatoriul de la Moroeni. Rudowicz Eward va fi transferat la sanatoriul 
Dobriţa din judeţul Gorj.123 
 
  

 
Numele refugiatului 
 

 
Funcţie 

 
 
Tomiki Marian 

Lt. colonel 

 
Schibel Adam 

căpitan 

Neusz Iacob 
 

maior 

                                                           
120 Ibibem dosar 206/1940, fila 44 
121 Ibidem, dosar 107/1941, filele. 3-8 
122 Ibidem , dosar 107/1941, fila.58 
123 Ibidem, dosar 102/1942, filele.4-5 
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StemzelMarian căpitan 

Rudowicz Eward Lt.colonel 

 

        
        În condiţiile în care numărul refugiaţilor de pe teritoriul judeţului Dâmboviţa s-a redus, ţi 
cheltuielile pentru alocaţii s-au diminuat. 
 Începând cu 1 aprilie 1942, potrivit deciziei nr. 842, Prefectura judeţului Dâmboviţa şi Biroul 
Refugiaţilor Poloni  fixează noile alocaţii zilnice, după cum urmează:124  
 

 
 
Nume şi prenume 

 

Categoria de refugiat 

 

 

Alocaţia zilnică 

 
Maliki Maximilian Refugiat civil 100 lei 
LT. COL. Tomiki Marian 
 

Refugiat militar 270 lei 

Iaworski Stefan 
 

Refugiat civil 100 lei 

Iaworski Jadwiga Refugiat civil 100 lei 
Maior Neusz Iacob Refugiat militar 270 lei 
Maior Scheibel Adam Refugiat militar 270 lei 

Capitan Stemzel Marian Refugiat militar 270 lei 

          Pentru înlesnirea sarcinii de ajutorare a refugiaţilor poloni, mareşalul Ion Antonescu a încuviinţat 
dreptul la muncă, iar Ministerul Afacerilor Interne  a  reglementat condiţiile de plasare la lucru a 
refugiaţilor polonezi, în conformitate cu pregatirea lor profesională. Decizia a intrat în vigoare 
începand cu 1 iunie 1942. Alocaţiile erau anulate pentru refugiaţii polonezi care dispuneau de un loc de 
muncă, indiferent de salariul pe care îl primeau.  
           Şi la 1 august 1942, documentele din arhivele dâmboviţene mai consemnează 3 refugiaţi 
polonezi civili, care mai primeau alocaţii şi 4 refugiaţi militari, plătiţi cu alocaţii speciale. Numarul 
refugiaţiilor polonezi din România era foarte mic. 
Capitolul refugiaţilor polonezi putea fi considerat inchis. 

 CONCLUZII 
         Documentele cercetate ilustrează amploarea efortului făcut de guvernul român,  riscurile la care  
acesta s-a expus, dar și dificultățile pe care le-a avut o națiune reprezentată prin cele mai importante 
simboluri ale ei – Guvern, Armată  -  refugiate integral pe teritoriul României. Polonia liberă continuă 
să existe, pentru o vreme, pe teritoriul României.     
 

 BIBLIOGRAFIE 

                                                           
124Ibidem, dosar 1072/1942, fila.22 
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Aspecte metodice ale predării structurilor sintactice deviante în limba română. Analiza 
comparativă a prezentării structurilor sintactice deviante în maualele alternative 

profesor de limba şi literatura română titular la Şcoala Gimnazială Rascăeți - Socoteanu Liana 
Daniela  

 

 

Din cele mai vechi timpuri, manualul a reprezentat un instrument în activitatea școlara cu o 
dublă deschidere: spre profesori și spre elevi. Noile manuale de limba română pornesc de la idealul 
educațional al învățământului românesc( formulat în legea învățământului) și reluat în Curriculum 
Național- cadru de referință. 

1. Învațământul urmărește realizarea idealului educațional întemeiat pe tradițiile umaniste, pe 
valorile democratice și pe aspirațiile societații românești contribuind la păstrarea identitâții 
naționale.  

2. Idealulului educațional al școlii românești se rezumă la dezvoltarea liberă, integrată și 
armonioasă a individualității umane în formarea personalitații autonome și creative. 

Se consideră că manualele de limba română corespund în general reperelor de politică 
educațională, având în vedere finalitățile nivelurilor de învațământ și obiectivele ciclurilor curriculare, 
profilul de formare pentru învațământului obligatoriu ca și documentele ariei curriculare limbă și 
comunicare. 

Flexibilitatea manualelor școlare a permis apariția manualelor alternative care a generat, fiind o 
noutate, multe controverse.  

În ultimii ani, practica didactică a dovedit că, după ani, într-o societate democratică în care 
individul este liber să opteze, aceste manuale sunt oferte variate de instruire capabile sa raspundă 
cerințelor actuale ale societății românești. In felul acesta profesorul și elevul au șansa să opteze pentru 
varianta cea mai adecvată de manual( în conformitate cu programa școlară). 

În cercatarea mea am pornit de la manualele de la Editura Umanitas și Editura Corint clasa a 
VIII-a. Mi-am propus să urmăresc principalii itemi și anume: 

-itemi teoretici: clasificarea structurilor deviante, exemple care să ne conducă la definiții. 

-itemi practici: aplicați. 

-itemi comparativi: compararea celor două manuale de clasa a VIII-a. 

 În manualul de clasa a VIII-a Editura Humanitas, București 2011 autori: Alexandru Crișan, 
Sofia Dobra, Florentina Sămihăian. Se pleacă de la un text-suport nu foarte lung în care li se cere 
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elevilor să arate cui îi aparține propoziția subordonată și ce rol are acest enunț în discuția cu cei doi 
copii. 

 Apoi elevii sunt solicitați să precizeze care dintre construcțiile subliniate mai jos sunt propoziții, 
fraze, îmbinări de cuvinte și cuvinte unice. 

 Elevii sunt rugați printr-o altă sarcină de lucru să arate prin ce semne de punctuație sunt 
despărțite construcțiile evidențiate prin subliniere la exercițiul anterior. În felul acesta, elevii reușesc să 
treacă în mod gradat de la simplu la complex oferindu-li-se posibilitatea să concluzioneze fapte de 
limbă observate. Astfel, apar noțiuni noi subliniate cu rubrica „rețineți!”, anume descoperirea 
definițiilor atât pentru construcțiile incidente cât și pentru anacolut. 

 În cadrul dirijării învățării este bine să se atragă atenția elevilor asupra intonației respectiv a 
semnelor de punctație folosite în separarea acestor structuri sintactice deviante de restul comunicării. 
Autorii manualelor oferă informații asupra formelor( împrejurărilor contextuale) în care pot apărea 
construcțiile incidente. Elevii pot descoperi cu ușurință formele în care pot apărea având în vedere și 
exercițiile variate de la începutul lecției. 

 De apreciat este faptul că textul- suport de la începutul lecției este însoțit de o imagine foarte  
sugestivă- o fotografie, aceasta asigurând o mai bună înțelegere a mesajului lingvinstic, dând 
posibilitatea și a elevilor cu atenție mai scăzută sau distributivă să poată distinge dacă nu din mesaj( 
textul- suport) măcar din imagine câți interlocutori participă la dialog și care este logica acestui text. 

 Privite cu ansamblu, noile manuale alternative, avizate de minister aduc schimbări 
fundamentale în tabla de valori a educației contribuind într-o mai mare măsură la îmbogațirea și 
dezvoltarea liberă dar și armonioasă a tuturor elevilor. Consider că rolul lor este acela de a-l apropia pe 
elev mai mult de înțelegerea textului literar în toată complexitatea lui, dezvoltând la acesta competențe 
dar și capacități cognitive superioare. Felul cum sunt concepute manualele în zilele noastre îi pregătesc 
pe elevi, prin structura lor, pentru viața privată și participarea la viața socială( ele au în vedere timpul și 
caracteristicile lui de evoluție) fiind evidentă tendința de ștergere a granițelor dintre epoci și domenii. 

 Rubricile de genul “Completați-vă cunoștințele “ și “Descoperiți singuri ” , sunt foarte utile, 
venind în întâmpinarea eventualelor erori sau nedumeriri ale elevilor în ceea ce privește lecția predată. 
Afirm acest lucru nu întâmplător, ci deoarece formulări de genul : 

- Indicați funcția sintactică a cuvintelor din enunțurile de mai jos. Ce observați? Dacă elevul 
nu are suficiente lămuriri( noțiuni) ca să poată observa ceva în legătură cu sarcina de lucru 
dată, există un plan alăturat în manualul de clasa a VIII-a de limba română, Editura Corint, 
intitulat “observații” care vine să întregească eventualele semne de întrebare pe care elevul 
este îndreptățit să și le pună. 

La rubrica aceasta profesorul insistă acolo unde elevii îsi verifică cunoștințele dobândite 
punându-se accent și pe topica și punctuația construcțiilor incidente. 
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 Am ales să abordez această temă deoarece construcțiile incidente sunt mult mai frecvente în 
vorbirea cotidiană decât am fi dispuși s-o credem. Graba, oboseala, instrucția precară, deficiențele de 
gândire determină ca acestea să apară frecvent în comunicarea dintre membrii unei comunități. 
Importanța folosirii structurilor sintactice deviante este majoră deoarece acestea constituie un fenomen 
de oralitate populară sau cultă. 

 Autorii de romane care se bazează pe viața rurală atunci când reproduc vorbirea unor personaje 
inhibate cu frământări multiple, personaje a căror viață sufletească se consumă în adâncime au impresia 
că limbajul pare insuficient, necuprinzător. 

Evitând construcțiile incidente, noi ca și vorbitori vom spune că evităm adevărul, atât în 
comunicarea nostră de zi cu zi cât și în operele pe care le citim, uităm să mai fim așa cum trebuie să 
rămânem: “ noi înșine”. 

 

 

 

 

 

  AŞEZĂRI UMANE DE PE VALEA IALOMIŢEI  

 

 

Tatiana COSTACHE1 

 

1Şcoala Vasile Cârlova,Târgovişte 

 

 

 
1. Introducere  

         Valea Ialomiţei, străbate trei unităţi naturale distincte: munte, deal şi câmpie constituind  o realitate 
geografică, caracteristică spaţiului României cu o arhitectură specifică în care se reliefează unitatea dintre 
diversele componente naturale ale peisajului. Valea  Ialomiţei,o zonă de deosebită originalitate  din punct de 
vedere al autenticităţii relaţiilor rural – urbane, are o poziţie în teritoriu României care determină caracterul 
funcţional al aşezărilor legăturile lor cu aşezările învecinate sau chiar mai îndepărtate( fig.1). 
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                                              Fig.1. Valea Ialomiţei - poziţie geografică 
 
      Bazinul Ialomiţei se învecinează în nord cu bazinul Oltului, în vest cu bazinul Argeşului, iar la nord-est cu 
bazinul Siretului. Bazinul Ialomiţei face parte dintre acele unităţi naturale care îmbină trăsăturile esenţiale ale 
peisajului României cu o serie de caractere particulare evidente. Identitatea sa fizico-geografică constituie o 
expresie a asocierii specifice a mai multori factori : poziţia în teritoriu, extinderea spaţială (în plan orizontal şi 
vertical), repartiţia şi ponderea celor trei diviziuni naturale ce îl compun.  

Limita bazinului hidrografic Ialomiţa, în zona superioară (cumpăna apelor) o constituie crestele 
masivelor muntoase Leaota, Bucegi, Clăbucet şi Ciucaş din Carpaţii Meridionali şi dealurile subcarpatice. În zona 
inferioară, delimitarea bazinului hidrografic Ialomiţa este realizată la vest şi sud de înălţimile din Câmpia Vlăsiei 
şi Moştiştea, iar spre nord de culmea Istriţei şi slabele denivelări din Câmpia Bărăganului.   

Etajarea structurii fizico-geografice, însuşire  principală a teritoriului aferent bazinului Ialomiţei, comună însă 
întregului edificiu natural al ţării noastre, este consecinţa amplei desfăşurări altitudinale a reliefului. 

            Relieful constituie principalul factor care favorizează sau restricţionează dezvoltarea unei zone, acesta 
determinând locul, numărul şi modul de dispunere al aşezărilor umane şi tipul de actvităţi economice care pot 
fi practicate, în funcţie de resursele existente. 

Caracteristicile favorabile ale cadrului natural al Bazinului Ialomiţei au făcut posibilă locuirea sa încă din cele 
mai vechi timpuri după cum ilustrează şi descoperirile arheologice ( neolitic, bronz ). 
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       Aşezările umane sunt localizate în procent de peste 70% în unitatea de câmpie,care deţine şi 60 % din 
suprafaţa bazinului ialomiţean, restul sunt localizate în zona de dealuri subcarpatice, zonei montane fiindui 
caracteristice aşezările temporare cu funcţii în special turistice. 

       Sectorul  montan ( fig.2) din bazinul hidrografic al Ialomiţei este alcătuit din M. Leaota, Masivul Bucegi, M. 
Gârbovei (M. Baiului), Masivul Ciucaş-Zăganu şi culmile sale sudice (M. Grohotişu şi M. Tătaru), care aparţine 
laturii externe a Carpaţilor de Curbură. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Valea Ialomiţei  în Culoarul Carpatic 
      Relieful carpatic, de o pronunţată amplitudine altimetrică (1800-2505 m ), determină etajarea 
întregului înveliş fizico-geografic, inclusiv sub raportul gradului de antropizare . O caracteristică 
importantă a peisajului carpatic ialomiţian decurge din dominaţia culmilor cu orientare sudică, sud-
estică şi sud-vestică. Aceasta constă în coborârea etajelor pe versanţi cu asemenea expunere şi în 
apariţia unor particularităţi climatice, hidrologice, floristice etc.  
       Subcarpaţii, cărora  le revine 25% din întinderea bazinului Ialomiţean, au o desfăşurare altimetrică între 
200-300 metri şi 800-900 metri şi se detaşează prin complexitate sutructuralo-litologică şi morfologică. ( fig. 3 ).  
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Fig.3. Valea Ialomiţei  în unitatea Dealurilor Subcarpatice 

 

            Câmpiile deţin ponderea majoritară (60%) în bazinul Ialomiţei, iar apartenenţa lor la subunităţi diferite 
ale Câmpiei Române explică existenţa contrastelor locale pregnante într-o regiune marcată în deosebi de 
omogenitatea peisajului. ( fig. 4) 
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Fig.4. Valea Ialomiţei  în   spaţiul Câmpiei Române 

       Prin aşezarea în partea central-sud-estică a ţării, Bazinul Ialomiţa are un climat temperat-continental, cu 
diferenţieri între partea nord-vestică (temperaturi mai scăzute şi precipitaţii mai mari cantitativ) şi partea sud-
estică (temperaturi mai ridicate şi un grad mare de ariditate). Caracteristicile climatice, în special etajarea se 
resfrâng în mare măsură asupra structurii agriculturii ,condiţionând posibilităşile de practicare ale acesteia, dar 
şi asupra turismului, determinând un flux turistic sezonier. Nu toţi indicatorii climatici au aceeaşi importanţă 
pentru agriultură, turism  şi implicit pentru dezvoltarea economică a unei zone. 

         Temperatura şi precipitaţiile au un rol important asupra activiţăţilor economice spre deosebire de 
vânt şi fenomenele meteorologice (ceaţa, grindina etc.) care produc doar anumite modificări ale acestor 
activităţi.  
          Râul Ialomiţa, vecin cu Argeşul, Oltul şi Buzăul, prin afluenţii săi închide şirul sistemelor 
fluviatile sudice.  Acest râu îşi are izvorul din versantul sudic al  munţilor Bucegi, în jurul altitudinii de 
2390 m, de sub Piatra Obârşiei şi se varsă în fluviul Dunărea.  
 

 

 

 

Fig.5. Bazinul hidrografic Ialomiţa – categorii de ape  

 
     Populaţia Văii Ialomiţei formează o parte componentă a mediului geografic românesc, distinctă atât 
în succesiunea timpului, cât şi în repartiţia spaţială, ca produs şi totodată ca factor activ de transformare 
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a peisajului geografic. Pe baza cunoaşterii particularităţilor geografice ale distribuţiei populaţiei se 
poate diferenţia peisajul umanizat de cel natural, ca  o realizare milenară a omului.  
 Originea şi evoluţia populaţiei Văii Ialomiţei se înscrie şi se integrează întru totul în ansamblul 
populaţiei teritoriului României.  
 Elementul cel mai important în evoluţia fazelor umanizării, a proceselor de populare a Văii 
Ialomiţei, îl constituie faptul că acest teritoriu s-a înscris ca parte integrantă, inseparabilă, de la început,  
în cadrul vetrei genetice a geto-dacilor. Valea Ialomiţei  a prezentat în decursul istoriei o importanţă 
majoră, exercitând influenţe care au definit civilizaţia materială şi spirituală a poporului român. 
 Văile râurilor, în ansamblul lor, nu oferă peste tot posibilităţi egale sau potenţiale similare de 
aşezare, circulaţie, pentru activităţi economice pe seama resurselor locale. Astfel, specifică este 
alternanţa de convergenţe, dispersii şi discontinuităţi în privinţa condiţiilor de locuire şi de circulaţie, 
de activităţi economice, generând, pe alocuri, deosebiri sau asemănări, datorită unor influenţe care în 
anumite puncte şi areale înscriu diferenţe de ritm, varietate şi volum, creând, uneori, chiar confluenţe 
antropice. 
 Valea Ialomiţei, în genere, nu a respins, ci a atras populaţia.Repartiţia populaţiei, a înregistrat 
un fenomen de pendulare între cele trei sectoare ale Văii Ialomiţei ( exemplu  :zona montană unde 
populaţia a pendulat pe fundul văilor largi şi al depresiunilor, pe de o parte, şi rama muntoasă 
împădurită, pe de altă parte), fenomen determinat de o serie de factori social-politici şi economico-
geografic.  
 Elementul dominant în dinamica peisajului geografic îl reprezintă aşezările omeneşti. Cele 
înfiripate iniţial de-a lungul Văii Ialomiţei ,la limita pădurilor sau poienilor din păduri în zona montană 
sau în preajma apei în celelalte sectoare, au fost primele puncte de sprijin ale îndelungatei, dar 
permanentei şi fermei acţiuni de umanizare a Văii Ialomiţei, de utilizare a naturii  din jur, cu toate 
resursele sale.  
 Alături de condiţiile naturale şi de condiţiile tehnologice, un rol de seamă în imprimarea 
trăsăturilor şi particularităţilor geografice ale aşezărilor din Valea Ialomiţei l-au înscris preocupările 
economice ale locuitorilor. Aşezările, situate iniţial pe malurile apelor şi în preajma pădurii, şi-au 
extins ulterior vetrele la intersecţia drumurilor cu apele flotabile, iar mai târziu cât mai aproape de 
şosele  şi de căi ferate, care oferă posibilităţi pentru dezvoltarea industriei şi a serviciilor.  
 Activităţile economice au constituit elementul determinant al dezvoltării funcţiilor aşezărilor. 
De la caz la caz, există astăzi pe Valea Ialomiţei  aşezări rurale având ca funcţie de bază zootehnia 
(păstoritul), economia forestieră, industria, turismul, dar şi unele funcţii complementare, de interes 
local, din domeniul culturii, comerţului, administraţiei. De regulă, însă, activităţile economice se 
împletesc, ceea ce face ca profilul economic să fie zootehnic-industrial, în timp ce în marile depresiuni, 
majoritatea aşezărilor rurale au ca funcţie dominantă agricultura. 
Aşezările umane de pe valea Ialomiţei sunt grupate în   aşezări rurale  şi urbane  care se află pe 
teritoriul administrativ a patru judeţe Dâmboviţa, Ialomiţa, Ilfov şi  Prahova ( fig.6 )  
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Fig.6. Ponderea aşezărilor din Valea Ialomiţei pe judeţe 

 

Aşezările urbane  localizate pe cursul Ialomiţei sunt oraşe de  categorie demografică mică şi mijlocie,( 
fig. 7 ),astfel : 
 -orase mici : Căzăneşti ( 3506 loc ), Fierbinţi Tîrg (4760 loc.), Fieni (6105  loc.) ,Amara (  7863 loc .), 
Pucioasa (11826 loc. ), Ţăndarei ( 12 508  loc.), Urziceni  (17611 loc. ); 
 - oraşe mijlocii : Slobozia ( 52 317 loc.) şi Tîrgovişte: ( 89 930  loc.) 
     Valea  Ialomiţei concentrează aşezări urbane de mărime mică  ( şapte aşezări urbane) ,numărul 
aşezărilor urbane mijlocii fiind de doar două : Slobozia şi Tîrgovişte . 
 

 
 

Fig.7. Mărimea demografică a aşezărilor urbane situate pe valea Ialomiţei  

 
Aşezările rurale localizate în comunele de pe valea Ialomiţei sunt aşezări predominant,ca număr de 
locuitori de mărime  medie :66 aşezări rurale(  fig.8  ). 
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Fig.8. Mărimea demografică a aşezărilor rurale situate pe valea Ialomiţei  

 

 

                   

       Aşezările rurale de pe valea Ialomiţei sunt grupate în  comune  repartizate diferit in cele patru 
judeţe. 
a. Judeţul Dâmboviţa : 

1. Moroieni- comuna şi satele componente  Lunca, Pucheni, Glod, Muscel, Dobreşti; 
2. Pietroşiţa - comuna şi satele componente  Pietroşiţa, Dealu-Frumos; 
3. Buciumeni - comuna şi satele componente  Buciumeni, Dealu Mare, Valea Leurzii; 
4. Moţăieni  -comuna şi satele componente Moţăieni şi  Cucuteni; 
5. Brăneşti  - comuna şi satele componente  Brăneşti, Priboiu; 
6. Doiceşti – comuna ; 
7. Şotânga - comuna şi satele componente  Şotânga, Teiş; 
8. Aninoasa -comuna şi satele componente Aninoasa,Viforâta, Săteni, cătunul Valea Sasului; 
9. Răzvad - comuna şi satele componente  Răzvad, Valea Voievozilor, Gorgota; 
10. Ulmi - comuna şi satele componente  Ulmi, Matraca, Viişoara, Dumbrava, Colanu, Udreşti, 

Nisipuri, Dimoiu; 
11. Gura Ocniţei -comuna şi satele componente  Adînca, Săcuieni, Ochiuri; 
12. Comişani - comuna şi satele componente  Comişani, Lazuri; 
13. Bucşani - comuna şi satele componente  Bucşani, Hăbeni, Racoviţa, Răţoaia; 
14. Băleni - comuna şi satele componente  Băleni Români, Băleni Sârbi; 
15. Dobra - comuna; 
16. Finta - comuna şi satele componente  Finta, Gheboaia, Finta-Mare, Becheneşti, Finta-Veche; 
17. Bilciuresti - comuna şi satele componente  :Bilciuresti şi Suseni Socetu; 
18. Cojasca - comuna şi satele componente  Cojasca, Fântânele, Iazu; 
19. Corneşti - comuna şi satele componente  Corneşti, Hodărăşti, Cătunu, Bujoreanca, Crivăţ, 

Ungureni, Cristeasca, Postarnacu, Frasin, Ibrianu; 
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20. Glodeni -  comuna şi satele componente  Glodeni, Guşoiu, Schela, Laculete, Malul Mierii, 
Livezile; 

21. Vulcana Băi - comuna şi satele componente  Vulcana-Băi, Nicolaeşti, Vulcana de Sus; 
22. Vulcana Pandele - comuna şi satele componente  Vulcana Pandele, Gura Vulcanei, Toculeşti , 

Sticlăria; 
 b. Judeţul Ilfov : 

1. Nuci - comuna si satele componente : Micşuneşti Moară, Balta Neagră, Micşuneştii Mari; 
2. Grădiştea - comuna şi satele componente : Sitaru , Gradistea; 
3. Gruiu -comuna şi satele componente : Lipia,Siliştea Snagovului, Şanţu Floreşti; 

c.Judeţul Prahova : 
1. Balta Doamnei - comuna si satele componente Curcubeu, Lacul Turcu, Balta Doamnei, Bîra; 
2. Gorgota -comuna şi satele componente Gorgota -  Potigrafu,, Fînari , Poienarii Apostoli, 

Crivina; 
3. Poienarii Burchii- comuna şi satele componente : Poienarii Burchii ,Pioreşti,Cărbunari,Podu-

Văleni ,Poienarii Rali,Poienarii Vechi,Ologeni,Tătărăi; 
4. Şirna-  comuna şi satele componente : Brăteşti, Hăbud, Şirna , Tăriceni şi Varniţa; 

d.Judeţul Ialomiţa : 
1. Ciolpani - comuna şi satele componente Pisc; 
2. Fierbinti Tîrg -comuna şi satele componente Feirbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus, Grecii de Jos ; 
3. Dridu - comuna şi satele componente  Dridu, Dridu Snagov  şi Moldoveni; 
4. Coşereni   - comuna şi satele componente  Coşereni , Sintesti  şi Borăneşti; 
5. Manasia - comuna şi satele componente  Manasia; 
6. Alexeni - comuna şi satele componente  Alexeni; 
7. Andrăseşti - comuna şi satele componente Andrăşeşti, Orboleşti; 
8. Ciochina - comuna şi satele componente Ciochina, Borduselu, Orezu, Piersica; 
9. Ograda - comuna şi satele componente Ograda Gara , Ograda Sat şi Dimieni; 
10. Giurgeni -comuna şi satele componente Giurgeni; 
11. Bucu - comuna şi satele componente Bucu; 
12. Munteni Buzău -comuna şi satele componente Munteni Buzău; 
13. Gura Ialomiţei - comuna şi satele componente Gura Ialomiţei, Luciu; 

            Construcţia şi modernizarea unei infrastructuri durabile sunt esenţiale atât pentru dezvoltarea 
economică şi socială a zonelor rurale, cât şi pentru o dezvoltare echilibrată pe plan regional. Dezvoltarea şi 
diversificarea activităţilor economice din zonele rurale şi creşterea gradului de ocupare,  prin dezvoltarea 
întreprinderilor şi crearea locurilor de muncă constituie elementul esenţial pentru menţinerea şi bunăstarea 
populaţiei rurale. O infrastructură modernă reprezintă punctul de pornire cheie în transformarea zonelor rurale 
în zone atractive, în care cetăţenii să-şi desfăşoare activitatea economică şi să trăiască. Renovarea şi 
dezvoltarea satelor şi mai ales, îmbunătăţirea infrastructurii, ameliorarea calităţii aerului şi apei nu sunt doar o 
cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii zonelor rurale, ci şi un element 
foarte important pentru dezvoltarea activităţilor economice şi pentru protecţia mediului. Satele şi zonele rurale 
trebuie să ajungă în situaţia de a putea concura eficient pentru atragerea de investiţii, în paralel cu asigurarea 
unor servicii adecvate pentru comunitate şi a altor servicii sociale aferente, pentru populaţia locală. Autorităţile 
locale trebuie să –şi impună ca obiectiv general: îmbunătăţirea condiţiilor de   viaţă pentru populaţie, 
asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în 
vederea realizării unei  dezvoltări durabile, iar drept obiectiv specific: creşterea numărului de locuitori din 
zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătăţite. 
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APARIȚIA CONSULATELOR ROMÂNEȘTI ÎN SPAȚIUL 
SCANDINAV 

              Drd. Rusu Claudia 

                           Univ. „Valahia”-Târgoviște 

 

 Obținerea Independenței de Stat a României, în urma războiului din 1877-1878, prin aplicarea 

ingenioasei metode a „faptului împlinit”, a oferit posibilitatea afirmării țării în relațiile internaționale, la 

sfârșitul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea. Destul de timid, și fără nimic 

spectaculos, politica externă promovată de diplomații români se orientează și către statele scandinave, 

cu care pot experimenta prestații deosebite, atât în calitate de trimiși extraordinari și miniștri 

plenipotențiari, cât și de consuli onorari sau de carieră.  Susţinând consecvent asigurarea unui climat de 

prietenie, colaborare şi înţelegere cu toate statele, România şi-a îndreptat atenţia  spre Scandinavia, 

stabilind legături consulare şi diplomatice, imediat după recunoaşterea independenței de către  Marile 

Puteri. În acest context, consider că o analiză atentă a apariţiei şi evoluţiei consulatelor României în 

capitalele statelor scandinave este oportună şi oferă posibilitatea aprofundării relaţiilor diplomatice ale 

statelor implicate. Așadar, un obiectiv important al acestui studiu îl constituie prezentarea rolului 

consulatelor din Danemarca, Suedia şi Norvegia, începând din momentul apariţiei şi până la 

maturizarea lor, ca  instituţii reprezentative ale imaginii  României pe plan internațional. 

Metodele de cercetare utilizate au vizat colectarea datelor, analizarea şi interpretarea 

informaţiilor identificate, ca urmare a studierii documentelor existente în arhiva Ministerului Afacerilor 

Externe din Bucureşti. Familiarizarea cu bagajul conceptual specific analizei activităţii consulatelor 

reprezintă un aspect important al cercetării ştiinţifice. În consecinţă, putem să definim consulatele ca 

fiind servicii publice externe, instituite de Ministerul Regal al Afacerilor Străine și care au fost 

înfiinţate pe teritoriul Danemarcei, Suediei şi Norvegiei după obţinerea independenţei ţării. Fond 

Problema 82, privind organizarea Ministerului Afacerilor Străine între 1880-1942, referitor la Suedia şi  

între 1878-1944, cu privire la Norvegia, permite emiterea unor raţionamente logice referitoare la 

competenţele consulatelor şi la clasificarea lor. Astfel, se pot identifica două categorii de consulate: de 



77 
 

carieră și onorare. Primele sunt bugetare și, prin urmare, de categoria I, iar cele onorare sau de 

categoria a II-a nu beneficiază de fonduri financiare din partea statului român. Din analiza 

documentelor,  rezultă că ele se înfiinţează şi se desfiinţează prin decret regal, după discuţiile existente 

în prealabil în Consiliul de Miniştri. 

În privinţa înfiinţării consulatelor româneşti în ţările scandinave, am putut constata,  prin 

cercetarea comparativă a documentelor, că funcţia putea fi obţinută pe baza unor recomandări ale 

persoanei care o solicita, de la  personalităţi importante ale vieţii politice  europene, dar și autohtone. 

Prin urmare, numirea în funcţie era un proces destul de îndelungat, uneori, şi se putea realiza prin 

demersuri insistente ale solicitantului, mai ales că, primii consuli au avut origine străină şi nu 

românească, iar românii, cu toate că erau conduși de un prinț provenit dintr-o dinastie europeană și 

aveau o  Constituție inspirată de modelul belgian, încă erau reticenți față de tot ce era străin.  

În calitatea lor de servicii publice, consulatele, fie de carieră, fie onorare, erau obligate să 

respecte regulile dreptului şi practicii internaţionale.  Consulii onorifici  nu aveau nici salariu şi nici 

calitatea de funcţionar public, în schimb erau obligaţi să respecte regulamentele consulare existente, dar 

şi legislaţia internaţională în vigoare. Deşi  nu aveau un personal foarte numeros, consulatele generale 

aveau atribuţii bine stabilite. În cadrul lor existau diverse secţiuni: economie, cultură, presă, activitatea 

consulară, dar şi cea administrativă. La această organizare riguroasă se va ajunge însă abia în perioada 

interbelică şi doar în cazul consulatelor româneşti din marile capitale europene. La sfârşitul secolului al 

XIX-lea şi în primele două decenii ale secolului al XX-lea, pentru personalul consular prioritare erau 

problemele de ordin economic şi politic. Consulatele benficiau de autonomie, dar se aflau în subordinea 

unei legaţii, viitoare ambasadă, existentă în ţara respectivă sau în alta apropiată, și  desemnată de 

Ministerul Afacerilor Străine Român. 

 

 

 

 

 

1.1 Consulatul României din  Danemarca. 

 

 La 24 decembrie 1892, prin decretul nr. 4203, se constituia primul consulat onorific românesc 

de categoria a II-a, la Copenhaga.125 Documentul era semnat de Carol I şi de Ministrul de Externe, 

                                                           
125 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond Problema 82, Danemarca 1892- 1948, vol. 88, 19. 
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Alexandru Lahovary. În vederea înfiinţării acestui organism consular, în expunerea de motive, 

ministrul român invoca „legăturile comerciale foarte restrânse”126 dintre România şi Danemarca. 

Obţinerea calităţii de consul al României în Danemarca a fost un proces care s-a desfăşurat pe parcursul 

mai multor ani. El a început încă din 1880, când Theodor Green, bancher în Copenhaga, solicita 

nominalizarea sa în această funcţie, în documentul nr. 557, din 5/17 august 1880, trimis de Consulatul 

Regal al Danemarcei, Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti.127 Într-un alt document din 6 

august 1880, semnat de Th. Green, se menţiona că acesta avea 42 de ani şi o poziţie socială şi politică 

importantă. El a fost în serviciul Austro-Ungariei şi al Suediei şi a fost decorat de regele Christian al 

IX-lea, care l-a numit Cavaler al Ordinului de Danenbourg.128 Documentul era semnat chiar de Theodor 

Green. La 4 martie 1882, încă nu se primise un răspuns referitor la cererea lui Green, conform 

documentului nr. 598, care avea antetul Consulatului Regal al Danemarcei şi era adresat Minstrului 

Afacerilor Străine al României.129 

La 5 martie 1882, Legaţiunea de la Bruxelles, prin Mihail Mitilineu (1836-1903), primul 

reprezentant diplomatic al României în Belgia, îl informa pe Eugeniu Stătescu, Ministrul de Externe, că 

în Danemarca nu exista încă un consulat român, iar cele de la Stockholm şi  Christiania nu se puteau 

ocupa și de afacerile din Danemarca130. Totodată, se preciza că Jules Holmblad solicita și el onoarea de 

a fi numit consul al României în Danemarca. Din aceeaşi notă, rezulta că Holmblad era  recomandat de 

ministrul Suediei acreditat la Bruxelles, Durenstam, fostul ministru al Belgiei, Dolez şi de Berg, Consul 

General al României la Stockholm. Din copia scrisorii lui Julius Holmblad, aflăm că el avea şi 

recomandări din partea consulului Danemarcei la Anvers, Brockdorff.131 Acelaşi document menţiona 

că Holmblad era şeful primelor case de comert şi al băncii „I.P.Suhr şi fiii” şi că a locuit în diverse ţări, 

în perioade diferite de timp, fapt care l-a ajutat să-şi dezvolte cunoştinţele în comerţ şi industrie. De 

asemenea, Julius Holmblad, ocupase funcţia de consul general în Hawaii şi fusese decorat pentru 

meritele sale. 

Au mai existat și alte candidaturi mai mult sau mai puțin importante. H. Mansfeld Bûllner, 

locotenent danez şi Cavaler al Ordinului „Steaua României”, membru al mai multor societăţi de ştiinţă, 

fabricant de produse chimice, medaliat cu mai multe medalii de aur și argint, este o altă personalitate 

                                                           
126 Nicolae-Alexandru Nicolescu, Copenhaga, în  Reprezentanțele diplomatice  ale României, 1911-1939, vol. II,Editura 
Politică, București, 1971,  p. 82. 
127 Arhiva Ministerului  Afacerilor Externe, fond Problema 75, vol. 14, 1880-1938, Consuli onorari ai României în 
Danemarca,  f. 1. 
128 Ibidem, f. 2. 
129 Ibidem, f. 3. 
130 Ibidem, f. 5 
131 Ibidem. f. 6. 
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care adresase o solicitare pentru funcţia de consul al României în Danemarca, la 5 iulie 1883. La 14 

februarie 1884 el nu primise încă un răspuns din partea autorităţilor de la Bucureşti.132 Și Marx Koppel, 

era considerat a fi persoana potrivită pentru această demnitate, așa cum reiese din documentul nr. 614 

din 11/23 decembrie 1884, adresat de Legaţia României în Germania lui D. Sturdza, Ministrul 

Afacerilor Străine de la Bucureşti.133  

În cele din urmă, la 24 decembrie 1892 era desemnat pentru această funcţie Martin Steinthall 

Thielmann, care încununa eforturile inițiate în acest sens de Th. Green, întrucât era proprietarul Casei 

de Bancă „Green şi Thielmann” din Copenhaga134. Din păcate, informațiile fondului arhivistic nu ne 

permit să aflăm criteriile care au primat în privința acestei numiri, ci doar să le presupunem, întrucât 

urmările  acestui eveniment se vor putea observa destul de repede, în condiţiile în care relaţiile 

economice dintre cele două ţări se vor intensifica. În ciuda acestor incertitudini se impune următoarea 

concluzie: la conducerea consulatului român de la Copenhaga, de la apariția acestuia și până după Al 

Doilea Război Mondial, s-au succedat doar persoane care au avut cetățenie daneză: Martin Steinthal 

Thieleman (1892-1909), Otto  Heskscher  (1909-1923), Kay Bloch  (1923-1924) şi Olaf Kongsted 

(1924-1947). Aceştia aparţineau mediului de afaceri danez şi au contribuit la intensificarea 

schimburilor comerciale româno-daneze. 

 

 

 

1.2  Consulatele României din  Suedia şi Norvegia 

   

  În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tot în condiţiile obţinerii independenţei României, se 

desfăşurau două misiuni diplomatice: română, între 17-24 martie 1879, când Grigore Basarab-

Brâncoveanu era primit în audienţă de regele  Oscar al II-lea al Suediei şi al Norvegiei, şi suedeză, între 

7-9 mai  1879, când baronul de Essen, ministrul Suediei la Viena şi contele Fröhlich erau primiţi în 

audienţă de către domnitorul Carol I. 135 Scopul acestui schimb de misiuni diplomatice a fost 

notificarea noului statut politico-juridic al României. În ambele cazuri, vizitele oficiale au fost însoţite 

de un prânz de gală, de o recepţie şi de participarea, la 10 mai 1879, la manifestările organizate cu 

prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României. În consecinţă, primul oficiu consular al României la 

                                                           
132 Ibidem, f. 12.  
133 Ibidem, f. 13.  
134 Nicolae-Alexandru Nicolescu, op. cit., p. 83.  
135 Ibidem, p. 91.  
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Stockholm devenea, la scurt timp, o realitate. Astfel, la 6 martie 1880, C. O. Berg, era numit în funcție, 

la propunerea lui Vasile Boerescu, Ministrul Afacerilor Străine ale României.136 Omologul său suedez, 

Bjornstjerne, îi trimitea la 10 martie 1880 exequaturul, pentru ca Berg să poată să-şi exercite funcţia. Pe 

lângă consulul general onorific, la 22 martie 1880, la Stockholm era desemnat şi un viceconsul onorar, 

în persoana lui Simon Sachs.137 El îl putea înlocui pe Berg, în caz de boală sau de absenţă. La 19 

decembrie 1889,138 se constituia la Göteborg, o altă instituție reprezentativă a României, un 

viceconsulat onorific, transformat la 5 iunie 1891 în consulat.139  Până în 1898, consulatele româneşti 

din Suedia au depins de Legaţia de la Bruxelles, iar apoi de cea de la Berlin. 

 . Așadar, la începutul secolului al XX-lea, funcţionau în Suedia, două consulate: la Stockholm şi  

Göteborg. Primul îşi exercita  autoritatea în toată Suedia, mai puţin în Malmö, iar ultimul cuprindea 

cinci departamente: Westergöthland, Halland, Malmöhus, Kristianstad şi Göteborg.140 În anul 1903 se 

înfiinţa un consulat onorar la Malmö, al treilea oraş ca mărime din Suedia, dar cu prețul desființării 

consulatului din Göteborg, 14 februarie 1903141. 

 La 1 mai 1912, funcţia de Consul General era preluată la Stockholm de Carl Gunnar 

Horngrén,142 proprietar asociat la o casă de export, dar şi cu o experienţă în domeniul diplomatic, 

întrucât timp de un an a fost ataşat la Legaţia Suediei din Tokyo.   

 În privinţa Norvegiei, care din 1814 aparţinea Suediei, primul consulat românesc a fost înfiinţat 

la 12 februarie 1881, la Christiania. Solicitările pentru această funcţie au fost înaintate de Christian 

Tönsberg, în decembrie 1878, şi de Johann Johannson, în septembrie 1879.  Tönsberg, pe lângă faptul 

că se afla în „graţia personală”143 a regelui Suediei şi al Norvegiei, Oscar al II-lea, era recomandat şi de 

ministrul rezident al Bavariei, de guvernatorul Christianiei şi de ministrul-preşedinte al Norvegiei. 

Contracandidatul său, Johannson, se bucura de mai puţini susţinători, respectiv de Gunnar Flood144, 

ofiţerul norvegian, despre care sursele istorice afirmă că a participat la războiul pentru Independența de 

Stat a României. Văzând că decizia părţii norvegiene întârzie, Vasile Boerescu îi trimite lui 

Björnstjerne o notă datată 19 noiembrie 1880,145  pentru a vedea dacă este oportună înfiinţarea unui 

consulat la Christiania. Răspunsul afirmativ al Ministrului de Externe al Norvegiei determina 
                                                           
136 Ibidem, p. 92. 
137 Ibidem, p. 92.  
138 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Fond Problema 75, 1879-1943, Suedia, f. 151.   
139 Ibidem, f. 182.  
140 Paul Oprescu, articolul Stockholm, în Reprezentanțele diplomatice ale României, 1911-1939, vol. II, Editura Politică, 
București, 1971, p. 96.  
141 Ibidem, p. 96.  
142 Ibidem, p. 93. 
143 Ibidem, p. 93.  
144 Ibidem, p. 93.  
145 Ibidem, p. 93.  
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înfiinţarea Consulatului de la Christiania, în 1881. Oraşul era cel mai important centru politic, cultural 

şi administrativ al Norvegiei, dovadă că aproape toate statele Europei înfiinţaseră aici consulate. Astfel, 

la 22 aprilie 1881, Tönsberg primea exequaturul146. La 6 mai 1886, Johann Johannson ocupa această 

funcţie, în condiţiile în care  Tönsberg demisiona, din cauza vârstei înaintate.147 Criza politică din 

Norvegia, întârzia însă confirmarea în funcție, exequaturul fiind primit abia doi ani mai târziu, la 30 

iulie 1888.  

Începutul secolului al XX-lea era marcat în spațiul scandinav prin dizolvarea uniunii cu Suedia 

și transformarea Norvegiei într-un stat independent. La 31 octombrie 1905, J. Lövland, Ministrul 

Afacerilor Străine, se adresa autorităţilor de la Bucureşti pentru menţinerea legăturilor diplomatice. 

Drept răspuns,  la 16 decembrie 1906,148 Johan Johannson era confirmat de guvernul român consul 

general de a II-a categorie, deci onorar, funcţie pe care o va deţine până în 1917, când va demisiona.    

 Concluzionând, putem spune că, până la apariția legațiilor și, mai târziu a ambasadelor, 

consulatele românești din statele scandinave au contribuit la o mai mare deschidere diplomatică a 

României. Consulii erau desemnaţi de comun acord  cu Danemarca, Suedia şi Norvegia, ceea ce 

determină intensificarea relațiilor dintre părțile implicate. Până în perioada interbelică, titularii 

posturilor erau cetăţeni ai statelor scandinave, care se bucurau de simpatie, încredere, stimă şi  aprecieri 

pozitive, din partea autorităților române și europene . Periodic, ei trimiteau informări către Ministerul 

Afacerilor Străine de la Bucureşti, destul de lacunare, dar care au contribuit la o mai bună colaborare şi  

consolidare a relaţiilor diplomatice.  Funcţionarea acestor misiuni  a fost asigurată prin  Legea privind 

organizarea consulară, din 14 februarie 1879 şi prin Regulamentul Consular din 12 iunie 1880. Ele 

prevedeau atribuţiile consulilor, care erau obligaţi să apere, în primul rând, interesele statului român, 

dar și ale cetățenilor săi. Deşi întâmpinau greutăţi, mai ales din punct de vedere financiar, deşi aveau 

personal insuficient, totuşi consulatele româneşti din statele scandinave au contribuit la crearea unei 

imagini favorabile afirmării României în relaţiile internaţionale. Acest fapt a fost posibil, mai ales, 

datorită personalităţilor care au condus aceste instituţii şi care, cel mai adesea, au conlucrat cu titularii  

Legaţiilor Ministerului Afacerilor Străine Român din Danemarca, Suedia și Norvegia. Activitatea 

consulară  în statele scandinave a fost aşadar o modalitate de a contribui la creşterea prestigiului 

României în lume, dar şi de a oferi avantaje atât acesteia, cât şi partenerilor săi. 

 

                                                           
146 Arhiva MAE, Fond Problema 75, vol. 39, f. 20.  
147 Ibidem, f. 25-26. 
148 Paul Oprescu, op. cit., p. 100.  
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CONCEPȚIA LUI NICHITA STĂNSCU DESPRE POEZIE ŞI DESPRE CONDIȚIA 
POETULUI 

Prof. Ratea Cercel Andreea 

Colegiul Național ”Vladimir Streinu”Găești 

 

Pentru antici, poezia era „o aventuă a spiritului care caută, ea ne instruieşte şi ne comunică o 
cunoaştere”149, pentru Nichita Stănescu „poezia este ochiul care plânge”.150 Criticul Eugen Simion 
defineşte poezia lui Nichita Stănescu drept „poezia poeziei”. Însuşi autorul afirma : „poezia nu este 
numai artă, este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii”.151 

Poezia reprezintă pentru Nichita Stănescu „veritabilul câmp gravitaţional al cunoaşterii”.152 El crede 
că doar poezia poate să deplaseze, cu adevărat, frontierele sufletului uman, numai prin cuvântul ei, ea 
poate să mute zidurile înţelepciunii. Poetul gândeşte poezia ca pe o componentă fundamentală a 
existenţei, care se află în fiecare individ, deosebindu-l de neant şi apropiindu-l de adevăr. Se poate 
spune că, din acest punct de vedere, poetul nu este decât „o moaşă” a sufletelor pe care le ajută să-şi 
descopere propria poezie. El va inventa pentru aceasta uneltele cele mai adecvate şi va începe cu sine: 

„Ajunsesem la o atât de mare dexteritate, încât totul compuneam în creier, neavând nevoie de hârtie, 
şi aveam o memorie formidabilă a acestor compuneri, astfel că purtam sute de poezii cu mine oriunde 
aş fi fost, gata să răspund la cea mai mică solicitare. Obiceiul acesta mi-a rămas până acum, când dictez 
foarte iute o poezie şi nimănui nu-i trece prin cap că este gândită şi compusă gata de nu ştiu când, o 
expulzez în memorie, găsindu-i tonul adecvat pe care nu i-l găsisem până atunci”153, aceste  rânduri 
aparţin poetului care, prin opera sa, a încercat să dea o nouă viziune poeziei şi creatorilor ei. 

Ceea ce este pasionant în structura unei poezii, este felul în care fiecare poet o percepe. El crede că 
poezia este un organism viu care se naşte din imaginaţia poetului şi se hrăneşte cu cea a cititorului. 
Tocmai de aceea Nichita Stănescu mărturiseşte că cititorul este un alter ego, este cel pentru care poetul 
creează opera: “Versurile mi le scriu în singurătate. Tot astfel mi le citeşte şi el:  „în singurătate”. 

Poezia nu este un purtător de cuvânt, ci este un material al simţului, este un rug sacru pe care ard 
sentimente. Esenţa poeziei este sentimentul ca act de cunoaştere, iar în concepţia lui Nichita Stănescu 
poetul, atunci când scrie o poezie, trebuie să considere că este prima pe care o redactează. Ea trebuie 
scrisă cu acea tulburare pe care o simte omul atunci când creează ceva. Destinul unui poet nu este 
determinat de lecturile sale, ci este o revelaţie esenţială, trăită de obicei în adolescenţă. După Nichita 
Stănescu, un poet adevărat nu trebuie să se compare cu alţii, el trebuie să-şi compare creaţia actuală cu 
cea creată la început. 

Viaţa are nenumărate componente, iar pentru Nichita Stănescu, poezia reprezintă una dintre cele mai 
importante, căci ea are un timp al său obiectiv, în care se desfăşoară încă de la primul cuvânt mergând 

                                                           
149 Aristotel, Poetica, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, pag.48; 
150 Nichita Stănescu, Poezia, în Alfa (Obiecte cosmice), 1967, cf. Ordinea cuvintelor vol I, Editura Cartea Românescă, 
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până la ultimul. Tot aşa, cuvintele au un timp al lor fizic care porneşte de la prima literă şi se termină la 
ultima. Cu toate acestea poezia nu ţine de cuvinte, esenţa ei nu trebuie căutată în limbă, căci limba 
pentru poezie este doar un vehicul, prin care aceasta se face simţită. 

Scopul poeziei nu este cuvântul, scopul ei este chiar ea însăşi, tocmai de aceea poezia nu este arta 
cuvântului, ci este arta scrisului. Ea este o dimensiune a conştiinţei: „arta poeziei este exacerbarea 
acestei dimensiuni şi propulsarea ei în primul plan.”154 Poezia este de natură calitativă. 

Sistemul de referinţă al poeziei este gândirea în imagini, o gândire pe care poeţii ar trebui să şi-o 
însuşească. Coloana vertebrală a gândirii în imagini se confundă de obicei cu poezia, tocmai de aceea 
ea pare cea mai apropiată de esenţa abstractă a cuvintelor. Poetul însuşi declara: „de aceea poate că şi 
sunt atât de îndrăgostit de poezie”.155 

Încă de la debutul cu Sensul iubirii, poezia lui Nichita Stănescu se desprindea de tematica oficială, 
convenţională admisă de epocă, pentru a propune o viziune personală într-un univers în care eul liric îşi 
recunoaşte centralitatea, are loc un proces de „metamorfoză solară” a lucrurilor, în sensul purificării 
transparenţei, oglindirii reciproce, eliberării de restul materiei. Nichita Stănescu preia de la Emil Botta 
ideea că tăcerea în poezie este mai activă chiar decât versul însuşi. El este orientat spre o poezie de 
esenţă vizuală, cu o anume tandreţe faţă de obiecte, de o ingeniozitate învăluitoare. Poezia lui Nichita 
Stănescu are un aer ermetizat, refuzând recunoaşterea imediată a ideii, fiindcă îşi propune să realizeze o 
identitate între sentimente sau lucruri şi cuvinte, o corespondenţă deplină între realitatea interioară şi 
cea exterioară. 

Criticul literar Aurel Marin consemna că universul liricii lui Nichita Stănescu este, la fel ca la 
Baudelaire, în Corespondenţe, „o pădure de simboluri”.156 

Ca toţi marii poeţi, Nichita Stănescu a fost fascinat de esenţe, de ceea ce exprimă sau ascunde 
fenomenalul. Poetul a încercat să pătrundă dincolo de limita cunoaşterii, descoperind că tainele nu se 
lasă învinse, nu-şi divulgă nucleul intim. 

Întreaga sa poezie pendulează între polii centralizatori, între da şi nu, între lumină şi întuneric, între 
iluzie şi real, între starea de veghe şi starea de vis. Modernitatea şi valoarea liricii sale constă în 
viziunea poetică originală şi în limbajul liric. Poetul conferă cuvântului independenţă, considerându-l 
creator de lumi: 

„Numai cuvintele au fiinţă, 
Numai ele există, există fugind 

speriate de moarte, de lacrimi (…) 
Cuvintele fug, se fac străvezii 
lucrurile stau; se fac vizibile 

O, lucrurile, exacerbate ale vidului.”157 
Poetul experimentează un lirism semantic. Prin cultivarea simbolurilor existenţiale, el realizează 

mutaţii de sens prin ingenioase construcţii sintactice, aparent absurde, prin schimbarea valorii 
gramaticale a cuvintelor („văzul mâinilor”).  La nivelul expresiei poetice, poezia lui Nichita Stănescu 
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are o „ţesătură de noduri şi semene.” Semnul este sensul convenţional al cuvântului, iar nodul este 
nucleul semantic al cuvântului poetic. 

Se poate afirma că Nichita Stănescu procedează la expunerea concepţiei despre poezie chiar prin 
titlurile volumelor sale de poezie. Semnificative sunt în acest sens următoarele: O viziune a 
sentimentelor, Necuvintele, Epica Magna, Noduri şi semne sau Opere imperfecte. Încercând „să 
justifice” nodurile poetului, Ştefania Mincu relevă faptul că starea de „nod’ este starea „ în care nici 
„nu se începe” şi, pe de altă parte, „nu se sfârşeşte”, în care atributele fiinţei rămân tot ele, aceleaşi şi 
eterne. (…) Două lumi, sau două realuri (realul nodului şi realul semnului), fiecare în parte 
caracterizate prin starea de ne-moarte (de nici-viaţă-nici-moarte), de ne-rupere, de lipsa de 
cardinalitate, de ne-loc şi ne-timp, de ne-direcţionare, ce pot fi urmărite infinitesimal în acest mare 
poem – recviem”.158  

Universul liric al lui Nichita Stănescu este marcat în prima etapă a creaţiei de o stare de fericire 
(exaltare) generată atât de bucuria descoperirii de sine, cât şi de fascinantul spectacol al lumii „aflată în 
prima geneză”. Respectiva stare, susţinută în concordanţa ei de diferite teme şi motive (copilăria, 
dimineaţa fiinţei, vârsta de aur, revelaţia iubirii etc.) şi de o imagistică adecvată (imagini ale purităţii 
ale imponderabilităţii sufleteşti, ale zborului, ale transparenţei), evoluează către o neobişnuită şi 
tulburătoare întindere a propriei existenţe în dubla ei dependenţă. 

Două realităţi vor sta mereu faţă în faţă, iar dialogul acestora va constitui drama lirismului 
stănescian. Pe de o parte, lucrurile, realul în forma lui concretă; de cealaltă parte, eul poetului, 
pendulând mereu între două ipostaze ale sale: una materială, senzorială, configurată în 
comportamentul de autoizolare al elementelor anatomice; alta mai abstractă, sensibilă şi gânditoare, 
abundent concretizată în metafore de tipul: „pânzele sufletului”, „trupul copilăriei” etc. Astfel, poezia 
devine pentru poet „o întâmplare a fiinţei”, aventura existenţei ce implică fericirea de a constata 
realitatea din jur şi, deopotrivă, uimirea de a remarca propria sa existenţă: 

„Ce bine că eşti, ce mirare că sunt! (…) 
Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se 

Două culori ce nu s-au văzut niciodată 
Una foarte jos, întoarsă spre pământ 

Una foarte sus, aproape ruptă 
În înfrigurata, neasemuita luptă 

A minunii că eşti, a-ntâmplării că sunt”159 
Tema fundamentală a liricii stănesciene se realizează pe despărţirea dintre real şi imaginar, dintre 

lume şi eul poetic. 

Poezia lui Nichita Stănescu va afirma, pe parcursul întregii sale evoluţii, un sentiment al maximei 
libertăţi creatoare, o lipsă de prejudecăţi în folosirea cuvintelor cum puţini dintre contemporanii săi o 
manifestau. 

                                                           
158 Ştefania Mincu, Nichita Stănescu. Între poesis şi poiein, Editura Eminescu, Bucureşti, 1991, pag.225; 
159 Nichita Stănescu, Cântec, în O viziune a sentimentelor, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1964, pag.45; 
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Creaţia sa are un schelet filosofic, în timp ce tratarea este şocant concretă. Lexicul particular al 
poetului, “cascada” de termeni constructivi prin care – fără a se ajunge vreodată la formularea explicită 
– corpul se substituie permanent cosmosului. 

Tema definitorie a creaţiei sale rămâne aceea a însăşi construcţiei poeziei ca rezultat al mişcării 
cosmice a subiectului creator. Ulterior se va înţelege de ce în scrisul poetului „artele poetice” vor 
cunoaşte o adevărată expansiune; de la o carte la alta, Nichita Stănescu va fi tot mai puternic atras de 
descifrarea poetică a mecanismului subtil ce defineşte relaţiile dintre eu şi univers. 

Nichita Stănescu este un poet al tensiunii meditative, dar şi al jocului destins, alături de cuvintele 
care ne pot da o idee despre modul în care poezia ultimei generaţii îşi schimbă obiectul de meditaţie în 
procesul din ce în ce mai complex al evoluţiei lirismului. 

Principiile de realizare a operei nu au rămas în afara câmpului de reflecţie al poetului. Creaţia 
poetică debutează cu poezia copilăriei, a timpului originar, care simbolic, echivalează atât cu o 
copilărie a poeziei lui Nichita Stănescu şi a poeziei noastre, cât şi a lumii ce trecea şi ea la o nouă 
poetică, una a matinalului, a cotidianului.160 

În această etapă a afirmării eului până la asumarea unei ipostaze creatoare, poezia se împlineşte într-
un regim de factură metaforică unde li se îngăduie cuvintelor „să zboare”: 

„e un sentiment dulce acesta 
de trezire, de visare, 

şi iată-mă, fără să dorm 
aievea văd zeii de fildeş, 

îi iau de mână şi 
îi înşurubez râzând la lună, 

ca pe nişte mânere sculptate, 
cum trebuie că erau pe vremuri, 

împodobite rocile de cârmă ale corăbiilor”161 
În linii mari, poezia lui Nichita Stănescu s-a desfăşurat, în prima parte a ei, sub semnul lui Amphion, 

din poemul Amphion, constructorul, adică sub semnul unui ideal artistic activ, constructiv: „Rolul 
sunetelor din vechea legendă îl joacă acum metaforele. Axat pe ideea forţei metaforelor care – 
metaforic vorbind – pot pune în mişcare materia, pot declanşa superbe metamorfoze, Amphion, 
constructorul constituie o pledoarie în favoarea unui ideal artistic, constructiv.”162 

Între poeziile reprezentative  pentru această etapă se numără: Marină, Dimineaţa marină: 

„Mă ridicam din somn ca din mare, 
Scuturându-mi suviţele căzute pe frunte, visele, 

sprâncenele cristalizate de sare, 

                                                           
160 Cristian Moraru, Ceremonia textului, Editura Eminescu, Bucureşti, 1985, pag.45; 
161 Nichita Stănescu, Vârsta de aur a dragostei, în O viziune a sentimentelor, Editura pentru literatură, Bucureşti,1964, 
pag.21; 
162 Matei Călinescu, Aspecte literare, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1965, pag.295; 
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abisele”163, 
Imn, Geneza, Vârsta de aur a dragostei: 

„Mâinile mele sunt îndrăgostite, 
vai, gura mea iubeşte, 

şi iată, m-am trezit 
că lucrurile sunt aşa de aproape de mine, 

încât abia pot merge printre ele 
fără să mă rănesc”164, 

Leoaică tânără, iubirea, Amphion, constructorul, Cântec, Poveste sentimentală sau Emoţie de 
toamnă. 

În volumul Dreptul la timp, unul de interval, care face trecerea spre cea de-a doua etapă, este 
sesizabil începutul unui nou mod de a scrie şi, totodată, de raportare la literatură şi la existenţă. 
Însufleţirea adolescentină este înlocuită progresiv de revelaţia timpului şi a rupturii tragice a sinelui, 
provocată de ruptura suflet-trup şi de limitele ontologice ale existenţei. „Se produce acum o 
redescoperire a momentului declanşator al poeziei, aproape o altă revelaţie a poeticului care nu mai 
coincide cu momentul auroral al trezirii şi al afirmării violente a eului poetic din primele volume, ci cu 
o a doua trezire – brutala descoperire a unei viziuni existente în propria fiinţă şi mai ales în propriul 
trup.”165 

În această etapă, în care sunt cuprinse volumele 11 Elegii, Oul şi sfera, Laus Ptolemaei, 
Necuvintele, În dulcele stil clasic şi Măreţia frigului şi în care conceptele îşi caută noi învelişuri 
lirice, are loc o importantă înnoire şi diversificare tematică şi stilistică a poeziei sale, iar criza 
existenţială beneficiază de o trăire energică şi vitalistă a ei. Între noile teme se detaşează cea a „poeziei 
despre poezie” şi despre geneza actului poetic, cea a cuvântului şi a literei, cea a eului – de la obsesia 
închiderii în propria individualitate la despărţirea şi multiplicarea eului – şi cea a neputinţei de 
comunicare cu Divinitatea. De la opţiunea iniţială pentru starea de graţie se trece la ştiinţa „ de a te 
scrie pe tine însuţi pe dinafara sufletului tău mai întâi, ca să poţi la urmă să scrii pe dinafară  sufletele 
altora”166, ştiinţă numită de poet hemografie. Această ştiinţă încearcă să oprească în loc starea fericirii, 
speranţa secretă a celui care există: „Ea este o ştiinţă tânără şi are numai vârsta umanităţii. Ea are vârsta 
celui care se scrie pe sine, strămoşii ei sunt viitor”.167 Tematica, de o maximă gravitate, care 
dobândeşte accente baroce tot mai pregnant precum 11 Elegii şi Laus Ptolemaei, se adânceşte în 
paralel cu interesul pentru jocul poetic. În principiu, dispoziţia ludică a poetului are simultan două 
semnificaţii: una tragică, provocată de refuzul „iraţionalului” din inima lumii şi alta solară, instituită 

                                                           
163 Nichita Stănescu, Dimineaţă marină, în Sensul iubirii,cf Ordinea cuvintelor, vol I, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1985, pag.95; 
164 Nichita Stănescu, Vârsta de aur a dragostei, în O viziune a sentimentelor, Editura pentru literatură, Bucureşti,1964, 
pag.21; 
165 Ştefania Mincu, Momentul Nichita Stănescu, în vol. Poezii de Nichita Stănescu, Editura Pontica, Constanţa, 1997, 
pag.43; 
166 Nichita Stănescu, Respirări, Editura”Sport-Turism”, f.a. pag.66; 
167 Ibidem, pag 110; 
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de plăcerea „copilărească” de a distruge regulile şi convenţiile de orice natură şi de a reconstrui o altă 
lume şi chiar o altă limbă.  

Modalităţile de realizare a jocului – specific poeziei lui  Nichita Stănescu – pot fi grupate în trei 
categorii semnificative: 

1. Jocul investit cu o funcţie de dramatizare a realului; 
2. Jocul în lume şi jocul cu elemente din care este alcătuită lumea; 
3. Jocul în cadrul căruia „jocul în lume” este convertit într-un joc livresc, cu semnificantul şi 

semnificatul cuvintelor sau într-un joc  al poemului cu el însuşi al mişcării lui genetice”.168 

Uneori jocul aminteşte fie de structurile verbale folclorice de factură arăbească, fie de poezia 
avangardistă, în care se mizează pe sonoritatea cuvintelor, aflate într-o libertate fără limite, pe valoarea 
magică a „petelor sonore” ale  limbii. 

În alte poezii, resentimentul faţă de asemenea încercări ce rămân în afara poeziei este veştejit de 
bucuria întâlnirii unor fericite structuri lexicale realizate în registrul ludic al folclorului copiilor: 

„N-ai să vii şi n-ai să morţi 
N-ai să şapte între sorţi 
N-ai să iarnă, primăvară 

N-ai să doamnă, domnişoară” 
Nichita Stănescu a trecut în revistă aproape toate procedeele manieriste, de la jocul omonimelor la 

falsul raţionament şi la paradoxul cu valenţe combinate, „poezia cifrelor şi a literelor”: 

„Ce tragedie cuvântul „iubito”! 
După litera „I” urmează litera „U” 

După litera „B”, litera „I”, 
apoi „T” şi „O”, 

deşi „Iubito” nu are timp: 
ci este tot şi dintr-odată, 

Sau nu: a fost. Sau nu: va fi 
sau este pur şi simplu.”169 

Respectivele procedee au fost utilizate, pe de o parte, într-o manieră ironică, iar pe de altă parte, cu 
scopul de a împrospăta în spirit postmodernist anumite procedee, care au marcat poezia în evoluţia ei. 

Poezia argotică a fost pentru Nichita Stănescu prima mască, „iar smulgerea ei de pe chipul meu m-a 
costat o parte însemnată din chip”.170 În ceea ce priveşte sentimentul poeziilor argotice, acestea fiind 
descărcări fulgerătoare şi  tipul lor special de baroc ţigănesc sau de „baroc de mahala”, seamănă foarte 
mult cu vechiul teatru de păpuşi. 

                                                           
168 Ion Pop, Nichita Stănescu. Spaţiul şi măştile poeziei,Editura Albatros, Bucureşti, 1980, pag.170; 
169 Nichita Stănescu, Împotriva cuvintelor, Laus Ptolemaei, Editura Tineretului, Bucureşti, 1968, pag.87; 
170 Nichita Stănescu/Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Editura Cartea Românaescă, Bucureşti, 1985, pag.123; 
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Aventura poetică a lui Nichita Stănescu nu ocoleşte motivele şi temele mistice  şi senzaţia de 
abandonare a eului empiric stă la baza conceptului de poezie impersonală utilizat de poet. 

Din punctul său de vedere, starea de spirit impersonală este: „cea care dă măreţie scrisului, căci 
personalitatea  poeziei cuiva nu stă în starea de spirit a autorului şi nici în textul poemului, ci în 
sunetele şi miile de mii de cititori care refac pe sinea lor, sinea impersonală a stării de graţie”.171 
Impersonalitatea  stă în conştiinţă şi ea se află într-un raport dialectic cu starea de alienare. De fapt, 
impersonalitatea e o încercare de a da un sens pozitiv alienării. Poetul impersonal sparge limitele eului, 
abandonează spaţiul închis al propriilor obsesii, deschizându-se comunicării cu ceilalţi. Poezia 
impersonală absolută nu există, există numai o deplasare a centrului de greutate al cuvântului. 
Impersonalitatea are ca temei metafizic condiţia conştiinţei de a fi pură. Poetul, în viziunea lui Nichita 
Stănescu, nu are  viaţă personală, deoarece el devine transparent pentru toate imaginile lumii, fiinţa lui 
îşi pierde conturul propriu şi se modelează după întâmplările exterioare, într-o armonie imitativă 
perfectă. Starea de impersonalitate se instalează odată cu apariţia invizibilului  organ, cel situat între 
auz şi vedere, astfel încât poetul nu mai ia legătura cu lumea prin porţile limitate ale simţurilor, ci se 
limitează direct la fluidul cosmic. 

În funcţie de gradul de transparenţă al semnificantului în raport cu semnificatul, Nichita Stănescu a 
făcut următoarea clasificare a liricii în: 

 Poezia fonetică: bazată pe sonoritatea sunetelor şi care este ilustrată în poezia lui George 
Coşbuc; 

 Poezia morfologică: bazată pe mobilitatea cuvintelor, la fel ca în poezia lui Tudor Arghezi; 

 Poezia sintactică: bazată pe construcţiile sintactice, la fel ca în poezia lui Ion Barbu; 

 Poezia metalingvistică: al cărei etalon se află în poezia lui Mihai Eminescu. 

La Nichita Stănescu poezia metalingvistică începe abia după ce limbajul simbolic a fost construit. 
Deşi este prefigurată încă din Necuvintele, modalitatea metalingvistică nu se impune masiv decât după 
încheierea cosmologiei imaginare, adică în Noduri şi semne şi postume. Pornind de la un vocabular de 
imagini, articulat în volumele de până acum, Nichita Stănescu încearcă să se transpună la un nivel 
superior de formare a sensului. El încearcă să combine sintactic unităţile simbolice ale acestui 
„dicţionar” personal, aşa cum omul obişnuit combină noţiunile de limbă cotidiene. Tipul acesta de 
discurs a fost, în general, perceput de critici ca autocitare, „instrumentaţie artistică de factură 

manieristă, confruntată cu ameninţarea redundanţei totale a vacuităţii generale”.172 

Cristian Moraru considera că este vorba de un joc pur autogenerator şi suficient sieşi, al 
semnificantului poetic şi de un sindrom de autoreferenţialitate al liricii care se referă tot mai mult la 
sine, la propria ei constituire, dar trimite totodată şi la antecedentele sale. 

Ştefania Mincu analizează mai multe poeme, mai ales din ultima perioadă, unde semnificantul trece 
în locul semnificatului. Sensul se descifrează ca semn şi ajunge la semnificaţia totală. Cuvântul 
manifestă o capacitate totală, în ceea ce priveşte funcţia simbolizantă, aceea de a trimite dincolo către 
                                                           
171 Ibidem, pag. 170; 
172 Romul Munteanu, Jurnal de cărţi 3, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982, pag.114; 
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un semnificant precis şi univoc, încât poezia începe să fie experimentată ca muzică pură, legea ei 
interioară fiind metonimia muzicală. 

Sintaxa metalingvistică produce un sens supraordonat sensurilor lexicale, depăşindu-le fără să le 
distrugă. Este ca şi cum poetul ar fi creat note muzicale pentru fiecare din stările şi intuiţiile lui, iar 
acum ar începe să facă o melodie superioară a sufletului numită necuvânt. Poetul a atras atenţia asupra 
tendinţei mai multor poeţi români, începând cu Anton Pann, de a utiliza frazele, propoziţiile, proverbele 
ca şi cum acestea ar avea, în întregul lor, valoarea unor cuvinte. 

Acesta a subliniat că poezia trebuie înţeleasă ca o semantică, nu ca o semiotică. Ceea ce contează 
este configurarea sensurilor, împreună cu modul lor de producere. Nichita Stănescu marturiseşte: 
„resimt ca firească, logică, această tendinţă a poeziei de a deveni metalingvistică, deasupra laturii 
materiale a limbajului (…) Poezia în esenţa ei nu ţine de cuvinte. Esenţa poeziei nu trebuie căutată în 
limbă”173, ci în realitatea pe care o substituie. 

În necuvânt, starea este aceeaşi cu forma verbală, necunoscutul „nu ştiu ce” îşi este propria expresie. 
Necuvintele servesc la imaginarea atât a increatului, cât şi a fiinţei perfecte din viitor. Acestea 
realizează acea unitate a contrariilor, ce caracterizează fiinţele pământeşti.  

Dinu  Flămând  încearcă să dea o definiţie necuvintelor afirmând: << „Mai degrabă necuvintele ar fi 
nişte cuvinte cu rădăcini smulse din baştina lor, precum acei arbori ornamentali  smulsi cu rădăcini cu 
tot, din pământ, spre a fi replantaţi cu tulpină în vreme ce rădăcinile dau o stranie cupolă aeriană 
adaptându-se, cu un incredibil răsfăţ de ramificaţii voluptăţile statului aerobic. Numai că departe de a fi 
un fantezist grădinar schingiuitor, poetul replantează poate însuşi, necuvântul, de la originea 
cuvântului, ştiut fiindcă nu există alt „puiet” mai rezistent şi mai dornic, decât cuvântul, să se lase 
„ameţit”, cu rădăcinile, înfipte de-a-ndoaselea>>.174 

Definit de scriitor ca o „pură tensiune semantică spre un cuvânt care nu există”175, necuvântul este o 
substanţă din care a fost retrasă forma. El este acea „tăcere” densă care conţine mai multe sensuri decât 
orice cuvânt singular. 

Poetul crede că intervalul dintre idei, care alcătuieşte starea potrivită pentru creaţie, ar putea fi 
sugerat de distanţa dintre cuvinte, de spaţiile în aparenţă goale, unde se produc legături semantice. El 
ajunge, astfel, să elaboreze acest proiect al necuvintelor şi al poeziei metalingvistice: „În structura unei 
poezii, grupurile de cuvinte transportă un ce aparte, un supracuvânt sau mai bine zis un necuvânt. Ca o 
ipoteză de lucru, vom folosi termenul de necuvânt, necuvinte, pentru a indica elementele nenoţionale şi 
ambigue”.176 

Limita ideală la care vrea să ajungă scriitorul este sugerarea ritmului pur. Modelul unei asemenea 
lirici este exprimat prin termenii de poezie metalingvistică şi necuvânt: „poezia este tensiune semantică 
spre un cuvânt care nu există, pe care nu l-a găsit. Poetul creează semantica unui cuvânt care nu există. 
                                                           
173 Nichita Stănescu, Carte de recitire, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1927, pag.138; 
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Semantica precede cuvântul. Poezia foloseşte cuvântul din disperare. Nu se poate vorbi despre o poezie 
ca despre o artă a cuvântului – poezia nu rezidă din propriile sale cuvinte – pentru că nu putem 
identifica poezia cu ajutorul cuvintelor din care este compusă. În poezie putem vorbi despre necuvinte; 
cuvântul are funcţia unei roţi, simplu vehicul care nu transportă deasupra semantica sa proprie, ci, 
sistematic vorbind, provoacă o semantică identificabilă numai la modelul sintactic”.177 

Poezia, care echivalează unui „exerciţiu spiritual” de afirmare a fiinţei, este numită de Nichita 
Stănescu poezie pulsatorie. Este o poezie „existenţială”, deoarece urmează îndeaproape viaţa spiritului 
notându-i pulsul. Astfel, versul acestei poezii devine un instrument ideal de cercetare, unul sensibil care 
sesizează exact schimbările de atmosferă afectivă. 

Această poezie „…nu mai dispune de o stare de spirit, ci o reface şi o retrăieşte odată cu cititorul, 
discursul poetic contopindu-se cu înteţirea sau alinarea centrilor, nucleelor de tensiune a revelaţiei. 
Începi, dacă starea de spirit e aluvionară, aluvionar, dacă se înteţeşte, după necesitate, treci  în cadrul 
aceleiaşi poezii de la versul alb la versul liber, finalul poate fi stins şi melodios sau, dimpotrivă, abrupt 
şi aritmic”.178 

Artistul nu sistematizează rezultatele actului creator, ci foloseşte pagina de manuscris drept hârtie 
gradată unde se găsesc înregistrate oscilaţiile stării creatoare: „mi-ar trebui, scrie poetul, o tablă neagră 
şi o cretă albă ca să-ţi desenez schema unei pulsaţii într-o poezie modernă sau antică şi ca să-ţi desenez 
cum se frânge pulsaţia în metafora numită clasică şi ce traseu straniu a putut să-l aibă poezia cu rime şi 
ritmuri perfecte”.179 

Teoretizând  poezia  pulsatorie, Nichita Stănescu a elaborat alte două concepte pentru poetica sa: 
punctul de fugă şi nodulii de tensiune. Punctul de fugă reprezintă un termen preluat din pictură.  Acesta 
structurează  perspectiva în adâncime şi dă tabloului tridimensionalitate. Cu ajutorul acestui termen,  
poetul desemnează punctul de coerenţă al conştiinţei, vârful ei activ.  Se  deplasează dirijat sau liber pe 
deasupra cadrului psihic şi cu ajutorul său se centrează asupra unui anumit obiect. El conduce mersul 
gândirii, tocmai de aceea scriitorul vrea să îl captureze şi să-l reţină în poem: „punctul de fugă  nu este 
o problemă de tehnică poetică, ci aş spune, el întrucâtva este corespunzător cam cu ceea ce este metoda 
dialectică în filosofie (…) el are şi caracterul semnalului de contor Geiger-Müller în faţa noilor iradiaţii 
poetie, aflate în câmpul poeziei moderne”.180 

Poezia pulsatorie are ca punct de fugă chiar centrul mobil al conştiinţei. 

Nodulii de  tensiune sunt cea de-a doua metaforă – concept, suplimentară punctului de fugă. 
Aceştia exprimă tensiunea caracteristică fiecărei stări de spirit pe care punctul de fugă o stimulează în 
mişcarea sa. Ei sunt puncte unde se produc tonalităţi create de o poezie pulsatorie. 
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Poezia pulsatorie poate fi atât personală, cât si impersonală: „Poezia impersonală ţine de atitudine, 
poezia pulsatorie e un mijloc de a da mai multă realitate poeziei”.181 Punctul de legătură între cele două 
poezii este dezvăluit chiar de Nichita Stănescu: „Acum vreau să-ţi spun că tendinţa mea este să izbutesc 
să fac o poezie cât mai materială cu putinţă, cât mai vie, resimţită, dacă s-ar putea, chiar ca un organism 

viu şi independent de cel care o creează”.182 

Opera lui Nichita Stănescu este greu de încadrat cu stricteţe într-un curent, într-o mişcare literară, 
căci originalitatea o singularizează puternic în cadrul creaţiilor româneşti sau chiar al celor universale. 
Aceasta îl desparte de suprarealişti şi de futurişti, făcându-l un poet modern al spiritului epopeic şi al 
mitologiei eului originar. Scriitorul  afirmase într-un eseu din tinereţe: „clasicul vede idei, romanticul 
sentimente” – „modernul vede deodată ideile şi sentimentele, dar le vede prin cuvinte”, iar mai târziu 
va completa: „cuvintele sunt sufletul omului; de aceea, cu cât ele sunt mai bine exprimate, mai cinstite, 
mai visătoare, cuvintele sunt materialul principal al poetului”.183 

Ştefan Augustin Doinaş considera poezia lui Nichita Stănescu ca fiind golită184 de orice substanţă a 
comunicării abstracte, ceea ce comunică fiind doar voluptatea rostirii. Pe de altă parte, din punctul de 
vedere al lui Eugen Simion, poezia cerebrală creată de Nichita Stănescu este modul „depăşirii 
afectului, a senzaţiei imediate, a notaţiei pitoreşti, a descripţiei”.185 

Poetica lui Nichita Stănescu constă, în opinia lui Ştefan Aug. Doinaş, în „sensibilizarea universului 
interior –idei, sentimente cu ajutorul imaginilor; la rândul lor, acestea devin nespus de materiale, 
datorită unui lexic ce evită, programatic, conceptele”.186 Printr-un „dublu raport de substanţializare a 
limbajului şi de poetizare a realului, - scrie N. Manolescu – poezia lui Nichita Stănescu nu mai 
exprimă, nu mai arată, nu mai sugerează lumea; ea a devenit lume, a făcut din lume instrumentul 
muzical”.187 

Lucian Raicu este de părere că scriitorul nu are o poetică selectivă care să-şi pună amprenta în toate 
domeniile, ci una diferită. În poetica sa nu există o modalitate privilegiată: <<Poezia lui Nichita 
Stanescu are idei, dar îi lipseşte Ideea, are „Viziuni”, dar îi lipseşte o Viziune, esenţială în definirea unei  
personalităţi poetice>>.188 

Poezia lui, observă acelaşi critic literar, reprezintă  mai mult efortul unei căutări şi mai puţin o 
realizare în sine: „S-ar putea spune că poezia lui Nichita Stănescu vrea ca totul, în sine şi în lume, să fie 
altfel decât este şi ca totul să rămână aşa cum este. Poetul suportă dubla fascinaţie egală a schimbării şi 
a neschimbării; sau a necuvintelor şi a cuvintelor”. 

                                                           
181 Nichita Stănescu/Aurelian Titu Dumitrescu, Antimetafizica, Editura Cartea Românaescă, Bucureşti, 1985, pag.297; 
182 Ibidem, pag. 295-296; 
183 Ibidem, pag. 298; 
184 Ştefan Aug. Doinaş, Lectura poeziei, Editura Cartea Românescă, Bucureşti, 1980, pag.197-198; 
185 Eugen Simion, Intelectualizarea poeziei, în  “România literară” din 13 XI 1969, cf. Corin Braga, Nichita Stănescu. 
Orizontul imaginar, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pag. 15; 
186 Ştefan Aug. Doinaş, Op cit., pag. 194; 
187 Nicolea Manolescu, Nichita Stănescu, în  “România literară”, nr. 29/1975, cf. Corin Braga, Nichita Stănescu. Orizontul 
imaginar, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pag. 16; 
188 Lucian Raicu, Practica scrisului şi experienţa lecturii, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1978, pag.316; 
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Competența de comunicare a profesorului 

           Ștefan (Mitachi) Cristina Liliana 

 

Într-un schimb verbal de păreri sau idei nu pot fi evidențiate transferul de gânduri din mintea 

unei persoane în cea a altei persoane, aspectele comunicării nonverbale, caracterul său multinivelar, 

deoarece, în sine, procesul comunicării implică nu numai un schimb de informații la nivel cognitiv, ci 

și schimbări atitudinale, respectul comportamental. 

În sens larg, noțiunea de competență vizează dimensiunile de personalitate dobândite după un 

proces de formare. Diferența dintre aptitudini și trăsăturile de personalitate pe de o parte și competențe 

pe de alta, subliniază profesorul L. Șoitu constă în faptul că ,,în vreme ce unele permit caracterizarea 

individului și explică diversitatea lui comportamentală față de sarcinile indeplinite, competențele pun 

integral în valoare, în orice moment și aptitudinile, trăsăturile de personalitate și cunoștințele 

acumulate, angajând în plus strategiile dobândite și universul cultural format".189 Încercând să le 

definim, ar trebui să precizăm că acestea cumulează ,,întregul ansamblu de abilități personale: a ști, a 

ști să faci și a știi să fii și să devii".190 Așadar, acest tip de competențe implică toate formele de 

comunicare și de manifestare în general. 

Vorbind despre competențele de comunicare ce se intersectează cu diversitatea formelor de 

activitate didactică, conform teoreticianului mai sus amintit, le putem clasifica astfel: 

- competențe directe (de reproducere): lingvistice, discursive, situaționale, paraverbale; 

- competențe indirecte, mediate (de producere, creative): psiholingvistice, intelectuale, 

culturale, informaționale. 

În concluzie, activitatea didactică se măsoară prin prisma realizării obiectivelor spe- 

cifice fiecărei discipline de studiu. De aceea, trebuie să insistăm asupra importanței competențelor de 

comunicare ale cadrelor didactice, căci, oricât ar fi de bine pregătite din punt de vedere științific, dacă 

nu pot transmite elevilor/studenților conținuturile și experiențele acumulate și obține ca efect 

înțelegerea, nu se vor putea numi profesori în adevăratul sens al acestui cuvânt. 

                                                           
189 ȘOITU, L., 2001, Pedagogia comunicării, Iași: Editura Institutul European 
190 ibidem 
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 Din prisma înțelegerii mesajului didactic de către elevi, în urma demersurilor întreprinse de 

profesor vom ilusta rezultatele unei cercetări naționale care conchide că aceasta este condiționată de 

anumite particularități și acțiuni ale profesorului pe parcursul activităților didactice. 

 După inventarierea răspunsurilor, au reieșit 57 de caracteristici, care, după parerea celor ce au 

răspuns, au capacitatea de a influența pozitiv înțelegerea mesajului didactic: tact pedagogic, 

competență, flexibilitate, spontaneitate, creativitate, inteligență, răbdare, empatie, dăruire profesională, 

umor, interes/apropiere față de elevi, a ști să se facă înțeles, calmitate, echilibru, bun psihopedagog, 

interese și aspirații personale, toleranță, claritatea discursului, abilitatea de a redirecționa învățarea, 

capacitatea de a comunica, limbaj și terminologie adecvate, raportarea la particularitățile de vârstă și 

individuale ale elevilor, bună pregătire profesională, tonul și timbrul plăcut al vocii, capacitatea de a se 

face ascultat, farmec, pasiune, cultură, structura psihologică a profesorului, aplicarea celor prezentate, 

relansare, angajare, particularități atitudinal-comportamentale ale profesorului, precis, concis, 

deschidere față de noutăți, feed-back, profesionalism, experiență, stare sufletească, disponibilitate, ritm 

de predare, exprimare concisă, relaxare, imparțialitate, carismă, antrenarea în activități pe grupe, 

autoritate în oarecare măsură, interes pentru cooperare, fluență, dicție, coerență, bun organizator, 

prietenos, eficiență managerială, sinceritate, stil de predare. 

 Iată și câteva dintre condițiile reușitei în comunicarea didactică identificate de către elevi: 

,,Profesorul este bun dacă are relații corecte cu elevii, părinții, foștii elevi, colegii săi, alte persoane 

influente; respectă toți elevii; are atitudine pozitivă față de toți; acceptă erorile fără să ridicularizeze; își 

personalizează intervențiile; este exigent și drept; este exigent cu el însuși; este competent și interesant; 

reformulează, felicită, încurajează; este creativ și inventiv; știe să facă glume de actualitate; este 

informat; are stagii de cercetare și producție în țară și în străinătate (practică în alte domenii); are cărți, 

expoziții; vede spectacole; citește; caută probleme; recunoaște când știe și când nu, când îi este teamă, 

când este sau a fost complexat; degajă energie și o împărtășește și altora; creează un climat foarte bun; 

nu este străin de alte discipline și le respectă; lasă timp pentru formulări, dar impune ritm alert de lucru; 

este mândru, demn, dar cultivă și respectă aceste calități și la alții". 

 Prin înșiruirea acestor caracteristici ale profesorului și gruparea lor putem distinge trei mari 

categorii de însușiri: capacitatea de comunicare; profesionalismul/experiență profesională de 

specialitate; aptitudinile psihopedagogice și de a relaționa cu ceilalți. 

  Deosebit de importante sunt însă și tipurile de activițăți realizate de către professor la clasă, 

pentru a potența înțelegerea mesajului de către elevi. Dintre acestea putem  enumera câteva:  



95 
 

- utilizarea metodelor tradiționale și acționale de instruire unde se regăsesc activități concrete, 

explicații, aplicații, interpretări, exemplificări, rezolvări de exerciții, ancorare a cunoștințelor 

în experiența anterioară a elevilor, corelarea teoriei cu practica, aplicații practice, joc 

didactic; 

- utilizarea metodelor și tehnologiei moderne, în care sunt incluse metodele centrate pe elev, 

interactive, precum și integrarea calculatorului, platformei AEL, prezentărilor Power-Point 

în procesul de predare învățare; 

- adaptarea mesajului la particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor, la nivelul 

acestora de înțelegere; 

- captarea atenției elevilor prin: structurarea mesajului, claritate, sinteză, activități pe grupe de 

elevi, pregătirea profesorului pentru oră, eliminarea factorilor perturbatori, prezentare 

atractivă a conținuturilor, adaptare la context, empatie; 

- autoevaluare și evaluare prin teste, proiecte, feed-back. 

Ilustrând cele de mai sus, rezultă că profesorii au la dispoziție o gamă variată de activități, 

metode de instruire, materiale și mijloace didactice prin utilizarea cărora pot spori înțelegerea mesajului 

de către elevi. Este limpede faptul că fiecare cadru didactic are libertate deplină să combine cele 

enumerate mai sus în funcție de măiestria didactică, disciplina predată, tipul lecției și context. 

Concluzionăm prin a spune despre competențele comunicative ale profesorului că 

subsumează totalitatea cunoștințelor legate de perspectiva socială a comunicării, incluzând date despre 

regulile interacțiunii nonverbale, rolul tăcerii în comunicare, rolul audienței și al contextului în 

selectarea metodelor și tehnicilor utilizate, în elaborarea formei și conținutului mesajelor, având ca 

scop final înțelegerea de către elevi a conținuturilor transmise prin mesajul/discursul didactic elaborat. 

 

 Profilul de vorbitor și de ascultător al elevului 

Profesorii pot realiza o evaluare ce vizează competențele de comunicare orală pe care un 

elev le deține la un moment dat sau progresul elevului într-o anumită formă de comunicare orală 

(de exemplu, argumentarea unui punct de vedere). Asemenea evaluări conturează în timp un profil 

al elevului prin care el își poate descoperi punctele tari și pe cele slabe în formarea competenței de 

comunicare. 

Sunt urmărite și evaluate comportamente precum: 
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- implicarea activă în discuții; 

- folosirea unui limbaj adecvat situației de comunicare; 

- manifestarea interesului în cadrul dialogului; 

- adresarea de întrebări, clarificarea unor noțiuni, oferirea de explicații; 

- este creativ și dă dovadă de imaginație în alegerea altor subiecte de discuție; 

- intervine în discuție în momente oportune; 

- își construiește intervenția pe ceea ce a spus celălalt; 

- îmbină armonios elementele verbale, nonverbale și paraverbale. 

Un cadru didactic eficient poate îmbunătăți competența de comunicare orală a elevilor săi cu 

condiția să le ofere modele de comunicare eficientă, să înțeleagă rolul orelor de comunicare orală și a 

activităților pe care trebuie să le desfășoare cu elevii în cadrul acestor ore, să găsească teme de interes 

pentru activitațile de comunicare orală propuse elevilor, să realizeze conexiuni între situațiile de 

comunicare cotidiană și cele folosite în cadrul lecțiilor. 

Factori perturbatori și blocaje în comunicarea didactică 

În mod cert, calitatea comunicării este dată de particularitățile fiecăreia dintre componentele 

sale: emițătorul (reprezentat de profesor), receptorul (elevul/clasa de elevi), mesajul, contextul. La o 

analiză atentă a actului didactic se poate constata că, deși s-ar părea că aici comunicarea ar trebui să 

performeze (datorită numeroșilor factori favorabili: grup organizat, niveluri intelectuale ridicate, 

interese comune, conducerea activității de către persoane autorizate și competente), de fapt, în fața 

comunicării didactice apar și se manifestă o mulțime de obstacole.  

Conform Doinei Sălăvăstru, în lucrarea ,,Psihologia educației", cele mai frecvente 

determinări ale categoriilor de blocaje care apar la nivelul comunicării didactice iau în considerație: 

- caracteristicile persoanelor/partenerilor angajați în comunicarea didactică: profesorul și 

elevul; 

Ambii se angajează în comunicare cu întreaga personalitate, propriul sistem de valori, interese 

și motivații personale. Personalitățile acestora reprezintă factori psihologici implicați în mod direct în 

relația de comunicare. Tot aici sunt prezente și aspecte de ordin fizic și fiziologic ca: oboseala, starea 

de sănătate, unele deficiențe senzoriale de care profesorul trebuie să țină cont în proiectarea și 

realizarea unei activități eficiente, în cadrul căreia comunicarea reprezintă componenta fundamentală. 
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 În relația de comunicare, profesorul vine cu modul său de a fi, cu atitudinile și interesele sale, 

cu obiceiurile, stereotipurile și încărcătura sa afectivă. Numeroase studii asupra relației de comunicare 

profesor-elevi/clasă de elevi au dovedit că elevii apreciază profesorii amabili, înțelegători, care îi 

valorizează, sprijină și încurajează, dar resping sarcasmul, stilul dominator, ironia cadrelor didactice. 

Elevii timizi, emotivi, introvertiți complexați, încăpățânați, marcați de mediul social din care provin sau 

aflați în perioade dificile ale existenței reprezintă o categorie aparte, care trebuie abordată cu mare 

atenție, întrucât pentru ei pozitivitatea încărcăturii emoționale a relației cu profesorul este în măsură să 

deblocheze și să dezvolte comunicarea și participarea acestora la activitate, având efecte favorabile 

evidente atât în planul rezultatelor școlare, cât și în cel al dezvoltării pesronalității elevilor.  

- Caracteristicile relațiilor social-valorice existente între participanții la relația de comunicare; 

Comunicarea este o expresie a relațiilor dintre indivizi, care, în actul didactic, sunt relații de 

autoritare date de vârstă, statut, pregătire, experiență. 

Profesorul trebuie să dea dovadă de autoritate, care este firească și are efecte favorabile asupra 

actului transmiterii de cunoștințe, implicit al comunicării, unde elevul caută informații pentru  a-și 

clarifica problemele și sprijin pentru a se orienta în studiu. Anularea comunicării are loc în situația în 

care profesorul exercită asupra elevului o autoritate și o presiune prea mare. Atunci apare conformarea 

elevului, anularea independenței acestuia în propria-i exprimare. Ca elevul să fie receptiv și să participe 

la procesul didactic, relația dintre el și profesor trebuie să se bazeze pe valorizarea celui dintâi. 

Participanții la comunicarea didactică vin cu câte un ,,câmp valoric" complex. Dacă aceste 

câmpuri valorice coincid și se armonizează cu finalitățile procesului didactic, există un climat favorabil 

comunicării. Orice neconcordanță, de natură valorică (morală, estetică sau relațională) poate aduce un 

blocaj în comunicare. Disciplinele și regulamentele școlare promovează valori absolut necesare unei 

bune pregătiri a tinerilor pentru viața în societate și în viitorul mediu profesional. Adesea elevii concep 

acest sistem de valori ca pe o îngrădire a libertății,  o restricționare greu de acceptat, de aceea resping 

sau nu respectă normele impuse de școală, efectul acestui fapt afectând relațiile educaționale și 

comunicarea didactică. De asemenea, stereotipurile, etichetările și categorizările elevilor în sens 

negativ de către unii profesori conduc implicit la blocaje în comunicare. 

- blocaje la nivelul canalului de transmitere; 

Canalul este forma concretă pe care o ia mesajul și îi pune în legătură pe cei doi parteneri ai 

comunicării. La școală sunt utilizate mediile scrise (manualele, cărțile, diferitele tipuri de texte), orale 



98 
 

(înregistrările audio) și mai nou modernizarea procesului de învățământ impune folosirea celor oral-

vizuale, electonice (prezentări Power- Point, filmulețe video) care angajează elevul mai mult în actele 

de comunicare și învățare. Cele mai des întâlnite blocaje la acest nivel țin de dezvoltarea vocabularului 

elevilor, lipsa de proprietate a termenilor, care pot constitui surse de ambiguitate, confuzii, dificultăți de 

înțelegere ce pot fi evitate dacă profesorul definește, explică, descrie sensul cuvintelor, al termenilor 

specializați. 

- blocaje la nivelul domeniului cognitiv; 

 

Domeniile cunoașterii cu care elevii iau contact prin studiul disciplinelor de învățământ se 

diversifică pe măsura înaintării pe treptele de învățământ, de la un ciclu de școlarizare la altul. Limbajul 

comun utilizat la început accesibilizează cunoașterea, urmând ca mai apoi doar un elev care stăpânește 

sensurile practic-operaționale ale semnelor specifice limbajului de specialitate să nu întâmpine 

dificultăți în acumularea de noi cunoștințe și înțelegerea mesajelor transmise. Numai o bază solid 

construită poate asigura o învățare temeinică, fără lacune generate de lipsa înțelegerii unor termeni care 

au făcut obiectul unor lecții anterior studiate.  

 

Condițiile unei comunicări didactice eficiente 

 

Având în vedere importanța comunicării în procesul de predare-învățare-evaluare, considerăm 

că reușita actului pedagogic este asigurată de calitatea comunicării didactice care se caracterizează prin 

următoarele trăsături definitorii: 

-are ca principal instrument limbajul specific diferitelor discipline de învățământ; 

-are ca finalitate realizarea unor obiective anterior stabilite; 

-conținuturile sunt purtătoare de instruire; 

-are efect de învățare, influențează, modifică și stabilizează comportamente umane individuale 

sau de grup; 

-implică în mod activ elevul generând învățare, educație și dezvoltare comportamentală și 

cognitivă. 
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Așa cum sunt identificare de I.Cerghit 191 cele mai importante aspecte problematice care țin de 

menținerea și realizarea unui optim comunicațional cu elevii sunt: 

- Racordarea la partener 

În procesul de instruire elevul (receptorul) vine în întâmpinarea celor transmise de către 

profesor (emițătorul) cu experiențele sale anterioare, cu percepțiile și așteptările sale, posibilitățile și 

conoștințele sale, cu dispozițiile, motivațiile și bagajul său anterior de cunoștințe. Dat fiind că acestea 

diferă de cele ale profesorului, acesta din urmă trebuie să-și adapteze acțiunea la experiența de 

cunoaștere și lingvistică a elevilor cu care lucrează. Aceasta reprezintă o problemă de rezolvarea căreia 

tine capacitatea profesorului de a-și adapta comunicarea la nivelul maturității intelectuale a elevului.  

- Asigurarea corespondenței sau echivalenței de coduri 

Pentru a înțelege mesajul care îi este transmis, elevul trebuie să cunoască codul folosit de 

către profesor. Acest lucru presupune cunoașterea și înțelegerea unei mari game de semne necesare 

comunicării cum ar fi semnele alfabetice, numerice, grafice, informatice. Toate acestea sunt asigurate 

de școală încă din primii ani de studiu și culminând cu cei de aprofundare. Nerespectate fiind aceste 

condiții, la nivelul recepției se produc distorsiuni, disonanțe cognitive, deoarece astfel limba nu are 

aceleași înțelesuri și semnificații pentru cei doi factori ai comunicării. Așa apare uneori fenomenul de 

învățare mecanică, adică însușirea unor cuvinte goale, nepurtătoare de sens și imposibil de pus în 

legătură cu alte cunoștințe anterioare ale elevului. Concentrarea excesivă a informațiilor, 

supraîncărcarea lecției cu termeni noi, polisemantismul cuvintelor utilizate sau sărăcia vocabularului și 

imaginația redusă sunt câteva dintre cauzele care duc la lipsa de corespondență dintre cele două 

categorii de coduri. 

- Contextualizarea epistemologică 

Este bine știut faptul că un cuvânt poate avea sensuri diferite date de contextul în care este 

folosit. Scoaterea din context duce la deformări receptive care pot fi stopate prin utiltizarea mijloacelor 

demonstrative (imagini grafice) sau prin adoptarea unor modalități variate de comunicare.  

- Contextualizarea psihosocială 

      Colectivele de elevi nu au aceeași structură, tocmai pentru că fiecare om este diferit. Există 

tot atâtea contexte câte clase de elevi cu care se lucrează. Un context optim, de participare și care să-i 

stimuleze pe elevi poate fi creat de către profesor prin  adoptarea unui ton al vocii potrivit, buna 

                                                           
191 CERGHIT, I., 2002, Sisteme de instruire  alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, București: Editura 
Aramis 
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organizare a colectivului de elevi, utilizarea unei game variate de materiale și mijloace didactice în 

contruirea strategiilor educative. 

- Optimizarea comunicării prin intervenția feed-back-ului 

Nu puțini sunt profesorii care cred că s-au făcut pe deplin înțeleși și nu verifică feed-back-ul 

pe care îl pot primi de la aceștia utilizând la finalul lecției chestionare de comunicare sau alte metode 

prin care să constate întocmai dacă informațiile transmise în timpul orei de curs au fost receptate și 

înțelese de către elevi (Anexa 1- Chestionare de comunicare).  Semnalele inverse dau posibilitatea 

profesorului să corecteze imediat înțelesurile greșite, confuziile sau ambiguitățile. Feed-back-ul 

îndeplinește un rol pozitiv, de reglare și adaptare într-o comunicare didactică eficientă prin promovarea 

unei ascultări active, încurajarea relațiilor afective, empatie, toleranță și încurajare. 

- Angajarea activă în procesul receptării 

      Comunicarea didactică eficientă este aceea care îi determină pe elevi să asculte cu atenție, 

nu doar să audă informațiile prezentate de profesor, să sesizeze, să înțeleagă, să fie curioși, să-și 

amintească, să se lege de experiențele lor anterioare, să-și clarifice eventualele nelămuriri, să 

anticipeze, să găsească soluții, să facă interpretări critice. 

- Afecțiune și interacțiune empatică 

Schimbul de informații care se face prin comunicarea didactică nu trebuie să se bazeze doar 

pe informații exacte și argumente raționale ci și pe elemente emoționale pozitive, cu menirea de a 

aduce bună dispoziție, de a crește motivația, așteptările și de a influența în mod pozitiv atitudinea 

receptorului față de conținuturile care îi sunt transmise. Elevii pot manifesta reticență, teamă sau rușine 

în dezvăluirea faptului că au unele neclarități, manifestă rețineri sau refuză să intre în dialog. Doar un 

climat deschis sincerității, încrederii și colaborării poate atenua sau duce până la dispariția totală a 

acestor comportamente ale elevilor. 

- Reglarea vitezei, ritmului si dominanței 

      Mesajele se transmit gradat, în etape succesive și pe bucăți mici. Deși ambele procese, de 

transmitere și de recepție au loc simultan, ele sunt ușor decalate, adesea recepția se face cu o oarecare 

întârziere în raport cu emisia. Unul dintre motive îl poate constitui și debitul verbal al profesorului care 

transmite informație după informație nerespecând un anume interval de timp, deoarece ritmul gândirii 

este în mod clar diferit de cel al vorbirii, al auzului sau al văzului.  

- Gestionarea comunicării 
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La nivelul clasei de elevi, profesorului îi revine sarcina să distribuie comunicările. Astfel pot 

avea loc comunicări cu sine, cu clasa, cu o parte a colectivului de elevi, cu un elev. Același fenomen se 

produce și având ca protagonist elevul. Și el poate comunica cu sine, cu clasa etc. De aici reiese 

clasificarea comunicării in unidirecțională, bidirecțională și multidirecțională, cea din urmă favorizând 

interacțiunea, interactivitatea sau schimburile de păreri. 

- Competența comunicativă 

      Competențele ortografice, deprinderile și tehnicile de comunicare orală și ascultare 

conștientă, receptarea activă și dorința de a învăța să comunice cu ceilalți dobândite și manifestate de 

elevi duc la eficientizarea comunicării. 

 Concluzionând, sarcina de profesionist în optimizarea procesului de comunicare didactică îi 

revine profesorului pentru că a ști să vorbești nu înseamnă a ști să comunici cu ceilalți. 

 

 

Coincidentia oppositorum. Mansarda, biblioteca şi pădurea 

 
Fragment din teza de doctorat Mitul labirintului în opera lui Mircea Eliade,  

Universitatea din Bucureşti, 2012 

 

Daniel Tache 

 

Întâlnim, în romanul Noaptea de sânziene, o serie de situaţii care ne sunt deja 

familiare din romane analizate anterior: precum protagonistul din Gaudeamus, Ştefan 

Viziru oscilează între două iubiri, precum un personaj din acelaşi roman, Viziru are o 

revelaţie în timp ce este spitalizat, precum în Isabel şi apele diavolului, personajul este 

ispitit de diavol, precum în  Maitreyi, personajele au vise premonitorii şi năluciri, 

precum în Şarpele, protagonistul este urmărit de amintirea morţii prin înec a unor 

prieteni etc. Mediul din care personajele provin şi în care evoluează este cu precădere 

cel al intelectualităţii bucureştene: Viziru este doctor în ştiinţe economice, Vădastra este 

doctor în drept, Biriş este profesor de filosofie, Ciru Partenie este scriitor, Ioachim 



102 
 

Teodorescu este arheolog. În spaţiul ficţiunii, pregnanţă simbolică dobândesc camera-

bibliotecă, pădurea, pivniţa, adăpostul. Având aerul unui roman-sinteză, Noaptea de 

sânziene se plasează în descendenţa creaţiei eliadeşti din perioada interbelică şi indică 

totodată direcţiile care vor fi explorate de către scriitor în literatura sa postbelică.   

         Simultan cu pătrunderea cititorului în universul ficţiunii, în incipitul romanului 

Noaptea de sânziene Ştefan Viziru pătrunde într-o cameră de hotel care, aflăm ulterior, îi 

serveşte drept atelier de pictură şi bibliotecă. Strategia vag balzaciană prin care este 

instaurată ficţiunea are rolul de a-i lansa cititorului înşelătoare sugestii de lectură. Ştefan 

asistă involuntar la discuţia pe care, în camera alăturată, Spiridon Vădastra o poartă cu 

domnişoara Arethia Florian. În termenii esteticii realiste, Vădastra doreşte să parvină 

pentru a dobândi putere şi onoruri, iar Ştefan devine martorul acestei ascensiuni; 

alăturarea celor două camere anunţă împletirea a două planuri narative. În termenii 

esteticii eliadeşti, nedorita pătrundere a conversaţiei dintre cei doi în chilia-bibliotecă a 

lui Viziru semnifică faptul că istoria se pregăteşte să-şi accentueze teroarea şi cum 

acesteia i te poţi sustrage doar prin acţiune sau prin contemplaţie, prima cale va fi 

urmată de către Vădastra, cel care intenţionează să-şi verifice istoric existenţa prin 

dobândirea gloriei, iar cea de-a doua, de către Ştefan Viziru, cel căruia i se fac semne şi 

care este convins că există şi altceva dincolo de contingent. 

          Primele pagini ale naraţiunii sunt configurate în jurul unei serii de neconcordanţe 

ale ordinii temporale care, prin caracterul labirintic pe care îl imprimă relaţiei dintre 

timpul istoriei şi (pseudo)timpul discursului, anunţă arhitectura narativă a romanului. 

Discuţia dintre Vădastra şi Arethia face loc unei analepse instituite din perspectiva lui 

Ştefan: acesta rememorează seara în care Vădastra povestise „marea lui înfrângere din 

liceu”. În cadrul acestei prime analepse este instituită, de această dată din perspectiva 

naratorului supraindividual, o nouă anacronie, căci este amintită o altă seară, recentă, în 

care Vădastra pomenise de accidentul de vânătoare în urma căruia îşi pierduse un ochi şi 

două degete de la mâna dreaptă, accident anterior „marii înfrângeri”, anacronie ce, 

raportată la informaţia pe care Ştefan o căpătase în prima seară evocată, reprezintă o 
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prolepsă, dar care, raportată la prezentul narativ, reprezintă o nouă analepsă: „În seara 

aceea, Stefan încă nu ştia că Vădastra avea un ochi de sticlă şi că-i lipseau două degete 

de la mâna dreaptă. Doar câteva zile în urmă pomenise de accident...”192 Analepsa este 

întreruptă prin inserarea unui nou schimb de replici între Vădastra şi Arethia şi apoi 

continuată, de această dată din perspectiva lui Ştefan, care îşi aminteşte că dorind să-şi 

depăşească handicapul, Vădastra se hotărâse să înveţe să cânte la pian şi astfel o 

cunoscuse pe doamna Zissu. Discuţia este întreruptă de portarul hotelului, care îi predă 

lui Ştefan o pereche de mănuşi uitată în taxi şi îi cere o carte.  

          Şi pentru că nu este încă miezul nopţii de sânziene, pentru că încă mai are timp, 

Ştefan rememorează întâlnirea cu Ileana din pădurea Băneasa, întâlnire finalizată cu o 

cină la restaurant. În discurs este inserată, fără nicio pregătire prealabilă, o primă 

evocare a întâlnirii care avusese loc în acea seară în pădurea Băneasa, rememorarea este 

întreruptă printr-o revenire de scurtă durată în prezentul narativ, apoi este continuată prin 

redarea discuţiei care avusese loc ceva mai târziu la restaurant, ceea ce determină 

instituirea unei elipse în interiorul analepsei. Elipsa va fi remediată prin inserarea, pe 

parcursul evocării scenei de la restaurant, a unei noi analepse. Aflat la masă cu Ileana, 

Ştefan îşi aminteşte cu ceva mai multe detalii întâlnirea din pădure, întâlnire pe 

parcursul căreia îi povestise Ilenei despre ariciul cu care se împrietenise când, în liceu 

fiind, venea în pădurea Băneasa. Din punctul de vedere al neconcordanţelor temporale, 

evocarea anilor de liceu reprezintă deja o analepsă de gradul trei.   

           Recuperând, printr-o asemenea lectură, ordinea cronologică, aflăm că pădurea de 

la Băneasa reprezintă pentru Ştefan Viziru unul dintre spaţiile vârstei mitice a copilăriei 

şi că în acest loc în care lumea îi revelase tainele şi la care se întorsese în după-amiaza 

zilei de 23 iunie a anului 1936 o cunoaşte pe Ileana. Apropiindu-se de ea, are nălucirea 

dispariţiei maşinii acesteia exact la miezul nopţii. Ileana îl confundă pe tânărul de 34 de 

ani, funcţionar la Ministerul Economiei Naţionale, cu celebrul scriitor Ciru Partenie. 

Tehnica fragmentarului, în slujba căreia sunt puse atât un întreg arsenal de figuri 
                                                           
192. Mircea Eliade, Noaptea de sânziene, Editura Minerva, Bucureşti, vol. I, p. 3. 
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narative ale tulburării concordanţei temporale, cât şi alternări ale perspectivei narative, 

fac dificilă dispunerea nucleelor narative după criteriul cronologic. Labirintul referirilor 

la această primă întâmplare se constituie într-un model al labirintului narativ ce 

caracterizează arhitectonic romanul în ansamblul său, labirint instaurat  prin cedarea 

funcţiei narative de către naratorul omniscient unuia sau altuia dintre personaje (cu 

precădere lui Ştefan, dar şi Ioanei, Ilenei, lui Biriş etc.), prin alternarea perspectivei 

narative, prin neconcordanţele de ordine dintre timpul istoriei şi timpul discursului 

generate, în primul rând, de numeroasele elipse ameliorate sistematic cu ajutorul unor 

analepse, prin imprecizia iniţială a indicilor temporali, suplinită în contexte narative 

ulterioare. Această arhitectură narativă labirintică, având rolul de a ilustra una din 

soluţiile preconizate de Ştefan în vederea ieşirii din timpul istoric, respectiv plasarea 

conştientă, prin amintire sau proiecţie în imaginar, într-un alt timp, va pretinde cititorului 

permanente întoarceri şi reevaluări ale evenimentelor.   

          În preajma aceleiaşi date, soţia lui Ştefan, Ioana, care la rândul ei îl cunoscuse pe 

Partenie, rămâne însărcinată. Motivul dublului încifrează mitologemul coincidentia 

oppositorum. Nu doar Ştefan va oscila între cele două femei, între Ioana şi Ileana, ci şi 

ele vor evolua între cei doi bărbaţi a căror asemănare fizică este frapantă.  

         Personaj mai degrabă absent, evocat în analepsele instituite din perspectiva altor 

personaje, Partenie participă la prezentul narativ doar în clipa morţii sale, scenă în care 

este introdus direct de către narator: confundat cu Viziru de către Ioachim Teodorescu, 

cel pe care Ştefan îl ascunsese, la rugămintea profesorului Antim, în camera sa de hotel, 

Partenie moare într-un schimb de focuri. 

         Relaţiile dintre personaje par dictate de aleatoriu, ceea ce, în termeni eliadeşti 

echivalează cu a te lăsa trăit de evenimente, de istorie. Misterioasa doamnă Zissu, întâia 

dragoste a lui Spiridon Vădastra, va ajunge să-l obsedeze pe Ştefan, care, atribuind 

interesului pe care aceasta i-l suscită o semnificaţie metafizică, va întreprinde o 

veritabilă anchetă pentru a-i descoperi taina. La capătul anchetei, pe parcursul căreia 

cunoaşte şi o domnişoară, Stela Zissu, care nu avea nicio legătură cu obiectul 
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cercetărilor sale, află din relatarea lui Biriş că doamna Zissu fusese croitoreasa pe care o  

iubise unchiul acestuia, Mitică Porumbache, iar din jurnalul lui Ciru Partenie află nu 

doar că, îndrăgostit de ea, Partenie fugise de acasă la 17 ani, ci şi numele bărbatului pe 

care Mitică Porumbache era gelos, respectiv căpitanul Sideri, tatăl Ilenei. 

         Biriş, pe care Ştefan îl întâlnise la Predeal, la Casa Peşterii, profesor de filozofie 

care se recomandă drept cel mai bun cunoscător al operei lui Partenie, îl cunoaşte pe 

actorul şi regizorul Dan Bibicescu şi se îndrăgosteşte de amanta acestuia, Cătălina 

Pandele. Cătălina va deveni infirmieră, din dragoste pentru ofiţerul Băleanu care se 

întoarce rănit de pe front, acelaşi ofiţer cu care, înainte de război, Vădastra împărţise un 

apartament. Vădastra se căsătoreşte cu Irina, nepoata profesorului Antim, cea care va 

deveni buna prietenă a Ioanei. Legătura de rudenie cu profesorul Antim îi permite 

învăţătorului Gheorghe Vasile, tatăl lui Spiridon Vădastra, să-i devalizeze casa după 

moartea acestuia, să-i fure cărţile şi tablourile, pretextând că vrea să creeze Aşezămintele 

culturale profesorii Iancu Antim - Gheorghe Vasile. 

         Cu toate acestea, funcţiile îndeplinite de personaje sunt multiple, atât la nivelul 

schemei conflictuale, cât şi din punct de vedere simbolic. Impresia evoluţiei aleatorii 

ascunde o ordine simbolică. Cele două personaje care orientează spaţial acţiunea sunt, pe 

parcursul primei părţi a romanului, Ştefan Viziru şi Spiridon Vădastra, pentru ca, pe 

parcursul celei de-a doua părţi, locul lui Spiridon Vădastra să fie luat de tatăl acestuia, 

Gheorghe Vasile şi, către finalul romanului, de către Petre Biriş. În funcţie de modul în 

care le cunoaşte Ştefan, personajele pot fi organizate în serii: ca urmare a faptului că 

Ioana îl confundă cu Partenie, Ştefan îi cunoaşte, pe parcursul vacanţei pe care o face cu 

Ioana la Predeal, pe profesorul Antim şi pe Biriş, care la rândul său îl confundă cu 

marele scriitor, pe Ioachim Teodorescu (pe parcursul călătoriei la Ulm, tot pentru a 

împlini o mai veche dorinţă a Ioanei) şi pe toţi cei pe care aceştia îi cunosc la rândul lor 

(rudele Ioanei, doamna Porumbache, Cătălina, Dan Bibicescu, Mişu Weissman, Bursuc 

etc.); în jurul dorinţei de a lămuri taina doamnei Zissu se organizează o nouă serie de 

personaje: Vădastra, Arethia, învăţătorul Gheorghe Vasile, Stela Zissu, soţul acesteia; 
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Ileana introduce în scenă, la rândul său, o nouă serie de personaje. Cele trei personaje pe 

care Ştefan le cunoaşte în afara oricărei cauzalităţi detectabile în real sunt deci Ciru 

Partenie, cel pe care, de fapt, doar îl zăreşte de câteva ori, dar cu care va face schimb de 

destine, Spiridon Vădastra şi Ileana. Urmărind nu doar evoluţia lui Ştefan sau pe cea a 

lui Vădastra, ci, într-o măsură mai mare sau mai mică, şi pe cea a tuturor acestor 

personaje, naraţiunea se dezvoltă arborescent, nucleele conflictuale se multiplică, spaţiul 

acţiunii se extinde treptat. 

           Purtat de timpul istoric, dar şi de nevoia de a ieşi din el, Ştefan  îşi va rătăci 

cititorul printr-un labirint care se dezvoltă concentric în jurul camerei de la etajul al II-

lea al hotelului Boston. Personajul pătrunde rând pe rând în casa lui Biriş, în cea a Tantei 

Alice, mătuşa Ilenei, ajunge la  Predeal, la Sighişoara, la Ulm, în casa profesorului 

Antim, în beciurile Siguranţei, în lagărul de la Miercurea Ciuc, la Londra, la Bristol, la 

Oxford, la Lisabona, pe frontul rusesc, la Odessa, la moşia de la Zinca a familiei Ilenei 

şi, în cele din urmă, la Paris.  

          Plasată în centrul acestui labirint, camera de hotel este însă doar reflexul, în timpul 

istoric, al camerei Sambô, topos paradisiac al suspendării determinărilor condiţiei 

umane, spaţiu la care Ştefan avusese acces în jurul vârstei de şase ani. Revelaţiei îi 

urmase însă reiterarea păcatului originar: copilul pătrunde cu bomboane în spaţiul 

privilegiat, descoperă că nu au niciun gust şi înţelege profanarea pe care tocmai o 

săvârşise. Experienţa misterului îi va fi de acum înainte refuzată, dar Ştefan va purta 

întreaga viaţă amintirea lui şi va rătăci printre semne din dorinţa de a se întoarce, într-un 

fel sau altul, în timpul mitic al copilăriei. 

          În camera de hotel în care se retrage pentru a citi şi pentru a picta, năvăleşte însă, 

mai devreme sau mai târziu, istoria. Aici îl va găzdui pe Ioachim Teodorescu, legionarul 

care va atrage, prin confuzie, moartea lui Ciru Partenie. Şi tot ca urmare a acestui 

episod, Ştefan Viziru va fi arestat şi, în cele din urmă, internat în lagărul de la Miercurea 

Ciuc. Camera de unde Ioanei i se părea că Ştefan se întoarce întinerit va fi pierdută, iar 

funcţia securizantă a acesteia va fi preluată pe rând, dar în alte registre existenţiale, de 
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adăposturile antiaeriene, de casele camuflate, de camera pe care Ştefan o închiriază după 

încheierea războiului, de camera pe care Mişu Weissman i-o rezervase lui Dan Bibicescu 

şi, în cele din urmă, de o altă cameră de hotel, dar de această dată de o cameră a unui 

hotel parizian. 

          Teroarea istoriei îl obligă pe Ştefan să-şi construiască noi strategii cu ajutorul 

cărora să iasă din timp. Picturii i se adaugă, la Londra, evadarea în trecut sau într-un 

timp imaginar, prin reverie sau prin lectură. Tema ieşirii din timp rămâne, de altfel, 

principala temă a romanului.  

          Împărtăşind poziţia filozofică a lui Heidegger şi considerând ca real doar Timpul-

Moarte, Biriş sintetiza drama existenţei în istorie: „Important e faptul că Timpul nostru, 

aşa zis al vieţii, e un timp al Morţii.”193 În opoziţie cu acesta intră Anisie, cel pe care 

Ştefan îl cunoaşte în timpul unei călătorii la Sighişoara şi despre care îi povesteşte lui 

Biriş: „Neacceptând nici un alt timp în afară de timpul cosmic - neacceptând, în primul 

rând, timpul istoric, timpul în care au loc, bunăoară, alegerile parlamentare, sau 

înarmările lui Hitler, sau războiul civil din Spania, hotărât să nu ţină seama decât de 

timpul în care au loc evenimentele cosmice: evoluţia lunii, anotimpurile, rotaţia 

pământului -, el se mulţumeşte să epuizeze semnificaţia fiecăruia din aceste evenimente 

cosmice. Trăieşte astfel o neîntreruptă revelaţie.”194  

          În legătură cu teroarea pe care o exercită istoria şi cu necesitatea ieşirii din timp, 

apar în roman o serie de trimiteri, unele implicite, altele explicite, la mitul labirintului: 

„Am uneori sentimentul că totul e zadarnic, spuse; că e prea târziu. Sunt închis din toate 

părţile; nu de ziduri, ca într-o închisoare, căci aş putea avea atunci măcar speranţa, 

absurdă, că zidurile ar putea fi sfărâmate şi măcar mi-aş putea imagina o ieşire – dar am 

sentimentul că sunt înconjurat de un zid nevăzut, alcătuit din Timp, ridicat din tot ce nu 

mai pot avea înapoi, din tot ce s-a întâmplat şi e ireversibil...”195 

                                                           
193. Mircea Eliade, Noaptea de sânziene,  vol. I, p. 67. 
194. Mircea Eliade, Noaptea de sânziene, vol. I,  p. 84. 
195. Mircea Eliade, Noaptea de sânziene, vol. II, p. 264. 
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          Într-un alt context, urmare a relatării de către Biriş a unei legende indiene, 

semnificaţiile labirintului sunt asociate cu cele ale vălului Mayei: „Dar tu crezi că ar 

putea fi adevărat? întrebă deodată Ştefan. Crezi că tot ce se întâmplă în Timp şi în Istorie 

nu e decât o imensă iluzie cosmică, creaţia absurdă a unui Demiurg căruia puţin îi pasă 

de credinţele, de pasiunile şi de suferinţele noastre?”196  

          Motivul rătăcirii, de la rătăcirea propriu-zisă pe străzile Londrei sau ale 

Bucureştiului până la rătăcirea drumului existenţial, este şi el unul recurent în roman: 

„Am impresia că, de la un moment dat, m-am rătăcit. Până la o anumită dată am trăit o 

viaţă pe care o simţeam că era viaţa mea – şi după aceea am apucat pe o altă cale, m-am 

rătăcit, am trăit o viaţă străină, viaţa altuia...”197 

         Publicat în 1955, romanul Noaptea de sânziene confirmă una din concluziile la 

care am ajuns în capitolele anterioare, concluzie potrivit căreia, în perioadele din istoria 

europeană ce corespund depăşirii unei crize şi evaluării urmărilor acesteia, labirintul îşi 

recuperează explicit mitematic locul de prim plan în imaginarul colectiv.  Dacă în 

perioada interbelică referirile directe pe care Eliade le face la mitul labirintului sunt rare, 

iar valorificările literare ale mitului, ţinând de sensul operei şi nu neapărat de sensul 

intenţionat de autor, vizează fie mitologemele din care acesta este articulat, fie miteme 

explicite ale unor mituri moderne care camuflau la rândul lor miteme labirintice, în 

Noaptea de sânziene termenul labirint apare de 30 de ori (coincidenţă sau nu, şi în 

Comedia umană termenul labyrinthe apărea tot de 30 de ori).  

         După moartea lui Ciru Partenie, moarte pentru care se simte vinovat, Ştefan face o 

cădere nervoasă şi se internează într-o clinică. Boala devine semn al dramei existenţiale, 

iar vindecarea, ieşirea din labirint, se produce prin revelarea unui sens temporar ocultat, 

adică prin anamneză. Biriş îl vizitează, iar Ştefan, bănuind că întoarcerea în timpul 

istoric, după încheierea perioadei de convalescenţă, va echivala cu o reinstaurare a 

amneziei,  îşi descrie criza în termenii rătăcirii prin labirint şi îl roagă să-i transmită un 

                                                           
196. Mircea Eliade, Noaptea de sânziene, vol. II, p. 201. 
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mesaj important Ilenei: „Ştii, reîncepu el brusc, acolo, în labirint, mă simţeam închis din 

toate părţile. Parcă m-aş fi aflat prizonier într-o imensă sferă de metal. Parcă nu mă mai 

găseam în pântecele balenei, ci înlăuntrul unei imense sfere de metal. Nu-i vedeam 

nicăieri marginile, dar mă simţeam totuşi închis iremediabil înlăuntrul ei, simţeam că 

oricât m-aş zbate, oricât aş înainta, oricât de departe de centrul de unde plecasem şi mai 

aproape de marginile ei, marginile acestea de fier îmi rămâneau inaccesibile. Mă 

simţeam condamnat pentru tot restul vieţii să mă învârt, orbeşte, zadarnic, înlăuntrul 

sferei acesteia, ca în întunericul unui labirint.” 198 

         Pântecul balenei, mitem biblic al mitologemului regressus ad uterum, este 

imaginea pe care, aşa cum îi explicase anterior Ilenei, Ştefan o folosea pentru a-şi 

descrie condiţia de observator al manifestării terorii istoriei într-o lume contaminată de 

viziunea statului organic a lui  Rudolf Kjellén. Ieşirea din pântecul balenei presupune 

însă, ca etapă intermediară, rătăcirea prin labirintul născut din existenţa simultană, la 

nivelul conştiinţei, în timpul cosmic şi în cel istoric.  

         Mesajul pe care Biriş trebuie să-l ducă Ilenei este că maşina din Pădurea Băneasa, 

maşina care apăruse în nălucirea lui Ştefan, există. Asocierea simbolului maşinii 

mitemului rătăcirii prin labirint îşi va dezvălui semnificaţiile abia în finalul romanului, 

moment în care se produce veritabila ieşire din labirintul istoriei.  

         Deşi intuieşte importanţa mesajului, Biriş, cel care trăieşte în Timpul-Moarte 

heideggerian, rătăceşte la rândul său drumul. Biriş asociază ideea de labirint situaţiei în 

care el şi Cătălina se află şi se hotărăşte să o viziteze, le comunică acesteia şi lui 

Bibicescu faptul că poartă un mesaj din labirint, iar Cătălina dă o interpretarea ironică 

spuselor sale, făcând trimitere la scena consumată în camera de hotel alăturată celei a lui 

Biriş, scenă la care acesta asistase involuntar şi pe care i-o povestise, în care o femeie îi 

pretindea unui anume Ştefănescu să nu o mai respecte şi să o violeze.  

         În cele din urmă, fără a-şi mai aminti exact mesajul, ci doar că trebuia să-i spună 

că maşina există şi că era vorba despre o rătăcire prin labirint, Biriş o vizitează pe Ileana, 
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însă transmiterea mesajului este întreruptă chiar de apariţia lui Ştefan.  

         La Londra, unde o reîntâlneşte pe Ileana, Ştefan va încerca să se elibereze de 

obsesia labirintului întrebând-o dacă îşi iubise şi logodnicul aşa cum îl iubise pe el. 

Ştefan, cel care îşi dorise să poată iubi ca un sfânt şi care se întreabă în permanenţă dacă 

le iubeşte la fel pe cele două femei din viaţa lui, voia să verifice prin Ileana dacă o 

asemenea iubire este posibilă.  

         Şi tot de obsesia labirintului va încerca să se vindece prin pictură. Întors de pe 

frontul rusesc şi căutând-o zadarnic pe Ileana, Ştefan se reapucă de pictură, încearcă, 

altfel spus, metoda pe care folosea în camera secretă de la hotel pentru a şi-o aminti pe 

ea, noaptea de sânziene şi pădurea. Acelaşi Biriş va recunoaşte, reprezentată pe şevalet, 

mitograma labirintului: „Da; seamănă totuşi cu un labirint, reluă Biriş arătându-i direcţia 

spiralei. Dacă ai mai adăuga aici o linie, două...”199 Şi tot acum, la sugestia lui Biriş care 

îi compară metoda cu cea proustiană, Ştefan înţelege că anamneza, timpul pe care şi-l 

amintea prin pictură, timpul pe care îl recuperase în noaptea de sânziene nu vizau 

trecutul, ci un cu totul alt plan temporal. 

         Ultimele apariţii explicite ale mitemului apar în roman în legătură cu evenimentele 

care precedă morţii lui Biriş. Instaurarea regimului comunist reprezintă o nouă expresie 

a terorii exercitate de  istorie. Cu ajutorul lui Ştefan, aflat deja la Paris, Biriş vrea să fugă 

din ţară, dar este arestat şi anchetat la Arad. Întrebat ce-l determinase să plece la Paris, 

Biriş răspunde că este purtătorul unui mesaj din labirint , după care aduce lămuririle 

necesare: „Asta e o formulă de-a noastră, continuă Biriş, o formulă cifrată inventată de 

noi, de Ştefan şi de mine. E un fel de-a vorbi când ne referim la situaţii-limită din care, 

aparent, nu mai există ieşire...”200 Simbolul este ambivalent şi primeşte semnificaţii 

diferite, în concordanţă cu cele două orizonturi de interpretare, cel al lui Biriş şi cel al 

anchetatorilor. Astfel, Protopopescu, unul dintre anchetatori, este convins că mesajul are 

legătură cu organizarea rezistenţei anticomuniste în munţi, într-un spaţiu la fel de 
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inexpugnabil precum cel al unui labirint. Devenit victimă a terorii istoriei, Biriş propune 

la rândul său o decodificare a mesajului în registru absurd, citând din Mioriţa. Ieşirea din 

absurdul existenţial cu ajutorul absurdului determină producerea revelaţiei, Biriş are 

presentimentul morţii şi înţelege că, într-adevăr, există o ieşire din labirint. Nou purtător 

al mesajului, care ar trebui acum să se întoarcă la Ştefan, va fi preotul Bursuc, asupra 

căruia taina ce îi este încredinţată are efect soteriologic. 

         Finalul romanului rezervă noi coincidenţe. În hotelul din Paris în care locuieşte, 

Ştefan îl va avea din nou vecin pe Vădastra şi tot într-o zi de 23 iunie o va regăsi pe 

Ileana la marginea unei păduri, de această dată din preajma Parisului. Primele două 

versuri ale Infernului dantesc îi revin obsesiv în minte, Ştefan zăreşte maşina Ilenei, 

maşina a cărei imagine îl urmărise ani de-a rândul şi înţelege că în pădurea de la 

Băneasa îşi „amintise” viitorul, că avusese viziunea propriei morţi. 

      Pădurea, topos al întâlnirii timpului cosmic cu cel istoric, îi revelează personajului 

faptul că labirintul este, de fapt, un camuflaj, este expresia modului în care omul 

modern, care şi-a pierdut conştiinţa sacrului, percepe lumea. Camuflat în profan, sacrul 

continuă să supravieţuiască, lansează semne şi aşteaptă să fie recunoscut. Mitologemul 

coincidentia oppositorum îşi dezvăluie acum semnificaţia pe care o primeşte, ca arhetip, 

şi în opera filozofică a lui Eliade. Dialectica sacru/profan este una paradoxală, 

transcenderea opoziţiilor nu este lipsită de primejdii: „Labirintul, ca toate celelalte probe 

iniţiatice, este o încercare grea în care nu toţi sunt în măsură să biruiască. Într-un anumit 

fel, experienţa iniţiatică a lui Tezeu în labirintul din Creta echivala cu expediţia în 

căutarea Merelor de aur din grădina Hesperidelor sau a Lânii de aur din Colchida. 

Fiecare din aceste încercări se rezuma, morfologic vorbind, la a pătrunde victorios într-

un spaţiu greu accesibil şi bine apărat, în care se afla un simbol — mai mult sau mai 

puţin transparent — al puterii, sacralităţii şi nemuririi.”201 

          Desigur, în roman apar trimiteri explicite nu doar la mitul labirintului, ci şi la alte 

mituri ale spaţiului cultural european: protagonistul nu se hotărăşte dacă Stela Zissu o 
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întruchipează pe Calypso sau pe Circe, Bursuc joacă rolul lui Mefisto, în episodul 

secetei care urmează războiului, Ştefan recunoaşte un mitem al Graalului, Ileana îşi 

citeşte istoria iubirii pentru Ştefan prin grila mitică a lui Tristan şi a Isoldei, Ştefan 

descoperă că pădurea din apropierea Parisului se încarcă de semnificaţiile celei prin care 

rătăceşte Dante înainte de a coborî în Infern.  

          Dacă în literatura interbelică miturile pe care naraţiunea le denunţa în chip explicit 

ascundeau în structura de adâncime mitologeme ale labirintului, suntem îndreptăţiţi să 

bănuim, conform metodei propuse de către Gilbert Durand, că semnificaţiile mitemelor 

manifeste ale labirintului din Noaptea de sânziene vor fi virtualizate de semnificaţiile 

mitemelor altor mituri şi pe care cele explicite le poartă în chip latent: « un mit 

„actualizat” în ideologii, în instituţii etc., trezeşte ipso facto un contra-mit (sau cel puţin 

un „alt” mit) potenţializat şi ale cărui manifestări sunt mai puţin patente decât ale celui 

dintâi. O asemenea explicaţie   s-ar inspira în acelaşi timp din lucrările lui S. Lupasco 

despre procedurile „antagoniste” şi din lucrările lui J. Duvignaud despre „dramă”. »202 

          În literatura postbelică a lui Mircea Eliade vom asista la procesul prin care 

mitemele labirintului, fără a fi cu totul înlocuite, vor face tot mai mult loc celor ale 

mitului orfic. Iar debutul acestui proces poate fi înregistrat chiar în acest roman. 

          Referindu-se, în relatarea revelaţiei pe care a avut-o în perioada spitalizării, la 

ieşirea din labirintul reprezentat ca o imensă sferă de metal, Ştefan compară sfera de 

metal cu un ou: „Şi, totuşi, într-o zi, aproape fără să-mi dau seama - am sfărâmat coaja, 

şi am ieşit, aşa cum ai ieşi dintr-un imens ou, a cărui coajă ţi se părea inaccesibilă, 

invulnerabilă, ca o lespede şi pe care, abia atingând-o, s-a sfărâmat. Şi am ieşit din nou 

la lumină, am ieşit din labirint...”203 

          Recunoaştem desigur, asociat ieşirii din labirint, mitologemul renovatio mundi, 

mitologem care îmbracă însă acum expresia (re)naşterii din oul orfic primordial. De fapt, 

dacă în interpretarea romanelor interbelice nu ne puteam dispensa de grila de lectură a 
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mitului labirintului, în interpretarea romanului Noaptea de sânziene nu ne putem 

dispensa de grila de lectură pe care ne-o furnizează mitul orfic. Traseul existenţial pe 

care îl parcurge Viziru ( timp cosmic → timp istoric → timp cosmic), ezitarea 

personajului între două iubiri, împletirea acţiunii cu contemplaţia şi reflexul acestora în 

arhitectura narativă a romanului, permanentele reevaluri ale unor întâmplări 

semnificative şi cărora le corespund numeroasele ameliorări ale elipselor prin analepse, 

complicata dialectică dintre sacru şi profan rămân tributare mitului labirintului. 

Asemănarea fatidică a lui Ştefan Viziru cu Ciru Partenie (Παρθένος – fecioară), 

multiplicarea fractalică a situaţiilor semnificative (Vădastra poartă uniformele 

locotenentului Băleanu; călcând pe urmele profesorului Antim, colecţionar celebru în 

mediul cultural bucureştean, învăţătorul Gheorghe Vasile preschimbă preţioase 

manuscrise pe exemplare editate în Biblioteca pentru toţi, devenind, în felul său, un 

colecţionar; inspirat de către Partenie, Bibicescu devine scriitor), dezvoltarea 

arborescentă a nucleelor conflictuale amintesc de cosmogonia orfică. Rătăcirea lui 

Ştefan în căutarea Ilenei este şi ea tributară aceluiaşi mit, care, în finalul romanului, este 

denunţat ca atare de ambele personaje: „Dacă aş aduna toate orele şi minutele pe care mi 

le-ai dat, poate s-ar face o zi şi o noapte. Am trăit din ele aşa cum trăiesc umbrele din 

amintirea unei vieţi întregi şi pline”204; „Simţi în acea unică, nesfârşită clipă, întreaga 

beatitudine după care tânjise atâţia ani, dăruită în privirea ei înlăcrimată. Ştiuse de la 

început că aşa va fi. Ştiuse că, simţindu-l foarte aproape, Ileana va întoarce capul şi-l va 

privi. Ştiuse că acea ultimă clipă îi va fi de ajuns.”205 

          Romanul pare a fi elaborat cu infinită atenţie pentru detalii şi în ciuda faptului că 

uneori teza transpare, dând pe alocuri impresia de artificial, Eliade reuşeşte să imagineze 

verosimil o lume. Scriitorul îşi priveşte personajele cu îngăduinţă şi chiar şi atunci când 

acestea îşi dovedesc josnicia sau se discreditează prin alunecarea în grotesc, autorul pare 

a se încăpăţâna să descopere în vorbele, gesturile şi acţiunile lor o undă de umanitate: 
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figura torţionarului Bârsan sau a versatilului Bursuc sunt grăitoare în acest sens. Câteva 

secvenţe, în care evocarea realităţii capătă nuanţe suprarealiste, sunt construite cu forţa 

unui mare scriitor: bombardarea Londrei,  reacţia lui Ştefan la vederea ruinelor sub care 

zăceau Ioana şi Răzvan, părăsirea, într-un decor hibernal-nocturn, pe o bancă, în parc, a 

cadavrului lui Dan Bibicescu. Excentricitatea lui Ştefan Viziru, înregistrată şi tolerată ca 

atare de toate celelalte personaje, ridicolul lui Vădastra, perceput doar de către cititor, 

caracterul senzaţional al întâmplărilor sunt integrate firesc într-un roman care, mai mult 

decât să propună soluţii pentru ieşirea din timp, devine o cronică a triumfului 

omenescului asupra terorii alienante pe care o exercită istoria. 
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De ce Eminescu ? 
 

Moto: „Lectura modernă începe printr-un act de opțiune fermă Timpul nu este, pentru noi, 
infinit, puterile noastre nu sunt nelimitate, iar operele ce așteaptă să fie transformate dintr-un 
pachet de foi moarte în niște universuri vii, ireductibile, n-au capăt”. 

Eugen Simion, Timpul trăirii - timpul mărturisirii: 
jurnal parizian. 

 
„De unde și cu ce să începi?” devine astfel o întrebare din ce în ce mai dificilă pentru cititorul 

modern al cărui orizont cultural este, se pare, tot mai departe de idealul renascentist al unei cunoașteri 
cât mai vaste. Explozia informațională ce definește lumea contemporană nu permite decât explorarea 
unei „înguste fâșii de cultură”, al unui mic segment din universul vast al bibliotecilor: 

„Există, negreșit, o psihologie a lecturii […]. 
Sentimentul reconfortant, întâi, că aici găsești totul, absolut totul, sentimentul, apoi, 

dezolant, că n-ai să poți citi totul, nici măcar ce s-a scris pe o temă anumită Stai pe malul 
unui ocean de cărți și cauți să umpli micul tău recipient și prin el vrei să privești lumina 
soarelui! Universalitatea își este îngăduită numai în acest fel Observi peticul tău de cer și 
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deduci legile mecanicii astral”206. 
Pierdut în această imensitate, alegerea cititorului modern este, într-adevăr, dificilă. Există, în 

același timp, în cultura noastră, cea clasică sau modernă, multe exemple de personalități care au avut 
talentul de a selecta din universalitate acel segment de lectură prin care au reușit să privească lumea de 
la nivelul superior al ideilor. Dorința de cunoaștere la un nivel cât mai profund, fie și a unei „înguste 
fâșii” din tezaurul de înțelepciune al lumii, este cea mai frumoasă lecție pe care un om de cultură o 
poate da contemporaneității. Iar sentimentul cel mai înalt pe care-l putem învăța urmând această lecție 
este cel al pietății față de ideea de cultură. 

O întreagă literatură critică îl propune ca model de universalitate a cunoașterii pe Eminescu, 
„omul deplin al culturii românești”. Mărturie stau cele peste 7.000 de file ale manuscriselor sale, pline 
de însemnări din toate domeniile: literatură, filozofie, astronomie, limbi clasice și moderne. Totul îl 
interesa pe Eminescu. Atunci când simțea că nu cunoaște destul, era neobosit în căutările lui: copia câte 
o gramatică sau un tratat de fizică, scria cuvinte grecești sau desena litere arabe, își nota gânduri sau 
impresii de lectură, traduceri sau versuri, apoi făcea exerciții de matematică sau deslușea sensul unei 
maxime latinești: 

„Cu sensul acesta de rătăcitor disciplinat prin toate culturile lumii, Eminescu devine o 
Universitate.”207 

(C. Noica) 
 

Această aspirație de a studia cât mai mult din culturile lumii, ne învață Eminescu, trebuie să ia 
forma unei cunoașteri profunde: 

„oamenii învățați, dar fără talent propriu, adică purtătorii științei moarte, mi-i 
închipuiesc ca o sală întunecată cu o ușă de intrare și una de ieșire. Ideile streine intră 
printr-o ușă, trec prin întunericul sălii și ies prin cealaltă, indiferente, singure și reci. Capul 
unui om de talent e ca o sală iluminată, cu pereți și oglinzi De afară vin ideile într-adevăr 
reci și indiferente - dar ce societate, ce petrecere găsesc!” 

(Mihai Eminescu - Manuscrise) 
 
Printr-o frumoasă metaforă, criticul literar Eugen Simion definea universul lecturii - „propriul 

său muzeu imaginar”. 
Pornind de la această idee, putem spune că, poate, în fiecare dintre noi există un asemenea spațiu 

sacru, un teritoriu personal, în care cărțile pe care le-am citit își găsesc un anume loc, în funcție de 
mesajul pe care ni l-au transmis, iar altele, pe care urmează să le selectăm din marea cultură a lumii, își 
așteaptă rândul pentru a fi descoperite. 

Există totuși, între icoanele acestui muzeu interior, anume chipuri asupra cărora simți nevoia să 
„zăbovești”, cum spune cronicarul, măcar din când în când, și paginile demult citite să apară acum într-
o lumină nouă, fie pentru că prima dată a fost descifrat doar stratul de suprafață al operei, fie pentru că 
au fost identificate doar unele puncte de reper ce nu pot surprinde însă complexitatea acesteia. Abia o 
cunoaștere profundă, ce depășește acest prim nivel, presupunând o nouă „vârstă a lecturii”, o 
identificare cu destinul operei, o înțelegere mai profundă a mesajului, poate revela o parte din sensurile 
multiple pe care ea le comunică. 

Paginile unei cărți transmit un complex de simboluri ce trebuie descoperite numai printr-o lectură 
atentă; lumea operei va fi plină de semnificații, iar universul ei va deveni „poetic” doar în măsura în 
care știm să-l descoperim. 

Pornind de la un vechi proverb taoist: „Dacă atunci când chemi nimeni nu-ți răspunde, nu spune 
că lumea este goală”, criticul literar Eugen Simion sublinia faptul că, în mijlocul unei „civilizații 
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grăbite”, omul modern se îndepărtează din ce în ce mai mult de cunoașterea adevărată. Trecând grăbit 
pe lângă adevărul lucrurilor simple, el pierde ceva fundamental din „civilizația lucrurilor mari”: 

„…noi, europenii, căpătăm repede sentimentul vidului. N-avem vocația așteptării. Trăim 
într-o veșnică stare de interogație, nădejdile noastre sunt scurte, civilizația noastră este 
grăbită Remarc în cărțile înțelepților Zen că cea dintâi virtute a omului e răbdarea. Să 
privești o zi întreagă un pom, să tragi la nesfârșit cu un băț un cerc în nisip până cercul 
devine perfect și peste spiritul tău coboară liniștea, să te concentrezi asupra unei flori până 
floarea începe să crească.. Crește în pământ sau în interiorul tău? O filozofie a așteptării, o 
civilizație a simbolurilor mari. O mână dibace și o minte înțeleaptă pun trei ramuri într-o 
vază Privește-le cu atenție! Este o imagine a relației dintre om cu pământul pe care stă și cu 
cerul pe care îl contemplă Sau alt simbol. Lumea este plină de semne, totul este simbol Dacă 
privești un obiect și nimic nu se arată în ochiul tău, de vină este nu obiectul, ci ochiul care 
nu știe să privească Esteticienii noștri spun că universul nu este poetic. Devine poetic. 
Capătă atâta lirism cât reușim să punem (să transmitem) noi în el. Pentru înțeleptul asiatic 
universul este paradisul simbolurilor ascunse. Trebuie să vină ochiul care să le elibereze 
prin exercițiul contemplației, adică al concentrării, al așteptării”208. 

 
Opera lui Eminescu este un astfel de paradis al simbolurilor ce trebuie descoperit, este punctul 

de referință al unei întregi culturi, este una dintre icoanele acelui muzeu interior în fața căreia spiritul 
românesc se regăsește ca într-o matcă: 

„Opera literară a lui Mihai Eminescu crește cu toate rădăcinile în cea mai plină tradiție 
și este o exponentă deplină, cu toate aspectele romantice, a spiritului autohton”209. 

(George Călinescu) 
 

Este acesta un argument în plus care îl poate determina pe cititorul modern să opteze pentru o 
nouă lectură a operei eminesciene: 

„Căci funcția operelor mari nu e de a fi doar contemplate. Este de a naște alte opere 
mari sau măcar de a modela omenescul din tine. Iar de nu, funcția operelor mari este de a te 
face să-ți cere scuze că exiști”210 

(C. Noica) 
 

Și pentru că, mai ales prin creația lui Eminescu, „neamul românesc și-a câștigat dreptul la 
nemurire”, cunoașterea acesteia nu poate decât să lumineze acel îngust „petic de cer” ce-ți este îngăduit 
din imensul orizont al universalității: 

„Deasupra tuturor gloriilor efemere și deșertăciunilor legate de patimile noastre 
omenești, un singur punct rămâne fix, neclătinat de nici o catastrofă istorică: geniul Vechea 
Heladă a pierit de mult, dar geniul lui Homer, al lui Eschil sau al lui Platon a supraviețuit 
tuturor naufragiilor și va supraviețui chiar dacă ultimul descendent al Greciei clasice va fi 
șters de pe suprafața pământului. Lumea medievală a dispărut de mult din istorie, dar opera 
lui Dante continuă să nutrească viața spirituală a milioane de cititori, din toate colțurile 
pământului. Dramele lui Shakespeare vor fi tot atât de proaspete și tot atât de «adevărate» 
chiar când istoria Angliei va fi uitată și de ultimii descendenți. Orice s-ar întâmpla în 
destinul românesc, oricâte dezastre și suferințe ne-au mai fost urzite, nici o armată din lume 
și nici o poliție, cât ar fi ea de diabolică, nu va putea șterge Luceafărul lui Eminescu din 
mintea și sufletul românilor. 

                                                           
208 Eugen Simion, Timpul trăirii - timpul mărturisirii: jurnal parizian  
209 George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu 
210 C. Noica, Introducere la miracolul eminescian 
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[...] 
Mai puțin patetic, neamul românesc simte că și-a asigurat dreptul la nemurire, mai ales 

prin creația lui MIHAI EMINESCU. Petrolul și aurul nostru pot, într-o zi, seca. Grâul nostru 
poate fi făcut să crească și aiurea. Și s-ar putea ca într-o zi, nu prea îndepărtată, strategia 
mondială să sufere asemenea modificări, încât poziția noastră de popor de graniță să-și 
piardă însemnătatea pe care o are de un secol încoace. Toate acestea s-ar putea întâmpla. 
Un singur lucru nu s-ar putea întâmpla: dispariția poemelor lui Eminescu. Și cât timp va 
exista, undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea 
neamului nostru este salvată. Istoria patetică a neamului românesc a fost «proiectată în 
eternitate » prin versurile unui poet care a suferit toată viața de sărăcie, uneori chiar de 
foame. Este o lecție de modestie pe care însăși istoria ne-o dă, nouă, tuturora”211. 

(Mircea Eliade) 
 

Cum poezia este receptată ca fiind „o formă de cunoaștere, o asumare a universului (cel de 
dinăuntru și cel din afară)” - Eugen Simion212, „o iscodire a universului” - Lucian Blaga, explorarea 
semnificațiilor operei eminesciene rămâne una dintre temele mereu actuale: 

„Eminescu este cel mai dificil poet român și cel mai de neînțeles. Dăndu-ne iluzia, totuși 
că poate fi înțeles. Unul și același poem [...] se destăinuie altfel fiecărei vârste, părăndu-i-se 
desăvârșit într-un fel aparte și altfel desăvârșit”213. 

(Nichita Stănescu) 
 

Critica literară, o nouă lectură atentă și o cunoaștere complexă a personalității creatorului sunt 
mijloacele prin care universul operei poate dezvălui cât mai multe dintre semnificațiile sale. 

Nichita Stănescu spunea în Jurnalul său că „o literatură fără critica literară este o literatură 
oarbă”214. Paginile textului critic reprezintă astfel un model de înțelegere a semnificațiilor operei, o 
deschidere către universul simbolurilor sale. 

Și dacă „cititorul cel mai profund este cititorul cu replică articulată și nuanțată, criticul”215 - 
atunci paginile literaturii critice devin un model creator de înțelegere a mesajului acesteia: 

„Critica, așa cum o înțeleg, este un sistem de lectură; un mod personal de a te apropia 
de operă, un demers care, folosind mijloace variate, descoperă figura spiritului creator”216. 

(Eugen Simion) 
 

Opera literară „comunică” astfel, prin ochiul atent și format al criticului avizat, întregul său 
complex de semnificații, înlesnindu-i cititorului dialogul cu acest univers. 

Este atunci un privilegiu să poți citi opera eminesciană, să o poți înțelege în toată complexitatea 
ei: 

„Eminescu este un fapt intim al sufletului nostru în tot ce are el mai curat și mai nins. 
[…] 

Pentru noi, Eminescu este o ființă asemănătoare mării care spală cu valuri arhipelagul 
homeric al lui Ulysse. Eminescu se mira înminunat că ar fi putut să creadă că ar putea să 
moară vreodată Atâta vreme cât noi suntem, el este. Atâta vreme cât el este, noi nu putem să 
credem că am putea să murim vreodată” 

Nichita Stănescu 
                                                           
211 Mircea Eliade, Despre Eminescu și Hasdeu 
212 Eugen Simion, op. cit. 
213 Nichita Stănescu, Pagini de jurnal, în vol. Fiziologia poeziei 
214 Idem 
215 Idem 
216Eugen Simion, Scriitori români de azi 
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 Peisajul eminescian, de exemplu, nu înseamnă numai „o stare a sufletului”, ci un întreg univers 

de simboluri, pentru că poetul pune totul sub semnul unei profunde viziuni filozofice asupra universului 
pe care îl concepe „în raport cu simbolurile condiției sale omenești”217; astfel, „viziunea paradisului 
terestru e în tot momentul proiectată în oglinda iubirii și a morții, cei doi factori fundamentali ai 
existenței romantice”218. 

Luna, codrul, lacul, teiul, floarea albastră, marea etc. nu sunt, în descrierile eminesciene, simple 
elemente de peisaj, ci locuri poetice „unde spiritul romantic regăsește ritmurile marelui univers”219, 
simboluri ale „materiei în veșnică alcătuire”, ale unei „entități metafizice” pentru care timpul este 
infinit: 

„Natura e o entitate metafizică, e materia în veșnica alcătuire, codrul marea râul, luna 
fiind spețe, idei, divinități fenomen apărând doar omul care nu are nici o intervenție în 
desfășurarea numenilor, suferind numai rotația”220. 

(G. Călinescu) 
 

Acesta este motivul pentru care același element de peisaj poate comunica semnificații diferite, în 
funcție de contextul poetic în care este circumscris. 

Peisajul selenar, poate exprima ideea armoniei lumii, dar și sentimentul sfârșitului, al spaimei în 
fața pierderii sensului lumii, a căderii într-un univers al destrămării; solitudinea poetului configurează 
un peisaj selenar cu accente expresioniste (în poezia „Melancolie” - de exemplu); în alte creații însă, 
peisajul selenar uimește prin frumusețea izvorâtă din acel tainic sentiment al armonizării sufletului 
omenesc cu ritmurile 
cosmice. 

Atributele peisajului eminescian sunt ecouri ale unor stări de suflet, poemele fiind structurate pe 
baza unei corespondențe metaforice a elementelor circumscrise celor trei planuri: celest / pământesc / 
uman. 

O altă coordonată a spațiului poetic eminescian este dată de arhitectura sa originală, 
„colosală”, cum o numește Călinescu, expresie, a aspirației sale de a re-crea universul. 

Poetul construiește spații atent gândite până la ultimul detaliu arhitectural, ce comunică nu numai 
„titanica sete de frumusețe și plenitudine revărsată în creație” (Z.D.-Bușulenga), ci și semnificațiile 
filozofice, superioare ale felului în care gândirea umană poate transcende timpul istoric, al devenirii. 

Indiferent că sunt proiectate în universul celest, în lumea magicului codru sau a palatelor de 
cleștar din inima mării, elementele ce configurează spațiul poetic descris tind să cumuleze 
semnificații adânc filozofice: luna devine simbol, imuabil al cosmosului, marea - o matrice existențială, 
simbol al genezei, codrul - o lume atemporală etc. 

Universul subacvatic este descris ca un imens labirint arhitectural, desfășurându-și tăcut 
frumusețea în sclipirile argintii ale astrului nocturn. în inima pământului, o altă lume fantastică este 
închipuită de poet, iar fantezia sa pare să nu aibă limite atunci descrie orizonturi spațiale nelimitate, 
simbolizând infinitul, universul abstract al cunoașterii. Pe pământ, poetul vede însă o altă lume, tristă 
și tăcută, cea a ruinelor, o lume ce vorbește despre o altă ipostază a timpului - timpul istoric, finit, 
supus devenirii. 

Zidurile vechilor cetăți vorbesc totuși lumii contemporane despre permanența gândirii umane: 

                                                           
217 Eugen Simion, Proza lui Mihai Eminescu 
218 Idem. 
219 Eugen Simion, Poezii - Mihai Eminescu. Prefață 
220 George Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu 
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lumea vechilor piramide, a templelor mărețe - „colonade-n marmori albe” este rodul unei „gândiri 
arhitectonice de-o grozavă măreție”; de aceea își câștigă dreptul la nemurire, prin faptul că reprezintă 
un spațiu al creației, al înțelepciunii umane, în care preoții și regii căutau „al vieții înțeles”. 

Singura dintre cetățile lumii antice pe care Eminescu o descrie în toată măreția și splendoarea sa, 
este cea a vechilor poeți - Grecia antică, expresie a geniului uman devenit cântec și poezie. 

Chiar dacă vechea Grecie, „cu domele sale albe strălucind în lumina soarelui” s-a risipit în 
undele mării, cântecele lui Orfeu, preschimbate în murmurul valurilor, o redau nemuririi, amintind 
mereu că, odinioară „pe urmele de stănce risipite cu splendoare ’ a existat cândva cetatea poeziei, a 
frumuseții și echilibrului. Astfel, dacă cetatea Egiptului dăinuie prin gând, idee, înțelepciune, cea a 
Greciei va dăinui prin cuvânt și poezie . 

Pornind de la ideea aparținând esteticianului Rosario Assunto, potrivit căreia, „poezia, ca și 
arhitectura de altfel poate crea o ipostaziere a spațiului nesfârșit”, „o ieșire în metafizic”221, un alt 
mesaj al creației eminesciene este relevat în aceste opere. Natura, poezia și arhitectura devin ipostaze 
ale infinitului: natura - prin inepuizabila ei forță creatoare, poezia - prin identificarea cu universul 
interior al ființei umane, iar arhitectura - prin „transcenderea poetică și plastică a materiei în 
formă”222. (R. Assunto) 

 
  

 

 

Fantasticul în basm. 

                                                 Milu Adriana, Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”, Pucioasa 
                                                      “Basmul este o oglindire a vieţii în dimensiuni fabuloase” 

                                       George Călinescu 

 

        Potrivit Dicţionarului de termeni literari , cuvântul basm este derivat din vechea 
slavă de la ,,basni” ceea ce înseamnă născocire, scornire. Termenul defineşte o specie a 
epicii populare şi culte cu răspândire mondială, în care se narează întâmplări fantastice 
ale unor personaje imaginare (feţi-frumoşi, zâne, animale năzdrăvane) aflate în lupta cu 
forţele nefaste ale naturii sau ale societăţii, simbolizate prin balauri, zmei, vrăjitoare, pe 
care ajung a le birui până la urmă. 

 Basmele au rămas de-a lungul veacurilor operele cele mai îndrăgite de copii, 
începând din primii ani ai copilăriei şi până aproape de adolescenţă. Producând o 
impresie puternică asupra imaginaţiei şi sensibilităţii copiilor, prin morala lor pozitivă şi 
uşor de recepţionat, basmele au o deosebită însemnătate educativă. 
                                                           
221Rosario Assunto, Peisajul și estetica 
222 Idem. 
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         Verosimilitatea basmului fantastic trimite spre o vreme îndepărtată, in illo tempore, 
când a umblat Dumnăzău cu Sfântu Pătru pă Pământ, când erau viteji cu urieşi, adică 
într-un timp mitic. Despre veridicitatea faptelor petrecute într-un timp atât de 
îndepărtat şi insondabil chiar cu percepţia omului modern, există accepţiunea: ,,nu 
credea nimenea, toată lumea vede că-s bazme de pierdut vremea, poate copiii ăştia mai 
mici cred c-aşa o fost. Nu, ce să crezi în minciuni? Niciodată n-o existat oameni care să 
creadă, chiar dacă n-o ştiut carte." Inserţia în timpul mitic este dată de formule iniţiale şi 
finale, care fixează timpul narativ în care se proiectează acţiunea, iar la sfârşit închide 
această buclă temporală, prin revenirea în timpul real. 

         Formulele pot fi diversificate, uneori foarte expresive şi dezvoltate, precizând şi 
atitudinea naratorului faţă de faptele povestite şi caracterul lor miraculos, aproape 
paradoxal, dar toate au ca nucleu precizarea de ordin temporal: ,,A fost odată ca 
niciodată că, de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de când făcea plopşorul pere şi răchita 
micşunele; de când se băteau urşii în coade; de când se luau de gât lupii cu mieii de se 
sărutau înfrăţindu-se; de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci şi nouă de 
oca de fier şi s-arunca în slava cerului de ne aducea poveşti: De când scria musca pe 
perete,/ Mai mincionos cine nu crede." Sau o formulă de final: ,,Iar eu, isprăvind 
povestea, încălecai p-o şea şi vă spusei dumneavoastră aşa; încălecai p-un fus, să fie de 
minciună cui a spus; încălecai p-o lingură scurtă, să nu mai aştepte nimica de la mine 
cine-ascultă; iar descălecând de după şea, aştept un bacşiş de la cine mi-o da: Basm 
băsmuit,/Gura i-a trosnit,/Şi cu lucruri bune i s-a umplut". Formulele mediane menţin 
discursul narativ în acelaşi timp al basmului, făcând conexiunea între secvenţele 
narative, arătând durata, continuitatea, deplasarea fără sfârşit: ,,Şi se luptară,/ Şi se 
luptară,/ Zi de vară până seară" sau ,,Zi de vară/ Până seară,/ Cale lungă,/ Să-i ajungă”. 

         În basme domină fantasticul, atât în cadrul în care se desfăşoară acţiunea, cât şi în 
prezentarea personajelor care, fie că au calităţi hiperbolizate, supraomeneşti, fie că 
sunt fiinţe cu înfăţişări şi însuşiri supranaturale, sau obiecte care au însuşiri 
neobişnuite. 

        Tema basmelor este lupta dintre bine şi rău, care se termină întotdeauna cu 
victoria binelui. Adeseori, tema basmului se sprijină pe conflictul cauzat de inegalitaţile 
sociale, pe contrastul dintre bogaţie şi sărăcie, dintre hărnicie şi lene, dintre modestie si 
îngâmfare, curaj şi laşitate, viclenie şi cinste, dintre adevăr şi minciună. 
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 Eroul pozitiv al basmelor  este, in majoritatea cazurilor,  Făt-Frumos, pe care îl 
găsim sub denumiri felurite, dar întrupând întotdeauna aceleaşi calităţi. El este de 
obicei un om puternic, viteaz şi hotarât, perseverent în realizarea ţelului său. El nu 
reuşeşte numai datorită forţei fizice şi vitejiei, ci şi datorită isteţimii, prezenţei de spirit 
şi curajului său. 

 Eroul pozitiv al basmelor este adesea fiu de oameni săraci, ca în basmele 
,,Ţugulea, fiul unchiaşului şi al mătuşii” sau ,,Ciobanaşul cel isteţ”. Uneori, la ȋnceputul 
basmului, eroul principal e prezentat chipeş, strălucind de frumuseţe şi plin de voioşie. 
Alteori apare lipsit  de strălucire, este o figură neînsemnată, pe care ceilalţi fraţi mai 
mari îl consideră inferior (Călin, Ţugulea). În realitate, el este numai lipsit de experienţa 
vieţii. În desfăşurarea acţiunii basmului, el reuşeşte să-şi pună în evidenţă calităţile sale 
deosebite, dovedind că nu este nici prost, nici naiv sau nefolositor, cum se credea, ci că, 
dimpotrivă, are cele mai alese însuşiri. El este de obicei ultimul dintre cei trei fraţi şi e 
desconsiderat de aceştia (,,Prâslea cel voinic şi merele de aur’’; ,,Harap Alb’’). 

 Faţă de fraţii săi consideraţi mai deştepţi, dar care în realitate sunt şireti şi 
invidioşi, hrăpăreţi şi egoişti, Prâslea, cel de-al treilea dintre fraţi, se deosebeşte prin 
umanism, cinste, curaj, îndemânare, iscusinţă etc. O altă caracteristică a eroului 
principal din basme este mila lui pentru diferite vieţuitoare, care,  la rândul lor, îl ajută 
să învingă toate greutăţile şi să iasă biruitor din toate încurcăturile. 

 Eroina basmelor este de obicei Ileana Cosânzeana; uneori însă poartă alt nume. 
Alteori, n-are nume: este fata mijlocie sau cea mică a împăratului. Despre frumuseţea 
ei se dusese vestea peste mări şi ţări. Fata din popor sau fiica de împărat este salvată 
de Făt-Frumos din robia Zmeului sau a vreunei vrăjitoare, ca Muma-Pădurii. Alteori, 
eroina are caracteristici asemănătoare cu cele ale lui Prâslea; este modestă şi 
muncitoare; are multe de suferit din partea mamei vitrege sau este slujnica la o 
stăpână bogată şi rea. În cele din urmă, prin hărnicie, prin curaj, perseverenţă, 
modestie sau isteţime, ea reuşeşte să înfrunte toate greutăţile, să învingă răul, 
devenind fericită alături de Făt-Frumos (,,Fata unchiaşului’’) 

 Eroii pozitivi din basme sunt ajutaţi în lupta lor pentru victoria binelui de diferite 
personaje cu însuşiri supranaturale, create de fantezia poporului. Uneori, eroul 
principal este ajutat de un frate bun (Afin si Dafin). Alteori, în ajutorul personajului 
pozitiv vin fiinţe omeneşti cu puteri supranaturale: Flămândul şi Setosul (din basmul 
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,,Ţugulea, fiul unchiaşului şi al mătuşii’’) sau fiinţe fantastice, ca zânele: Zâna Apelor, 
Zâna Zorilor etc. 

 Adeseori, Făt-Frumos este ajutat de diferite vieţuitoare din lumea animalelor. 
Prietenul şi sfătuitorul său în toate împrejurările este calul năzdrăvan, care-şi însoţeşte 
stăpânul tot timpul, ducându-l ,,ca vântul şi ca gândul” şi sfătuindu-l cum să iasă din 
încurcăturile cele mai grele sau cum să învingă piedicile ce-i stau în cale. Alături de Făt-
Frumos, în basmul popular, calul năzdrăvan joacă un rol important. Fără cal, faptele 
eroice ale lui Făt-Frumos nu s-ar putea realiza. Aşa cum arăta George Călinescu în 
studiul său ,,Estetica basmului’’, ,,mitologia hipică e vastă, reducându-se în fond la 
ideea străbaterii fulgerătoare a spaţiului”. De cele mai multe ori, calul are un număr 
variat de aripi, care-l ajută să străbată cu mai multă rapiditate distanţele. În basm, calul 
năzdrăvan apare ca un animal dotat cu însuşiri intelectuale excepţionale, ca un preţios 
sfătuitor al omului, care vorbeşte cu voinicul în limba acestuia. Uneori, calul năzdrăvan 
poartă în urechi diferite obiecte folosite de Făt-Frumos spre a scăpa din primejdie: 
gresia care se preface în munte de piatră, peria care se transformă în pădure deasă, 
haine, arc, săgeţi etc. Eroul pozitiv este ajutat şi de vieţuitoarele cărora le făcuse un 
bine, dându-le ajutor în împrejurările grele. Din această categorie fac parte păsări, 
peşti, raci etc. 

 Eroul principal are nenumaraţi prieteni. Adesea apar în basm uriaşi cu puteri 
supranaturale, care se leagă fraţi de cruce cu eroul principal. Uriaşii se pot grupa în mai 
multe categorii. Unii sunt întruchipări ale forţelor şi anomaliilor naturii; întotdeauna 
reprezintă însă şi unele limite ale puterii omului, care ar dori să poată smulge pădurea, 
pisa piatra,  reteza munţii,  modifica temperatura. 

 O altă categorie de personaje o reprezintă fenomenele meteorologice şi 
cronologice, personificări ale vânturilor: Mama crivăţului, Mama vântului turbat. 

          În unele basme apar şi zânele, binevoitoare faţă de eroul principal, simbolizând 
binele şi frumosul. Tot un fel de zâne sunt şi ursitoarele, prevestitoare bune sau rele ale 
vieţii omului. 

 Dar personajul principal nu are numai prieteni. El are şi numeroşi duşmani. Ca 
simbol al binelui, el are de înfruntat pe reprezentanţii răului, cu care luptă şi-i învinge 
fie prin forţă şi curaj, fie prin iscusinţă şi prin isteţime. 
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 Printre duşmanii personajului pozitiv apar mai întâi oamenii. În unele basme îl 
duşmănesc chiar fraţii mai mari, care-l invidiază pentru faptele sale de vitejie. Duşmanii 
eroinei basmului sunt uneori surorile sale sau mama sa vitregă, care o duşmăneşte 
pentru frumuseţea ei (mama cea rea ). Alteori, deşi munceşte cu toată sârguinţa, 
eroina e duşmănită de mama sa vitregă pentru că fetele acesteia nu au aceleaşi calităţi 
ca ea (fata unchiaşului). 

 Personajele negative sunt unele fiinţe monstruoase sau cu puteri supranaturale: 
zmeul, balaurul, simbolizand manifestările neînţelese şi înspăimântătoare ale naturii 
sau elemente negative din viaţa socială. 

 Zmeii sunt fiinţe uriaşe, create de fantezia poporului, care au şi unele asemănări 
cu omul, şi unele aspecte de monstru. Zmeii sunt, nu rareori, hoţi. Împăratul cel cu 
grădina cu merele de aur nu poate avea mere, fiindcă, deşi a pus paznicii cei mai 
strajnici din toată împărăţia, cineva fura merele în noaptea în care se pârguiesc. Fiul cel 
mare al ȋmpăratului se pune la pândă, însă după miezul nopţii îl apucă ,,o picoteală de 
nu se mai poate ţine pe picioare”. La fel se întâmplă şi cu fiul mijlociu, peste un an. În 
anul al treilea, fiul cel mic, Prâslea, aşezându-se între ţepuşe, izbuteşte să rănească 
zmeul. 

 Portretul fizic al zmeului rămâne nedesluşit. În orice caz, este şi el o fiinţă cu mari 
forţe fizice, epuizabile, un uriaş. Puterea sa e herculeană. Zmeul e dotat cu un mare 
simţ olfactiv, mirosind îndată prezenţa unui om. Un mijloc de apărare, de persecuţie 
sau de mistificaţie al zmeului este metamorfoza. Un zmeu se preface ȋn balaur, altul se 
face buştean.  Îndeobşte, zmeul este o fiinţă violentă şi cruntă, având o repulsie 
congenitală pentru oamenii de pe tărâmul nostru al căror miros îl irită. Zmeul are 
mamă, fraţi, surori, fete, duce o adevarată viaţă de familie într-o gospodarie aşezată. 
Nu e în niciun caz o vietate salbatică. 

 În privinţa caracterului, zmeoaicele, îndeosebi mama zmeilor, sunt mai aprige. 
Fata-voinic, furând pe Ileana-Sâmziana pentru stăpânul ei, împăratul, mama zmeului se 
ia după ea ,,ca o leoaică, cu o falcă în cer şi una în pământ, şi aruncând văpaie din gura 
ei ca dintr-un cuptor”. 

 Zmeoaicele sunt după toate semnele foarte prolifice, zmeii trăiesc în ţări cu 
împăraţi şi crai, constituie armate, apar în masă. Făt-frumos luptă la podul de aramă cu 
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trei zmei, la cel de argint cu nouă, la cel de aur cu zmei ,,câta frunză şi iarbă este pe 
câmpie” (Făt-Frumos şi fata lui Roşu - Împarat). Castelul zmeilor în care este ţinută 
Ileana Cosânzeana e păzit de patruzeci şi doi de zmei vânjoşi. Zmeoaica e şi vrăjitoare. 

         Zmeoaica bătrână e o mamă care-şi iubeşte cu ardenţă copiii, îndeosebi feciorii, îi 
însoară şi-i răzbună când sunt omorâţi. Ea are puteri uriaşe, zboară prin aer, prefăcută 
într-un fenomen natural, se caţără pe munţi, soarbe pe vrăjmaşi, îi împietreste şi mai 
ales e o mare rozătoare, având colţi cu care găureşte piatra şi mănâncă pomii. E aprigă 
şi de un temperament incoercibil şi, la supărare, plesneşte, în sensul propriu al 
cuvîntului. 

 Locuinţa zmeilor indică o treaptă superioară de civilizaţie, asemănătoare cu cea a 
împăraţilor. Zmeul cel mare posedă un palat cu totul şi cu totul de aramă, cel mijlociu 
un palat de argint, cel mic, un palat de aur. Casa altor zmei, aşezată ,,unde-şi înţarcă 
dracul copiii” , e cu tavan cu grinzi (,,Greuceanu’’). 

 Pe de altă parte, zmeii în ciuda forţei lor fizice sunt fricoşi, lipsiţi de raţionament, 
chiar de-a dreptul nătângi, putând fi uşor păcăliţi şi omorâţi de un om isteţ. Adaptarea 
lor ca şi a animalelor inferioare e unilaterală şi lipsită de fantezie. Când cineva a 
descoperit puterea lor, ei nu pot inventa nimic spre a face faţă agresiunii. Frica îl face 
pe zmeu să se umilească şi să fie disimulator. 

 Balaurul este o reptilă monstruoasă, foarte des întâlnită în basme având trei 
până la douăsprezece capete, vărsând foc şi smoală pe nări. Formele organice 
reprezintă o disproporţie ȋntre masa corporală şi dezvoltarea centrilor superiori, 
apărarea se face simplist prin intimidare şi fără adaptare prin reflecţie la condiţiile 
imediate. Balaurul este monstrul redus numai la reflexe, pe care omul, înspăimântat 
întâi de aspectul lui străin geometriei frumosului, îl învinge uşor, cunoscându-i 
funcţiunea elementară şi cautând îndeosebi să oprească procesul de refacere celulară. 

 Balaurul se deosebeşte de zmeu prin aceea că este o reptilă gigantică cu mai 
multe capete, deci este un animal. Sunt balauri zburători şi balauri nezburători. 
Balaurul se hrăneşte adesea cu oameni. ,,A fost odată într-o ţară un balaur mare. El 
avea şapte capete, trăia într-o groapă si se hrănea numai cu oameni. Când ieşea el la 
mâncare, toată lumea fugea, se închidea în case şi sta ascunsă până ce-şi potolea 
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foamea cu vreun drumeţ pe care-l trăgea aţa la moarte”. (,,Balaurul cel cu şapte 
capete’’) 

 Elementele fantastice, personificarea animalelor şi a obiectelor îşi au originea în 
animismul omului primitiv, care acorda obiectelor de care avea nevoie, după ce le 
confecţiona, o forţă supranaturală. Astfel, apar în basme nenumărate obiecte 
fermecate, care acţionează la porunca omului, venind în ajutorul personajului pozitiv: 
masa care se aşază şi se strânge şi ale cărei bucate nu se termină niciodată, buzduganul 
sau toporul care zboară şi taie sau loveşte singur, covorul sau cizmele cu care se zboară 
prin văzduh. Trăsătura lor caracteristică constă în faptul că ele îşi pierd calităţile şi nu 
mai aduc foloase dacă au căzut în mâinile unui om nepriceput, leneş, lacom sau 
necinstit. 

          Aceste imagini ale obiectelor cu puteri miraculoase rămân din copilarie în mintea 
omului şi pot deveni un imbold pentru noi creaţii in domeniul ştiinţei. 

        Basmul este o relatare asumat fantastică. Ea reproduce ceea ce a fost odată 
ca niciodată, fără să încerce să-şi deconspire identitatea. Basmul se împarte în două 
categorii, şi anume: basmul popular / basmul cult. Basmul popular are rădăcini mitice şi 
respectă o schemă narativă în construcţia sa. Eroul trebuie să treacă prin mai multe 
încercări dificile pentru a se maturiza. Ȋntâmplările sunt fantastice în mod subliniat şi 
marcate de simboluri mitice. Basmul cult, spre deosebire de cel popular, mai capătă şi 
elemente specifice stilului şi mentalităţii autorului.  

        Basmul are mereu o formulă introductivă, aproape aceeaşi în toate basmele: 
,,A fost odată ca niciodată...". În basmul lui Ion Creangă, acest canon nu este respectat, 
însă el respectă alte structuri narative ale basmului popular. Deoarece eroul 
întruchipează mereu binele şi iese învingator, se poate spune că basmul este o naraţiune 
deliberat fantastică.  

        În construcţia basmului sunt păstrate conflictul dintre bine şi rău, încercările 
prin care trece eroul şi simbolurile basmului popular - albina, animalele, călătoria, apa 
vie şi apa moartă, calul, darurile sacre (hainele, armele), fântana, fiinţa diabolizată 
(spânul, omul roşu), pădurea, Sfânta Duminică. Supranaturalul nu îngrozeşte, deoarece 
,,face parte din ordinea lucrurilor", el constituie ,,însăşi substanţa universului, legea 
climatului său." 
        Basmul este preţios şi pentru că pune într-o lumină vie ce e bine şi ce e rău, 
ajutându-l pe copil să-şi însuşească aceste reprezentări morale. 

        Lectura basmelor prezintă o deosebită importanţă educativă şi prin reliefarea 
calităţilor eroilor, care constituie pentru copii modele demne de urmat. Din faptele 
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eroului pozitiv, ei învaţă să fie curajoşi şi dârji, perseverenţi si hotărâţi, modeşti şi 
harnici, cinstiţi şi drepţi, prieteni adevăraţi, exprimând compasiune faţă de cei mai 
slabi, admiraţie faţă de cei optimişti şi încrezători în forţele lor. 

         Basmele sunt şi puternice mijloace de dezvoltare a atenţiei şi a memoriei. 
Ascultându-le sau citindu-le , copiii îşi exersează atenţia, urmărind cu încordare 
peripeţiile narate. Basmul este valoros atât pentru educarea artistică a copiilor, cât şi 
pentru dezvoltarea limbajului. Citind basme, copiii întâlnesc mereu expresiile care le 
sunt cunoscute şi se bucură atunci când le ştiu. Ei memorează cuvintele cu care încep şi 
se încheie, precum şi acelea care se repetă, astfel expresiile proprii limbii poporului 
intră în limbajul lor. 

 Basmul este un minunat mijloc de educare a gustului pentru frumos, prilejuind 
copilului puternice emoţii estetice. 

 

Povestirea  
   

        Povestirea reconstituie o întâmplare pentru a cărei autenticitate garantează  
doar discursul auctorial. Scrierea propune viziunea subiectivă a unui narator; de cele mai 
multe ori acţiunea i s-a întâmplat povestitorului, unui prieten sau personajul reeditează 
întâmplări mitice expuse la începutul operei. 
        În opera lui Gala Galaction, povestitorul îşi sprijină povestirea pe voci narative de culise: 
torcătoarele şi moşnegii din Alăuteşti care spun poveşti auzite pe calea oralităţii. În povestire însă 
există un singur plan narativ, ceea ce conferă linearitatea acţiunii. Povestitorul foloseşte un limbaj 
asemănător cu cel al personajelor, acesta fiind unul predominant popular caracterizat de elemente 
specifice oralităţii şi de evocarea mentalităţii generale-,,se spunea că...".  

         În ,,Moara lui Călifar", Stoicea se află în antiteză cu morarul Călifar. Construcţia 
tipologică este susţinută de portretul fizic, de atitudinea şi gândurile personajului 
Stoicea, expuse prin intermediul monologului interior, iar portretul lui Călifar este 
realizat din două perspective: cea mitică (a moşnegilor din Alăuteşti) şi cea a 
naratorului. Cele două portrete ilustrează relaţia dintre mit şi realitatea personajului 
literar. 

       Finalul este bine definit şi clădit pe un deznodământ surprinzator; apariţia ,,deus 
ex machina". Stoicea este adus din nou la realitate de Călifar chiar în momentul când 
el şi familia sa erau atacaţi de tătari. Dupa aflarea crudului destin, el hotărăşte să-şi 
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pună capăt zilelor. În ,,Moara lui Califar" fantasticul este o atmosferă, un decor cu 
precădere psihic, o tensiune întreţinută printr-o tehnică şi poate o estetizare a fricii. 

Nuvela     
        Nuvela reconstituie întâmplări incredibile, creând iluzia realităţii prin 

numeroase detalii, prin portrete atent lucrate, prin prezentarea mai multor planuri 
narative şi printr-o motivaţie artistică elaborată. În nuvele apar călătorii în lumi paralele, 
creând o confuzie greu de explicat. Motivaţia artistică ambiguizează sensurile, generând 
mai multe niveluri de interpretare. 
        În nuvela ,,Sărmanul Dionis" apar personaje identice cu nume diferite şi în lumi 
diferite, asfel încât nu se mai poate distinge care este realitatea şi care nu. Pentru a se 
putea da totuşi o explicaţie plauzibilă, Eminescu urmăreşte teoria filozofică de sorginte 
kantiană -reîncarnarea-, iar la sfârşitul nuvelei dă un citat din T.Gautier despre 
sentimentul vag al legăturii cu spaţii şi timpuri străine. 

        Pentru a înţelege şi nuvela fantastică a lui I.L.Caragiale, ,,La hanul lui Mânjoală", 
autorul s-a inspirat din povestirile populare despre vrăjitoare. Tudor Pamfile 
consemnează câteva aspecte despre posedarea sufletelor prin magie. În nuvelă, 
fantasticul vădeşte o ruptură insuportabilă de lumea reală. 

        Personajul antagonist, Gavrilescu, din opera lui Mircea Eliade, se întoarce din 
lumea fantastică unde crede că a stat doar pentru câteva minute, însă, după ce observă 
că totul s-a schimbat, află că de fapt au trecut doisprezece ani. Neputându-se adapta 
noilor reguli, el hotăreşte să se întoarcă în lumea fantastică. În nuvela ,,La ţigănci" 
apare efectul magic al memoriei.  

         Rememorarea poate fi considerată ca un proces de resacralizare a lumii. Cel care 
povesteşte din amintiri poate să cadă în capcana întinsă celorlalţi- Gavrilescu 
povesteşte despre dragostea lui pierdută, din această cauză el nu reuşeşte să ghicească 
care este ţiganca şi, prin urmare, ,,condamnat" să trăiască mai departe în lumea 
fantastică alături de iubirea lui odată pierdută. 

        Diferit de basme, în nuvele şi în povestiri apare puternic accentuată dialectica zilei 
şi a nopţii , ,,ȋntunericul" provocând reîntoarcerea lumii ȋn haos, contururile obiectelor 
dispărând, totul degenerând în profunda obscuritate. Aceste trăsături se adeveresc în 
momentul în care Gavrilescu se află în interiorul labirintului, fiind dezorientat din cauza 
întunericului ce-l înconjura. ,,Noaptea" înseamnă dragoste, taină, vis, mister, dar şi 
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spaimă, vrajă, moarte, iar "ziua" semnifică clarviziunea, siguranţa, certitudinea. 
,,Umbra" este întruchipare a lucrurilor neclare, schimbătoare; ea constituie un mediu 
de trecere înspre impenetrabilitatea nopţii. Timpul are un rol important, el fixează, dar 
şi limitează existenţa individului în lume. 

        În ,,Sărmanul Dionis",  Dan-Dionis face schimb cu umbra sa şi devine nemuritor, 
creându-şi propriul paradis, însă acest lucru este limitat, deoarece el ajunge să se 
creadă Dumnezeu şi astfel pierde dreptul la eternitate şi revine la condiţia umană. În 
fiecare specie literară în care apare fantasticul există ,,stăpânii" timpului.  

        Tipul cel mai des întâlnit este acela care trebuie să se iniţializeze. Iniţializarea 
presupune moartea ritualică pentru un anumit tip de existenţă -ignoranţa- şi 
renaşterea la un nivel spiritual superior -dobândirea înţelepciunii şi cunoaşterea 
tainelor. În basmul "Harap Alb", eroul, ca să devină un bun rege, trebuie să treacă peste 
mai multe obstacole. În nuvela ,,Sărmanul Dionis",  Dan-Dionis trece printr-o 
experienţă unică care îl ajută să înţeleagă ce înseamnă iubirea adevărată şi îi arată că în 
unele situaţii ar trebui să se resemneze, că altfel pierde ceea ce are mai de preţ. 

    Emoţia fantasticului, spre deosebire de cea a poeticului, exprimă o stare de confuzie, 
turburare, mai precis de criză cu nuanţe dispuse pe o scară gradată, de la simpla 
nelinişte la paroxismul spaimei. În aspectele sale inocente, benigne, fantasticul produce 
doar o stare de inceritudine, de presimţire a unei posibile răsturnări de situaţie. 
Prezenţa sa deconcertează, subliniază o certitudine, de foarte multe ori este zguduită 
certitudinea însăşi. În această împrejurare, ceea ce ne invadează este senzaţia de 
inexplicabil, straniu, mister, asimilat unei primejdii potenţiale, iminente. Încă un pas şi 
ceea ce ne stăpâneşte este frica, spaima, teroarea.223  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
223 Adrian Marino - Dicţionar de idei literare, articolul Fantasticul, Ed. Eminescu, 1973, p. 661 
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1.1.    Competența de interacțiune orală la clasa a VII-a 

 Competența de interacțiune orală este prezentă în toate documentele din învățământ referitoare 

la limba engleză: programa de limba engleză, Cadrul european de referință, manuale școlare de limba 

engleză. Aceste documente vor fi analizate în cadrul acestui capitol. 

1.1.1.   Programa de limba engleză 

Competența de comunicare orală este prevăzută la punctul 2, Producerea de mesaje orale din 

programă. Deși nu este clar precizat ideea de interacțiune, dacă se urmărește fiecare subpunct al acestei 

competențe se poate observa că este vorba de interacțiune, mai precis, 2.1 Producerea unor enunţuri 

afirmative, negative, interogative, exclamative și 2.2 Formularea unor întrebări simple în situaţii de 

comunicare uzuală. Ca forme de prezentare a acestei competențe de interacțiune sunt date mini-

dialogurile. Pentru formele de prezentare, aș adăuga și jocul de rol. 

(http://www.isjcta.ro/wpcontent/uploads/2013/06/limba_engleza_moderna_5_8_l2.pdf) 
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Extract din programa de limba engleză, 20091.1.3.  

  Cadrul european de referință  

 În ceea ce privește Cadrul european de referință pentru limbi străine, competența de comunicare 

orală este împărțită între participarea la conversație și discursul oral. De asemenea, această competență 

este împărțită pe niveluri: A1 - Nivelul Introductiv; A2 - Nivelul Intermediar; B1 - Nivel de bază; B2 - 

Nivelul Avansat sau Independent; C1 - Nivelul Autonom: pentru o folosire regulată în contexte de 

dificultate rezonabilă; C2 - Nivelul Stăpânire 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Cadrul_European_Comun_de_Referin%C8%9B%C4%83_pentru_Limbi

#A2_-_Nivelul_Intermediar). 

Axându-ne pe nivelul pre-intermediar/introductiv, acesta fiind nivelul clasei pe care se aplică 

lucrarea de cercetare, putem observa că în ceea ce privește interacțiunea, se cere ca la acest nivel 

elevul, și nu numai el, să poată să comunice în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de 

informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Să poată să participe la discuţii foarte 

scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie. (http://test.europass-

ro.ro/fisiere/niveluri_europene_ale_limbilor%E2%80%93grila_de_auto-evaluare.pdf) 

 

 

Extract din Cadrul european de referință 
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1.1.4.   Manuale școlare de limba engleză 

 Am propus spre analiză câteva manuale de limba engleză, pentru clasa a VII-a, nivel pre-

intermediar, de la editura Longman, editura Macmillan și editura Oxford. Această analiză se va axa pe 

tipurile de joc de rol prezente în cadrul acestor cărți. Motivul pentru care am propus o analiză a acestor 

manuale este acela că elevii Școlii Gimnaziale Cojasca studiază de pe o parte dintre aceste manuale 

școlare. 

 Primul manual, Snapshot, de la editura Longman, este cel de pe care elevii acestei clase 

studiază. Se poate observa că exercițiile care au la bază competența de comunicare orală nu sunt 

prezente în fiecare unitate de învățare. Sunt destul de puține la număr și sunt prezente la aproximativ 

patru unități de învățare. De asemenea, au aceeași structură, mai precis, se pornește de la câteva replici 

model, după care se dau anumite indicii de cum ar trebui să decurgă conversația. Fiecare conversație 

are o anumită tematică (de exemplu, Showing surprise and interest, Asking and talking about 

experences, Asking for and giving directions etc.). Ca durată de timp, astfel de activități, nu ar dura mai 

mult de 15 minute dacă  elevii se limitează doar la acele replici și nu le oferă elevilor posibilitatea de a 

se exprima liber. Sunt de acord ca activitățile de comunicare să plece de la un model, fie el oral, fie el 

scris, dar de la un moment dat, elevii ar trebui să aibă libertate de exprimare. 

  

Exemplul 1 

                                                                           Exemplul 2 

(Abbs, Freebairn, Barker, 2001, pp. 11, 29) 
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Cel de-al doilea manual, High Flyer, de la editua Longman pe care l-am analizat, cuprinde 

activități bazate atât pe joc de rol, cât și pe descriere. Deși, în comparație cu Snapshot, manualul High 

Flyer are câteva jocuri de rol, ele sunt plasate la finalul manualului, ceea ce îngrădește capacitatea de 

concentrare a elevului, deoarece, o parte din cerință se află la lecția din ziua respectivă, iar cealaltă 

parte a cerinței se află abia la sfârșitul cărții.  

 

Exemplul 3  

 

              Exemplul 4 

                              Exemplul 5 

(Acevedo, Gower, 1998, pp. 11, 101, 104) 



133 
 

Manualul Prospects, de la editura Macmillan, pentru clasa a VII-a, are foarte puține 

activități bazate pe speaking, mai mult pe reading și listening. La fel și de puține sunt și 

exercițiile bazate pe writing. Revenind la exercițiile bazate pe speaking acestea constau doar 

în simple întrebări la care elevii doar răspund. Lipsesc cu desăvârșire exercițiile de 

interacțiune și de exprimare liberă. 

               Exemplul 6 

  Exemplul 7 

(Wilson, Taylor, 1999, pp. 7, 11) 

 În manualul Clockwise, Pre-Intermediate, de la editura Oxford, există exerciții de 

comunicare orală în fiecare unitate. Există unități unde se începe cu activități de comunicare 

orală și care se și termină cu acest tip de activități. Majoritatea exercițiilor de vorbire se 

bazează pe întrebare și răspuns. Există și exerciții pe  interacțiune, mai precis scurte dialoguri, 

dar nu există jocuri de rol. 

 

Exemplul 8  (McGowen, Richardson, 2000, pp. 13,16) 

 

1.2.    Dezvoltarea competenței de comunicare orală 
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 Predarea limbii engleze are la bază comunicarea: dialogul devine acum centrul 

atenției, contextualizarea este foarte importantă, repetările și traducerile sunt mult mai puțin 

folosite, doar atât cât este nevoie pentru a-l ajuta pe elev, profesorul este mai mult un ajutor 

acum, decât o sursă de informații, se pune accent pe fluență decât pe acuratețe și, nu în 

ultimul rând, se urmărește ca elevii să interacționeze. (Richards, Rodgers, 1986, pp. 67-68) 

Interacțiunea are multe deficiențe determinate în special din cauza lipsei de exercițiu și 

din cauza organizării orelor de limba engleză mai mult pe partea de citit și scris, și mai puțin 

pe vorbit.  ,,Efectul combinat al acestor deficiențe va duce la apariția lipsei de încredere și, 

destul de des, la anxietate când ne referim la a vorbi. 

 Deși, în metodologii se vorbește de o orientare către comunicare, în ceea ce privește 

limba engleză, activitățile de limba engleză nu sunt decât simple repetări a unor structuri 

gramaticale sau expresii funcționale.” De cele mai multe ori când vine vorba de interacțiune, 

se urmărește foarte mult pronunția. Și tot de foarte multe ori, exercițiile bazate pe interacțiune 

și pe descriere se desfășoară întotdeauna la începutul și la sfârșitul lecției. (Thornbury, 2005, 

p. 28)  

1.2.1.   Legătura dintre competența de exprimare orală și cea de receptare orală 

 Există o foarte mare legătură între a competența de exprimare orală și cea de receptare 

orală. Fără să începi să asculți, să observi anumite structuri, accent sau intonație, nu poți să 

începi să interacționezi. Fără sa-ți dezvolți competența de a asculta, nu poți să dezvolți foarte 

bine competența de producere a mesajului oral. Astfel, această strânsă legătură se poate bine 

observa și în programa de limba engleză. 

1.2.2.   Metode moderne de interacțiune 

Metodele de învățământ moderne încurajează cooperarea și ajutorul reciproc între 

elevi, dar și învățarea individuală, încercând astfel o îmbinare armonioasă între munca 

individuală și cea colectivă.  

În comparație cu metodele de evaluare tradiționale, unde răspunsurile elevului sunt 

notate din punct de vedere cantitativ, cele moderne urmăresc partea calitativă a răspunsurilor. 

Metodele moderne de instruire presupun și stabilirea unor relații între elementele 

procesului de predare – învățare (obiective, scopuri etc.) și între factorii procesului de 

învățământ (profesorii și elevii). „Neglijarea de către profesor a rolului relațiilor pedagogice 

în crearea și rezolvarea situațiilor de instruire, ca și apelul redus de învățare prin cooperare, 

sancționarea comunicării între elevi, predominarea sarcinilor individuale, acordarea priorității 

transmiterii și învățării prin receptare, înțelegerea greșită a autorității și a afirmării 
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independenței elevilor, relativa obiectivizare și stimulare a elevilor în evaluare, lăsarea în plan 

secund a obiectivelor formative și educative în lecții și evaluarea numai a cunoștințelor 

conduc la numeroase reacții din partea elevilor, care deteriorează climatul specific, necesar 

rezolvării sarcinilor” (Joița, 1998, p. 248). Reacțiile din partea elevilor pot fi lipsa atenției, 

indisciplina, neefectuarea temelor, refuzul participării la oră, copiatul etc. 

Învățământul modern încearcă tot mai mult activarea elevilor în acțiuni care să 

presupună comunicarea atât cu colegii, cât și cu cadrele didactice. Organizarea unor activități 

care au ca scop comunicarea dintre profesor-elevi sau elevi-elevi au ca efecte tratarea cu o 

mai mare ușurință a problemelor dezbătute, dar și o mai bună cunoaștere între participanții la 

activitate. Acest tip acțiuni au influență și asupra moralității, astfel elevii pot deveni mult mai 

generoși și mai înțelegători cu cei care au un ritm școlar mai scăzut. 

 Comunicarea care are loc între participanții la oră poate fi definită ca un proces 

colaborativ „a cărei virtute este de a construi punți între cunoștințele și abilitățile pe care 

elevul le are la un moment dat și cele pe care urmează să le dobândească” (B. Rugofl, (1991), 

Apprenticeship in thinking. Cognitive development in social context, Oxford University Press, 

p. 7 apud Pamfil, 2000, p. 26).  

Printre metodele care urmăresc dezvoltarea capacităților de comunicare ale elevilor, se 

numără: discuții (discussions), simulări (simulations), text lacunar (information gap), 

interviul (interview), joc de rol (role-play). 

1.2.2.1.  Discuții (Discussions) 

 Unul dintre motivele pentru care discuțiile nu au un succes în rândul elevilor este acela 

că elevii nu-și pot exprima o opinie asupra unui anumit subiect, din mai multe cauze, fie că nu 

știu ce să zică, fie că nu își găsesc cuvintele pentru a face acest lucru. De aceea, se poate 

organiza un „buzz-group” înainte de a începe o discuție. În cadrul acestui buzz-group, elevii 

formează grupulețe mici, care vor avea scurte discuții legate de ceea ce vor discuta în public. 

Deoarece au posibilitatea de a-și exersa ceea ce au de spus și cum au de spus înainte, nivelul 

de stres scade și astfel pot discuta în public. 

 „Pe lângă buzz-group, o altă modalitate de a organiza discuțiile reprezintă balloon-

debate. Ideea acestei forme de organizare este de a-i impulsiona pe elevi să-și susțină ideile. 

Jocul constă în a-și imagina că sunt într-un balon și că ei sunt prea mulți în el. Așa că cel care 

nu-și susține ideile, va trebui să „coboare” din balon, pentru ca acesta să „zboare”. 

 Există situații în care discuțiile apar pur și simplu în timpul lecției și atunci ar trebui 

cel mai mult susținute de către profesor. Elevii ar trebui antrenați să participe cel mai mult la 

discuții de tipul susținerea ideilor cu argumente”. (Harmer, 2001, pp. 272, 273). 
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1.2.2.2.   Simulări (Simulations) 

 Simulările sunt tot jocuri de rol, dar de mărimi mai mari, care necesită și alte 

materiale, pe lângă, role-cards, cum ar fi ziare, înregistrări. Ideea acestor simulări este de a 

crea o întreagă „lume”. (Scrivner, 2000, p. 159). 

 Simulările trebuie să funcționeze după anumite reguli: 

”- să aibă un subiect din realitate: elevii să nu simtă că mai sunt elevi, ci că sunt adevărați 

participanți la activitate; 

- mediul să pară real; 

- să aibă o anumită structură: elevii să știe foarte bine ce trebuie să urmărească în această 

simulare”. ( Harmer, op. cit., 274.) 

1.2.2.3.   Text lacunar (Information gap) 

 Este un alt tip de activitate bazat pe vorbire. Aceasta constă în faptul că elevii sunt 

împărțiți pe grupe, fiecare grupă are informații diferite. Elevii trebuie să facă schimb de 

informații, astfel că ei trebuie să creeze un întreg, să umple „golurile” pe care le au grupurile. 

(Harmer, 1998, p.88) 

 Activitățile de tipul text lacunar au la bază ,,repetițiile, dar faptul că au in construcția 

lor această latură comunicativă, ele sunt mult mai captivante și motivante decât oricare alte 

activități de tipul întrebare și răspuns” (Harmer, 1991, p. 48). 

1.2.2.4.  Interviul (Interview) 

,,Utilizarea de interviuri în clasă este indisolubil legată de o metodologie bazată pe 

discuție.  

Obiectivul interviului este de a solicita informații cu privire la un anumit subiect, astfel încât 

clasa să aibă posibilitatea de a răspunde la aceste informații. Dar, există o dimensiune 

adăugată în utilizarea interviului: studentul are responsabilitatea de a fi informator și a aduce 

înapoi informațiile într-o formă care poate fi utilizată pentru discuții de clasă. Astfel, se 

elimină elementul de pasivitate, se implică elevul și îl trimite în mod activ într-o confruntare 

cu subiectul, precum și cu personalități care au de a face cu subiectul”( 

https://bible.org/seriespage/20-interview-teaching-technique). 

1.2.2.5.   Jocul de rol (Role-play) 

1.2.2. 5.1.   Definiție 

Jocul de rol sau role play este o metodă activă de predare-învățare, „inspirată din 

teoriile psihodramei dezvoltate de către Moreno” (Negreț-Dobridor; Pânișoară, 2005, p. 222). 
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Prin punerea în practică a acestei metode, elevii au posibilitatea de interpreta roluri cu 

tematică socială sau profesională, dându-le posibilitatea de a-și forma sau dezvolta anumite 

abilități, atitudini, competențe etc. Această metodă interactivă presupune chiar implicare 

personală din partea elevilor. În urma unor astfel de jocuri, unii elevi pot realiza și spre ce fel 

de cariere profesionale se îndreptă. 

1.2.2. 5.2.   Modul de organizare al jocurilor de rol 

În funcție de tema aleasă și rolurile pe care le vor interpreta, numărul de elevi care 

participă variază, de la 3-4 elevi. Se poate ajunge până la chiar 20-25 dacă situația-problemă 

implică un grup social mai larg. La fel și timpul de desfășurare este unul variabil, de la 15 

minute până la 60 de minute. Role playing-ul „nu presupune subgrupări și regrupări” 

(Niculescu, 2000, p. 217). 

De cele mai multe ori, elevii primesc informații pe role-cards. Elevii preiau informații 

de pe acele bilete, dar adaugă, la rândul lor, și alte informații.  

Pentru desfășurarea jocurilor de rol, trebuie să se țină cont de câteva reguli: 

- elevii să înțeleagă clar ideea de joc de rol; 

- contextul să fie clar; 

- acordarea de timp pentru a înțelege cerința; 

- acordarea de timp pentru a se pregăti; elevii au posibilitatea de a-și scrie notițe, dar 

fără ca acestea să fie citite, doar să fie un punct de plecare (Scrivner, 2000, pp. 

156, 159). 

La fel ca fiecare metodă de predare-învățare, și role play-ul se desfășoară urmărind 

câteva etape: delimitarea situației și a personajelor care urmează a interpreta rolurile (cadrul, 

locul și momentul, condițiile de desfășurare a acțiunii, personajele acțiunii și statusul lor 

social); alegerea actorilor (voluntar sau prin desemnarea de către cadrul didactic), pregătirea 

jocului (formatorul prezintă situația, stabilește care sunt așteptările din partea cursanților, 

prezintă actorii celorlalți cursanți, care îi urmăresc pe colegii lor din poziția de spectatori, 

cheamă actorii pe scenă, în ordinea rolurilor), derulare jocului de roluri, analiza jocului de 

roluri (intervievarea actorilor și a spectatorilor cu privire la cum s-a desfășurat jocul de rol; 

analiza jocului care va fi orientată spre obiectivele jocului de roluri) (Chivu; Popa; Curteanu, 

2000, pp. 76 – 77). În analizarea jocului de rol sunt stabilite câteva concluzii. Aceste concluzii 

urmăresc stabilirea dificultăților impuse de situația-problemă sau de roluri, notarea felului 

cum sunt percepute rolurile de către spectatori, specificarea în cazul în care este posibilă o altă 

interpretare a rolurilor sau rolului, caracterizarea fiecărei interpretări oferite de către 

personaje. 
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Limba engleză în România 

Fragment din disertatia de gradul I – prof. Chidesa Felicia (Colegiul Economic „Ion Ghica”, 
Targoviste) 

Istoria predării limbii engleze în România datează de la începutul anilor 1800. La acea vreme 
existau  profesori, manuale, autori de dicționare și traducători care o studiau si apoi aceasta 
veche limba de cultura si civilizatie era  predata  elevilor de toate varstele. Dar cărțile 
publicate în limba engleză și manualele care erau folosite la acea vreme au fost traduse din 
ediția franceză, așa cum erau traduse si unele piese scrise de Shakespeare. Odată cu trecerea 
timpului, legătura creata intre cultura și civilizația britanică si spatiul cultural romanesc a 
devenit mai directă și predarea limbii engleze a evoluat si ea. Când discutăm despre modul în 
care limba engleză a fost predată în România, trebuie să avem în vedere un lucru foarte 
important: in vremea in care studenții de toate vârstele au început să invete limba engleză în 
România,ei traiau si invatau într-o țară francofonă. Intelectualii români merseseră la școală la 
Paris generatii de-a randul, iar modelul francez era cel care îi „constansese” să studieze o 
limbă străină după modelul „langue et civilisation”. Din această cauză,ei au început să 
studieze limba engleza în același mod; i-au studiat gramatica, cultura și arta traducerii sale în 
limba română. Când vorbim despre „limbă și civilizație”, nu putem să nu observăm că, la 
început, în procesul de studiu al  limbii engleze, traducerea a fost inevitabil și masiv folosită 
(Vianu, 2016). 

După cum a remarcat Boia, înainte de Primul Război Mondial, „puțini români puteau citi 
literatura engleză în original și chiar în traducere nu o citeau prea mult - cu excepția evidentă 
a lui Shakespeare (poate mai universal decât  limba engleza!)” (Boia, 2001, p. 200). 
Romanele lui Dickens, lucrările lui Somerset Maugham sau ale lui A. J. Cronin au apărut doar 
cu câteva decenii mai târziu și în aceeași perioadă au fost publicate și basmele lui Mark Twain 
și E. A. Poe. Datorită implicării britanicilor în industria petrolieră din România,limba engleza 
a început să fie predată în școli în perioada interbelică, dar nu în aceeași măsură  in care erau 
predate limba franceza sau cea germana. Abia în 1936, Universitatea din București a  creat o 
catedra de limbă și literatură engleză, iar Dragoș Protopopescu a fost primul profesor care a 
promovat cultura britanică în peisajul cultural românesc. De asemenea,el a fost cel care a 
publicat un volum de eseuri numit „Fenomenul englez”. 

Când s-a încheiat cel de-al doilea război mondial, cinefilii au așteptat în zadar să urmărească 
din nou filmele preferate, western-urile foarte populare in toata lumea, pentru că acestea au 
reapărut abia în anii `60 și în acel moment au fost foarte atent alese de comuniști iar scenele 
„nepotrivite” au fost cu grija indepartate de o cenzura care matura atent tot ce venea din vest. 

 Deși la începutul instaurării regimului comunist și, mai târziu, când libertățile de tot felul au 
fost refuzate tot mai multor oameni, românii i-au așteptat în zadar pe americani, tocmai 
această așteptare a  fost cea care a menținut o rază de speranță vie in sufletele multora dintre 
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ei; multi romani  au ajuns să creadă că „americanii  aveau sa vina” în ciuda intenției lor de a 
nu-si face niciodată aparitia intr-o tara aflata asa de aproape de „pumnul  sovietic” 
amenintator . 

Tot ceea ce avea legătură cu vestul, cărți, reviste, ziare și, în consecință, opinii, idei, doctrine, 
chiar și predarea limbii engleze în sine era atent supravegheată și controlată în modul în care 
puteau influența și modela mintea și convingerile oamenilor, în special ale celor tineri. Nu 
numai obiectele  de studiu umaniste, cum ar fi  limba româna, istoria sau geografia, au fost  
rescrise cu atenție pentru a „corespunde” indicațiilor partidului, dar și manualele de limbi 
străine contineau texte care au fost compuse pentru a aduce laude „conducatorului iubit” și 
„realizarilor marete” care luau fiinta numai datorita clarviziunii sale. (Boia, 2001). 

Cercetători precum Eleonora Bălănescu (2019) au comparat un manual folosit pentru  elevi de 
clasa a saptea in timpul regimului comunist cu unul folosit în zilele noastre. Nu numai ca 
textele folosite erau artificiale și in intregime rupte de realitatea acelor zile, dar și modul in 
care era abordat studiul timpurilor gramaticale, de exemplu, era unul limitat și lipsit de 
utilitate imediata, concreta; Scopul autorilor nu era acela de a-i înveța pe elevi să folosească 
anumite structuri gramaticale pentru a comunica sau pentru a avea alternative la modul în care 
funcționează timpurile verbale în situații din viața reală, de exemplu, ci de a acoperi un 
anumit număr de subiecte de gramatică pe parcursul lecțiilor propuse, deoarece acesta era 
modul în care era conceputa programa scolara pentru studiul limbii engleze la acea vârstă. 
Studenții și profesorii  aveau șanse aproape inexistente de a-și exersa și de a-și dezvolta 
abilitățile de vorbire și nu puteau asculta vorbitori nativi fata in fata decat foarte rar. Singurele 
filme pe care le puteau viziona erau westernuri vechi care erau cenzurate cu atenție. În 
consecință, citirea textelor,exercitiile de gramatica care presupuneau fixarea cunostintelor 
predate, eseurile pe o tema data, traducerile in limba romana si retroversiunile din limba 
engleza  erau deprinderi  cel mai mult dezvoltate în rândul elevilor, la acel moment. 

Deși este posibil să nu fi fost conștienți, acesta a fost un fel de rezistență pasivă a profesorilor 
fata de un regim totalitar care intenționa să anuleze individualitatea și independența la toate 
nivelurile. În ciuda lipsei de resurse, profesorii și elevii au continuat să predea și să studieze 
limba engleză, iar interesul și atracția pentru aceasta limba de circulatie universala a crescut 
din ce în ce mai mult. In momentul in care comunismul s-a prabusit, nu numai societatea 
românească, ci și atitudinea față de învățarea limbilor străine s-a schimbat.Granițele fizice și 
culturale ale acestor meleaguri erau acum deschise și tot mai mulți oameni s-au concentrat 
asupra învățarii limbii engleze. Dorința de a studia acesta limba a fost declanșată în principal 
de  o motivație instrumentală și tot acest interes crescând a trebuit să fie abordat rapid de 
sistemul de învățământ românesc.Limba engleza a fost inclusă în programa școlară și a fost 
predată în aproape toate școlile din România. 

Deși influențele din domeniul pedagogic au avut o întârziere de câteva decenii în aplicarea lor 
în România, lucrurile s-au schimbat mai repede după 1989. Sistemul nostru de învățământ s-a 
adaptat rapid și, așa cum a observat Bălănescu (2019), schimbările de mentalități, practici, 
politici și contextele sociale, societatea în sine care a fost transformată, toate acestea au atras 
dupa sine dezvoltarea și transformarea modalitatilor de predare a limbii engleze. Românii au 
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fost mai motivați ca niciodată să devină utilizatori experimentati ai unei limbi vorbite la nivel 
mondial.  

După 1989, dorința de a ajunge din urmă  lumea occidentală și de a recupera toate momentele 
în care nu aveam acces la nimic din ceea ce venea din acea direcție, a transformat societatea 
românească într-un „burete” care a absorbit rapid toate tendințele și abordările care păreau 
atractive,  noi. Schimbările au afectat rapid tinerii la nivel individual, dar  în unele instituții 
ele au avut loc intr-un ritm mai lent, în funcție de voința politică sau de inerția sistemului de 
educatie în sine; indiferent de ritm, societatea românească este complet diferită acum fata de 
modul in care era in urma cu 30 de ani. 

În prezent, există clase cu predare in limba engleza sau in regim intensiv la care admiterea 
este foarte competitivă; cererea pentru astfel de clase este mare și elevii sunt dispuși să 
înceapă aceste programe chiar și la o vârstă mai mică. La majoritatea claselor, limba engleza 
se studiaza  două ore pe săptămână, in regim intensiv limba engleza se studiaza  patru ore pe 
saptamana și  intr-unul bilingv  șase sau șapte ore pe săptămână. 

Mai mult decât atât, limba engleză a devenit parte a planurilor de învățământ ale tuturor 
facultăților,din momentul in care  a fost semnată Declarația de la Bologna în 1999. La nivel 
școlar, în Facultățile de litere, limbile străine sunt principalele discipline, dar multe alte 
facultăți oferă studii universitare în limba engleza și studenții au posibilitatea de a studia 
ingineria sau medicina, de exemplu, în limba engleză. Ei studiază aceasta limba în scopuri 
specifice si astfel au fost dezvoltate cursuri care se adreseaza acestor domenii, cum ar fi 
engleza pentru afaceri  sau engleza pentru  medicina, ș.a.m.d. Astfel, universitățile românești 
au reacționat direct la solicitările studenților lor și au introdus cursuri ESP concepute pentru 
discipline non-filologice. 

Un alt grup distinctiv de persoane  interesate să studieze limba engleză este format din 
profesioniști care sunt dispuși să-si lărgească perspectivele carierei prin deschidere 
internationala  și astfel sunt foarte interesați să studieze limba engleză pentru a fi implicați în 
proiecte internaționale și tranzacții economice; acest grup devine din ce în ce mai numeros de 
la an la an. 

Mai mult, părinții joacă un rol important în încurajarea copiilor lor in studiul limbii engleze, 
deoarece au înțeles cerința fata de cunoasterea limbii engleze în societatea actuală și își 
îndeamnă copiii să înceapă să studieze această limbă străină de la o vârstă fragedă. 

În timp ce preocuparea părinților fata de dezvoltarea abilităților lingvistice ale copiilor lor a 
crescut, în 2013 Ministerul Educației a decis ca elevii să înceapă să fie expuși  la studiul unei 
limbi străine  inca din clasa pregătitoare și astfel a fost alcatuit un curriculum pentru 
„Comunicarea în limba moderna 1”pentru anul pregătitor,pentru clasele a I-a și a II-a , 
curriculum creat special pentru aceasta grupa de varsta. In unele situatii, din ce in ce mai 
frecvente in ultimul timp, copiii încep să studieze  limba engleza chiar înainte de a merge la 
școală, inca de la trei sau patru  ani, deoarece gradinitele românești, private sau publice, oferă 
cursuri de limba engleză concepute special pentru aceasta vârsta. 
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Câteva școli internaționale situate în marile orase din Romania precum București, Cluj, 
Timisoara Iași, Constanta, Brașov și Craiova oferă, de asemenea, elevilor lor șansa de a 
participa zilnic la cursuri predate de vorbitori nativi iar materiile de studiu oferite sunt in 
concordanta cu un curriculum britanic sau american. 

Astfel,  limba engleza a devenit o limbă care trebuie inteleasa, vorbita si cunoscuta in 
profunzime, o limbă a prezentului  și a viitorului, o limba in care nu este  doar „cool” să 
vorbești cu străinii online, ci și o limba de comunicare utila in care poti gasi informații sau 
prin cunoasterea careia iti poti  asigura un loc de muncă bun în viitor. Profesorii de limba 
engleză au fost, de asemenea, expuși unor metodologii de predare a limbii engleze și au 
îmbrățișat cu entuziasm modalități moderne și noi tehnici de predare. Formatorii și profesorii 
de limbi străine sau alți specialiști străini care au experienta în predarea limbii engleze pentru 
vorbitorii altor limbi au oferit o perspectivă diferita profesorilor români care au predat  limba 
engleza după 1989 și care încearcă în permanență să creeze ore si activitati interesante și 
captivante pentru elevii lor. 

Prin urmare, alegerea materialelor care urmează să fie predate și metoda utilizată pentru 
predare este foarte importanta la toate nivelurile. 

Printre obiectivele prezentului curriculum, putem enumera abordarea centrată pe elev, 
instruirea comunicativă și procedurile de lucru bazate pe sarcini. Elevii au nevoie să fie 
conștientizati nu numai  cu privire la formele si registrele de comunicare dar si cu privire la 
funcțiile acestora .        

În prezent, ne confruntăm și cu un fenomen care schimbă oamenii și instituțiile, iar această 
realitate se numește globalizare. Această tendință este una complexă și afectează întreaga 
lume, inclusiv România, în nenumarate moduri. Globalizarea este caracteristica dominantă a 
societății actuale atunci când avem în vedere un context internațional. Este o tendință subtilă 
care afectează incet dar sigur toate națiunile lumii. 

Davies și Guppy (1997) identifică două concepte largi ale globalizării directe care 
influențează sistemele educaționale. Economia este primul concept global care promovează 
concurența de piață și investițiile globale prin încurajarea convergenței aranjamentelor 
instituționale între națiuni și între sistemele de învățământ. Acest teren comun pentru fiecare 
cetățean sau viitor membru al unei astfel de lumi globale a fost și va continua să fie  unul al 
spatiului englez de comunicare. Al doilea concept care dă naștere la globalizare este accesul la 
informație care este facilitat de comunicarea prin satelit și mass-media, si care întărește rolul 
principal al  limbii engleze ca limbă dominantă de comunicare. În prezent, nu numai 
buletinele de știri, ci și lucrările științifice majore din orice domeniu și lucrările literare de 
orice fel pot fi citite și consultate în limba engleză. Lucrările tehnice din toate domeniile, 
studiile de cercetare din orice ramura a stiintei sau capodoperele din fiecare cultură a lumii 
sunt traduse constant în  limba engleză și, astfel, o mulțime de oameni au acces  pentru 
totdeauna la ele. 
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  ”TEACHING THE ENGLISH PREPOSITIONAL AND PHRASAL  STRUCTURES TO 
HIGHSCHOOL STUDENTS”  

                                                                    Profesor: Marcu Popescu Mădălina Aneta 

 

  Am ales ”Structuri prepoziționale și locuționale” pentru că această temă combină stilul 

formal de exprimare scrisă cu stilul informal de exprimare, predominant orală, care ne 

surprinde în permanență, prin noutate, prin adaptarea lui la schimbările societății. Dacă stilul 

literar și cel științific caracterizate prin exprimare amplă, apelează la aceste structuri tocmai 

pentru ca orice confuzie să fie elucidată, stilul oratoric face apel la aceste forme pentru 

sintetizare, pentru limitarea numarului de cuvinte utilizate în comunicare. 

Astfel, am considerat că studierea acestor structuri în clasă constitie un real căștig pentru 

elevi,deoarece, atât impactul auditiv,cât și cel vizual nu-i va lua prin surprindere, în orice 

context social sau tematic se vor afla, în timpul și dupa terminarea liceului. 

Lucrarea   ”TEACHING THE ENGLISH PREPOSITIONAL AND PHRASAL 

STRUCTURES TO HIGHSCHOOL STUDENTS”  este un studiu asupra expresiilor specifice 

de limbă, cu care un vorbitor nativ de o altă limbă decât limba engleză nu este familiarizat. 

Despre aceste structuri s-a scris un mare volum de informație ,pe care am parcurs-o din 

dorința de a fi cât mai bine informată în vederea redactării acestei lucrări, în conținutul cărei 

am încercat o abordare diferită de cele întălnite în sursele selectate, acordând o atenție 

deosebită modului de implementare a acestora la clasă. 

Astfel că lucrarea se structurează in doua părți distincte: PARTEA I –Studiul teoretic al 

structurilor prepoziționale și frazeologice, si PARTEA a II a-Abordarea metodică a acestor 

structuri în cadrul orelor de curs. 
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PARTEA I - Studiul teoretic al structurilor prepoziționale și frazeologice-  cuprinde 5 

capitole, cate un capitol pentru fiecare tip de locuțiune: verbala, prepozițională,substantivală, 

adjectivală si adverbială. 

Capitolul I- Locuțiunea verbală 

 delimitează tipurile de structuri verbale 

 identifică particularitățile fiecărui tip și 

 punctează grafic prezența lor în exprimarea orală sau scrisă, formală sau informală, în 

situații reale de viață sau imaginativ artistice. 

Capitolul II- Locuțiunea prepozițională 

 analizează utilizarea prepozițiilor contextual și 

 marchează diferența dintre categoriile de prepoziții dependente și cele care schimba 

sensul categoriei gramaticale determinate. 

Capitolul III- Locuțiunea substantivală 

 se axează pe identificarea tipurilor de structuri locuționale 

 aprofundează latura semantică a acestor structuri, punând accentul pe denotație și 

conotație 

 identifică modalitați de dezvoltare și exploatare a unui concept, noțiune- latfel 

comună- cu scopul de a crea o imagine artistică sau a denota o acuratețe sporită 

Capitolul IV- Locuțiunea adjectivală 

 identifică tipurile de structuri de acest gen 

 decodifică trăsăturile semantice ale acestor structuri în utilizarea lor artistică, literară 

sau cotidiană, 

 insistă pe relația dintre aceste structuri și alte categorii gramaticale pe care acestea le 

determină 

Capitolul V- Locuțiunea adverbială 

 identifică tipurile de structuri de acest gen 

 decodifică trăsăturile semantice ale acestor structuri în utilizarea lor artistică, literară 

sau cotidiană, 
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 insistă pe relația dintre aceste structuri și alte categorii gramaticale pe care acestea le 

determină 

 

PARTEA a II a-Abordarea metodică a acestor structuri în cadrul orelor de curs –cuprinde 7 

capitole, după cum urmează: 

Capitolul I – Înțelegerea vocabularului si a limbii: 

 oferă o serie de motive pentru care este necesar să se predea aceste structuri în școală 

într-o manieră cât mai naturală, pornind de la situații de limbă vorbită. 

Capitolul II- Limbă, limbaj și abilități: 

 insistă pe crearea de capacități și deprinderi de utilizare a acestor structuri lingvistice 

Capitolul III- Sintagmele si traducerea lor 

 problematizează traducerea acestor sintagme/expresii și propune strategii de traducere 

a acestora 

Capitolul IV- Organizarea lexicului 

 continuă analiza lingvistică a cuvintelor, dar subliniază și latura emoțională pe care 

acestea o sugerează în diverse contexte, 

 demonstrează prin exemple și contextualizează anumite expresii, gradul lor de 

inflexibilitate ți posibilitatea/imposibilitatea de a interveni în interiorul acestora 

Capitolul V- Activitații adaptate pentru această temă 

 prezintă 42 de activitați care vin în ajutorul profesorului, în predarea acestor structuri 

 se exemplifică analiza discursivă a unui text, prin analizarea relațiilor  de 

dependență/independență/interdependență a cuvintelor între ele, până la analiza 

individuală a înțelesurilor unui cuvânt. 

Capitolul VI- Exerciții concepute pe principii lexicale 

 explorează tipuri de exerciții care pot fi utilizate în timpul orelor de predare 

Capitolul VII- Planuri de lecție și teste 
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 abordează diferite strategii didacticeși tipuri de teste, care pot fi aplicate în timpul 

orelor de curs, ce se axează pe predarea acestor structuri frazeologice si sintagme 

particulare limbii engleze. 

Realizarea acestei lucrări mi-a confirmat că înțelegerea unei limbi ,diferita de cea nativă, nu 

constă în aceea că suntem buni cunoscători de gramatică și a unui număr mare de cuvinte, ci 

că în mare parte lexiconul mintal,pe care fiecare dintre noi și l-a format, se află structurat în 

expresii, sintagme ce conțin un numar variabil de cuvinte, dar aproape niciodată unul singur. 

Lexiconul este diferit în funcție de scopul de utilizare a limbii; limba scrisă necesită un număr 

mai mare și eventual cuvinte mai rare, în timp ce limba vorbită apelează la multe fraze și 

structuri, aparent utilizând cuvintele cele mai frecvente din limbă. ”Nu vei învăța să vorbești o 

limbă,doar prin exersarea cuvintelor!” a declarat profesorul universitar I.S.P.Nation în 

”Predarea și învățarea vocabularului” 1990, de aceea am ajuns la concluzia că profesorii 

trebuie să-i încurajeze pe elevi să folosească o varietate de mijloace informaționale, să încerce 

să identifice expresiile și să le folosească în propriile lor contexte. 

An de an, predând în modul prezentat în această lucrare, utilizând mijloacele și instrumentele 

concepute cu prilejul elaborării acestei lucrări, am simțit o îmbunătățire a fluenței în vorbire, 

precum și o ușurință în scriere a elevilor, iar anumite aspecte,care la început păreau greu 

accesibile, au devenit o pasiune. 

 

 

Vlădescu Maria Mădălina 
Liceul Teoretic ”Ion Heliade Rădulescu”, Târgoviște 

Lucrare pentru obținerea gradului didactic I, 2020 
 

 
Valențe formativ-educative ale predării textului epic în liceu 

 
 

Societatea contemporană, progresul tehnologic impun tot mai multe provocări care se 
reflectă inevitabil și în domeniul educației, unde stilul tradițional de predare nu mai este 
suficient, se promovează concepte precum interdisciplinaritate și transdisciplinaritate, iar 
mijloacele media au devenit un instrument aproape nelipsit al învățării. Se pune tot mai mult 
accentul pe formarea unor competențe care să-i ajute pe absolvenți să se adapteze și să se 
integreze în societate, să discearnă și să disocieze informația care ne asaltează permanent, sub 
toate formele și pe toate căile. Nu ajunge doar să cunoști literele pentru a ști cu adevărat să 
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citești, trebuie să percepi sensurile mesajului, nuanțele sale, mai mult sau mai puțin subtile, să 
acorzi atenție detaliilor de conținut, dar și de formă.  

In procesul de predare, lectura textului literar (esențială în studiul literaturii) nu se 
întâlnește întotdeauna cu o interpretare sau înțelegere adecvată din partea elevilor, prea grăbiți 
uneori pentru a medita cu adevărat la sensul celor citite.  Ecranizările unor romane sau nuvele 
celebre pot deveni în procesul didactic, puncte de sprijin pentru înțelegerea și interpretarea 
operelor literare a căror oglindă cinematografică sunt. 

Desfăşurarea vizuală a mişcării a făcut posibilă o perspectivă epică, cinematograful 
devenind foarte repede o modalitate de a povesti cu ajutorul imaginilor și al sunetelor. 
Deoarece limbajul cinematografic este un limbaj de sinteză, prin armonizarea creatoare a 
celor şase limbaje aparţinând celor şase arte tradiţionale (pictura, arhitectura, desenul, 
literatura, muzica şi dansul) şi combinaţiilor lor, receptorul efectuează, simultan, o lectură 
mult mai dificilă şi mai complexă, cel puţin în şase registre. Astfel, vizionarea unui film 
devine un proces la fel de complex precum lectura unui roman. 

Un demers instructiv-educativ de calitate are multe ”ingrediente”, dar cea mai 
importantă provocare de care trebuie să țină cont este personalitatea elevului pentru că el este 
protagonistul învățării. Din acest motiv, numeroase studii în domeniul educației au evidențiat 
importanța cunoașterii stilurilor de învățare și au adus în discuție conceptul de ”învățare 
centrată pe elev”. Pentru profesor este cu siguranță o provocare (și poate și o dovadă de talent 
didactic și implicare) să își construiască lecția astfel încât să îi implice pe toți elevii în 
procesul educativ, ținând cont de stilul de învățare al fiecăruia. 

Când vine vorba despre limba și literatura română, învățarea centrată pe elev capătă 
noi dimensiuni deoarece această disciplină înglobează mai multe niveluri: vocabular, 
comunicare, gramatică, literatură. Dacă în cazul studiului vocabularului sau al gramaticii 
lucrurile sunt mai ”stabile”, deoarece avem de a face cu norme clar fixate, în cazul literaturii 
situația stă diferit. Literatura implică mai multe instanțe, indiferent că ne gândim la textul 
epic, liric sau dramatic: autor, narator/eu liric, personaj, receptor (cititor). 

Noile pedagogii și didactici propun o schimbare de perspectivă din acest motiv: lectura 
elevului nu ar trebui să constituie o decriptare a sensului operei, ci o construire a sensului 
operei în interioritatea celui care citește. Receptarea textului epic nu este întotdeauna chiar atât 
de accesibilă pe cât s-ar părea. Cel puțin nu dacă este vorba despre un cititor naiv, cu 
experiențe modeste și mai puține lecturi la activ. În acest caz și rolul cadrului didactic în 
predare crește, iar responsabilitatea sa este cu atât mai mare cu cât trebuie să  stârnească 
interesul și curiozitatea elevului față de un gen literar care în universul modern pierde tot mai 
mult teren în favoarea activităților care implică mijloace media: jocuri pe calculator, 
navigarea pe internet pe tabletă, smartphone sau laptop, vizionarea de filme.   

După cum o arată preocupările elevului modern, domeniul multimedia (jocuri pe 
calculator, smartphone sau tabletă, diverse filme, muzică sau emisiuni televizate)  este foarte 
captivant și poate ocupa mare parte din timpul copiilor, inclusiv timpul alocat temelor. Câți 
elevi nu preferă să vizioneze ecranizarea unei cărți, în  loc să piardă vremea citind cartea în 
sine: economisesc timp și au parte de un ansamblu de imagini, muzică, decoruri, costume care 
dinamizează întreaga poveste. Din astfel de motive transpunerea textului epic în alte 
discursuri artistice, poate rezolva anumite neajunsuri, poate înlesni perceperea esenței textului 
și îl poate face mai atractiv. 
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Intervine, însă, întrebarea ”Care ar fi discursurile artistice cele mai potrivite pentru a 
surprinde esența textului epic?” Cel mai important aspect ce trebuie luat în considerare pentru 
a răspunde acestei întrebări este cel al organizării materialului epic. Platon identifica drept 
concept definitoriu al epicului, noțiunea de „diegesis” (”istorisire”, ”narativitate”), prin 
opoziție cu ”mimesis” (”imitația”). Distincția este reformulată în anii ’70 de Wayne Booth 
sub forma telling (a spune) vs. showing (a prezenta). Școala fromală rusă (Tomaşevski, 
Şklovski, Petrovski ş.a.) distinge două ”etaje” principale ale epicului: fabula (”histoire” la 
Gerard Genette, ”plot” în spațiul anglosaxon, ”povestire” în limba română) reprezentând ce se 
povestește și subiectul (”discours” La Gerard Genette, ”story” pentru anglosaxoni, ”discurs” 
în limba română) care se referă la modul cum se povestește. Raportul fabulă/subiect poate fi 
variabil, în literatura postmodernă aceeași fabulă putând fi prezentată prin discursuri diferite. 
Interes estetic prezintă discursul, în vreme ce istoria (fabula) este partea operei epice care 
există independent de limbajul acesteia și dincolo de ea. Este ceea ce subzistă și atunci când 
scrierea epică este ecranizată sau transpusă într-un alt discurs artistic. Așadar, pentru a 
transpune textul epic în alte discursuri literare, trebuie avute în vedere: logica faptelor, relația 
dintre personaje, spațiul și timpul, totul redat dintr-o anumită perspectivă. Povestea dintr-un 
text narativ se poate reda în  diverse domenii aparținând artelor vizuale (pictură, sculptură) 
sau artelor muzicale. Pentru a exemplifica, putem aminti legenda Tristan și Isolda, redată în 
pictură în multiple variante: Dante Gabriel Rossetti -  Tristram and Isolde Drinking the Love 
Potion, Don Quijote în Sierra Morena, operă tragi-comică semnată de Francesco Bartolomeo 
Conti în 1719, este prima operă muzicală ce redă tematica romanului lui Cervantes, Don 
Quijote de la Mancha, Anul 1869 înregistrează la Balshoi Theatre din Moscova, premiera 
baletului Don Quijote regizat de Marius Petipa; în domeniul picturii, Honoré Daumier este 
artistul cel mai puternic marcat de romanul lui Cervantes, opera sa numărând nu mai puțin de 
29 de picturi și 49 de desene bazate pe diferite scene din romanul menționat; Micul Prinț de 
Antoine de Saint –Exupéry  a fost deopotrivă ecranizat (cea mai recentă variantă fiind My 
Little Prince, fantezie 3D, regizat de Mark Ormond), audio-adaptat în franceză pe disc de 
vinilin (1954, cu Gérard Philippe ca vocea naratorului), transpus în teatru radiofonic (1999, 
radio BBC 4 transmite varianta dramatizată în ziua de Crăciun, regia Bonnie Greer), ilustrat în 
roman grafic (2008, autor Joann Sfar). 

La ce bun atât de multe și diverse adaptări? Deoarece textul epic (ca orice text literar 
în definitiv) este un caleidoscop de idei, fapte, trăiri pe care fiecare cititor le filtrează prin 
propria experiență și apoi încearcă să le redea într-o formă care corespunde mai bine propriei 
interiorități. Proteismul textului epic care se transpune în teatru, musical, balet, text audio, 
benzi desenate, desene animate sau filme demonstrează varietatea și accesibilitatea poveștii 
epice în sine. 

 Avantajul principal este accesibilizarea mesajului operei epice pentru toate categoriile 
de vârstă (aici avem în vedere desenele animate sau benzile desenate). Discursurile artistice 
enumerate utilizează simultan limbaje diferite, sunet, muzică, imagine, culoare, ceea ce 
favorizează percepția simultană, pe mai mute planuri. Datorită multitudinii limbajelor, 
sensurile operei se îmbogățesc și dobândesc ecouri mai intense în conștiința receptorului. De 
asemenea, în cazul baletului, al teatrului, al operelor și al musical-ului, legătura cu publicul 
este mai intensă și mai directă, acesta participând în mod nemijlocit la performarea actului 
artistic. În această situație, purificarea spectatorului prin artă, catharsis-ul, este  mult mai 
profundă. Nu este de neglijat nici problema dimensiunilor operei: un roman poate avea sute de 
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pagini (mai ales dacă are mai multe volume) ceea ce necesită timp pentru lectură (o 
săptămână, o lună, poate un an, în funcție de rapiditatea cu care fiecare cititor parcurge și 
înțelege firele epice), iar parcurgerea capitolelor se face succesiv, motiv pentru care 
receptarea va fi îngreunată sau chiar distorsionată. Un balet sau o ecranizare după un roman 
are avantajul că se vizionează într-o unitate de timp restrânsă (două-trei ore) și atunci și 
perceperea mesajului și a sensului operei se face mai rapid.  

 Pe de altă parte toate aceste tipuri de transpuneri au un mare dezavantaj: tocmai faptul 
că trebuie să se încadreze într-o unitate temporară fixă condiționează regizorul și scenaristul 
să selecteze din textul epic doar elemente, fapte și personaje pe care le consideră esențiale 
pentru a reda acțiunea și mesajul operei literare. Evident că astfel apar discrepanțe între 
viziunea scriitorului și viziunea regizorului, cel din urmă fiind nevoit să aleagă nu doar 
anumite scene din textul epic, ci și decoruri care să corespundă descrierilor din carte, un fond 
sonor potrivit și, mai ales, actori care să interpreteze credibil personajele. Astfel se poate 
întâmpla ca textul literar să suporte și denaturări: actorii să nu interpreteze convingător, 
scenele alese să nu surprindă exact esențialul operei, decorurile sau costumele actorilor să nu 
fie în concordanță cu epoca acțiunii etc. Dacă spectatorul a citit înainte textul literar 
comparația cu ecranizarea (baletul, tabloul, musicall-ul) pe care o vizionează este inevitabilă 
și astfel apar judecățile de valoare, care fie apreciază că transpunerea nu se ridică la valoarea 
cărții, fie, în cazuri fericite, că transpunerea îmbogățește opera literară cu noi viziuni și 
perspective. In plus, transpunerile în diverse discursuri artistice creează imagini ample sau 
detaliate pentru public, spre deosebire de textul epic ce obligă cititorul să își creeze singur 
reprezentările mentale. Acest lucru poate fi un avantaj dacă transpunerea artistică este 
valoroasă și bine realizată, dar poate deveni dezavantaj dacă ne gândim că viziunea pe care și-
o creează cititorul face parte din sensul operei. 

La ora de limba română provocarea o constituie integrarea creativă a mijloacelor 
digitale în procesul instructiv-educativ pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă în profunzime. 
Metodele și mijloacele care trec dincolo de granițele disciplinei pot crea contexte reale și 
realiste pentru învățare: realizarea de afișe, colaje, dramatizări, realizarea de scurt-metraje, 
desene, picturi de către elevi, explorarea film-carte pot fi variante de transpunere sau discutare 
a mesajului unei opere literare care satisfac și nevoile și interesele elevilor în viața cărora 
componenta audiovizuală este foarte pregnantă. Scăderea interesului elevilor pentru lectură și 
pentru textul scris, monotonia care intervine în studierea ”clasică” a textelor literare, lipsa 
conexiunii între universul operei (prea îndepărtată în timp și prin urmare greu de reprezentat 
mental ca atmosferă și cadru) și universul elevului sunt exemple de situații în care tehnologia 
modernă a mijloacelor de comunicație ar putea fi folosită cu succes.   

Cu ajutorul audiovizualului neajunsurile ce intervin în cadrul orelor de literatură ar 
putea fi combătute sau măcar reduse. Pe lângă faptul că le oferim elevilor clasica expunere 
despre romanul Ion de Liviu Rebreanu și apoi ne străduim să îi introducem în atmosfera 
romanului prin studiul lexicului specific utilizat de autor, al lecturării unor fragmente, al 
clasificării indicilor spațio-temporali, am putea să le oferim și ecranizarea romanului, Ion, 
blestemul pământului, în regia lui Mircea Mureșan. Dorințele care îl macină pe protagonist, 
epoca și mediul în care trăiește sunt diferite de ale elevului din secolul XXI. Vizionarea 
ecranizării îl poate ajuta să își reprezinte mai clar în minte lumea personajului, vor înregistra 
detalii legate de vestimentație, limbaj, peisaje din lumea rurală, ocupații specifice lumii 
satului, aspectul caselor etc. Practic, audiovizualul oferă o mostră a unei realități sociale și 
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apropie de spectator o lume care în roman era mai îndepărtată și poate chiar lipsită de 
consistență. Dialogurile dintre personaje, mimica și gesturile lor dinamizează acțiunea, expun 
mai clar relațiile sau conflictele care se stabilesc între acestea. În plus, scene, precum cea în 
care Ion sărută pământul, au un ecou mai puternic dacă sunt efectiv vizualizate de elevi. 
Existența unui fond sonor le amplifică efectele creând în sufletului spectatorului anumite 
impresii: empatie sau, dimpotrivă, dezaprobare, ceea ce îl ajută să se implice în firul acțiunii 
și să își formeze opinii clare despre fapte și personaje.  

 
În același timp, audiovizualul oferă o perspectivă de vedea lucrurile, un alt limbaj prin 

care sunt expuse faptele unei opere epice: sunete, imagini și mișcare, spre deosebire de roman 
care este static, deci contribuie și la dezvoltarea vocabularului specific multimedia. 
Conjugarea diferitelor limbaje artistice produce un sincretism al artelor care este benefic 
pentru abordarea interdisciplinară a operei. Este favorizată și dezvoltarea simțului estetic și 
critic la elevi, care pot aprecia frumusețea actului artistic sau cât de adecvat a fost redat prin 
film mesajul textului literar. Intervine astfel și conexiunea disciplinei limba și literatura 
română cu alte domenii, cinematografia în acest caz. Astfel elevul poate învăța și despre 
faptul că o temă, un subiect nu este valabil într-un singur spațiu, ci se judecă și în relație cu 
alte discipline și mediul de învățare devine interactiv.  

Audiovizualul se impune și ca o fereastră deschisă către lume; un conținut în format 
multimedia se poate distribui mai rapid mai multor elevi deodată, se pot viziona simultan 
toate nivelurile sale (imagine, sunet, mișcare), prin intermediul internetului se pot stabili rapid 
conexiuni cu alte conținuturi și teme asemănătoare, elevii pot concepe ei înșiși prezentări 
multimedia. În acest fel ei învață să folosească instrumente multimedia și mijloace tehnice de 
care vor avea nevoie și în viitoarea lor carieră. Utilizarea audiovizualului în predare are și alt 
efect: dezvoltarea competenței de ”a viziona”. Așa cum nu toată lumea știe să citească, nu 
toată lumea știe și să vizioneze, deoarece ambele activități presupun o capacitate culturală și 
intelectuală, un volum de cunoştinţe şi deprinderi care se formează sau se îmbogățesc. 
Spectatorul ”naiv” urmărește un film sau un clip video atras de imagini și de povestea expusă, 
de multe ori fără a observa detalii legate de montaj compoziție, amploarea cadrului, jocul 
actorilor, decor, coloană sonoră etc. Organizarea frecventă a lecțiilor care  includ ecranizări și 
mijloace media va duce și la dezvoltarea capacității de a aprecia nu doar povestea ecranizată, 
ci și mijloacele de realizare a acesteia. Elevii vor dezvolta o competență audiovizuală, vor 
învăța să aprecieze discursuri artistice diferite, să le compare, să le contextualizeze. 

Învățarea devine mai vie și mai realistă prin audiovizual pentru că folosește imaginea 
care este mai palpabilă, concretă. Impresiile create de imagine sunt mai puternice și rămân 
mai mult timp în conștiința receptorului contribuind la permanentizarea învățării. În definitiv, 
imaginea este mai concretă decât ideea, reprezentarea mentală pe care și-o face cititorul. 
Pentru o parte dintre elevi, vizionarea ecranizării unei nuvele sau a unui roman poate crea 
iluzia realității mult mai clar decât textul. În această situație, mijloacele tehnice multimedia 
satisfac nevoie de învățare diferite, specifice individului: elevii cu stil predominant vizual sau 
auditiv vor fi mai bine stimulați prin folosirea clipurilor video sau a ecranizărilor în procesul 
de predare. 

Nu în ultimul rând, audiovizualul este furnizor de contexte și  experiențe noi. Este 
imposibil să călătorim în timp pentru a vedea efectiv cum arăta satul Moromeților în perioada 
postbelică sau pentru a observa vestimentația și comportamentul oamenilor în perioada 
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antebelică, 1909, când se desfășoară acțiunea din Enigma Otiliei.  Sigur că textul literar ne 
poate transpune în atmosferă prin detaliile oferite de autor cu privire la obiceiuri, 
vestimentație, descrieri amănunțite ale cadrului spațial. Dar, din nou, imaginea se dovedește 
mai concretă și mai expresivă, mai ales pentru elevii cu stil de învățare auditiv și vizual, iar 
vizionarea ecranizării romanului Moromeții de Marin Preda, de exemplu, prezintă în mod 
foarte realist epoca și lumea satului în perioada dintre cele două Războaie Mondiale. O  
metodologie educațională bazată pe audiovizual înseamnă a completa sistemul formal de 
predare-învățare-evaluare cu o alternativă care presupune comunicarea între arte și discursuri 
artistice diferite, îmbogățind universul cultural și lingvistic al elevului și dând naștere unor 
contexte de învățare noi, cu potențial motivațional pentru elevi.   

Prin utilizarea ecranizării la orele de curs învățarea capătă un aspect problematizant și 
se stabilește și o tematică fertilă pentru dezbateri, observații, analize, ateliere de lucru: relația 
literatură – cinematografie. Discuțiile pe această temă sunt extrem de numeroase și ample: cât 
de mult se condiționează una pe cealaltă, care dintre cele două arte are un impact mai puternic 
asupra publicului, ce interferențe și elemente comune există între ele, ce le diferențiază, ce are 
fiecare specific, imposibul de redat de cealaltă? Discuțiile pot evolua în multiple direcții, cel 
mai important este cât de benefic este aportul ecranizării în predarea  literaturii române, cât de 
mult sprijină cinematografia procesul didactic. Ca în orice demers, există elemente pozitive și 
negative, avantaje certe, dar și dezavantaje și pericole de care profesorul trebuie să țină seama 
atunci când alege să se folosească de ecranizare în studiul unei opere literare.  

Ecranizarea este o tehnică  de difuzare a gândirii care propune o altă viziune asupra 
operei literare, o viziune care poate fi mai clară, mai nuanțată, ajutând spectatorul să  
înțeleagă mai bine opera literară. Lumea textului epic este materializată, personajele au un 
chip, sunt vii, comunică, acțiunea este fixată într-un spațiu concret, observabil. În acest mod, 
prin ecranizare se recreează atmosfera unei epoci trecute, elevii au acces vizual la perioade 
istorice apuse, pe care le opera literară le evocă doar la nivel imaginar. Cu alte cuvinte, 
ecranizarea aduce textul epic în lumea noastră pentru că are o mare putere de evocare 
obiectuală și  îi dă viață, ceea ce îl face mai accesibil pentru elevi. În plus, există ecranizări ale 
literaturii române care reușesc să redea fidel și realist atmosfera și lumea din romanul pe care 
îl ecranizează: este cazul ecranizărilor La moara cu noroc (regia Victor Iliu) și Moromeții I 
(regia Stere Gulea). Există și actori care interpretează extraordinar, identificându-se cu 
personajele literare și reușind să exprime foarte exact esența lor: Șerban Ionescu în rolul lui 
Ion (în ecranizarea Blestemul pământului, blestemul iubirii), Victor Rebengiuc în rolul lui Ilie 
Moromete (în ecranizarea Moromeții I). În acest context, redarea conținuturilor într-un mod 
viu și dinamic stimulează implicarea elevilor în învățare, identificarea cu personajele, trăirea 
intensă a acțiunii, ceea ce duce și la creșterea motivației. 

Pe de altă parte, tocmai fenomenul de interpretare a operei literare prin ecranizare 
poate constitui și un neajuns. Orice ecranizare presupune o resemantizare, o transmutare, care 
implică modificări (radicale uneori). Regizorul este și el un cititor al operei literare, care își 
formează o viziune proprie asupra universului textului pe care încearcă apoi să  o exprime 
prin intermediul ecranizării. Acest act creator al regizorului intermediază o operă 
cinematografică în care se intervine profund asupra textului, astfel că unele scene din textul 
literar pot să dispară, la fel și unele personaje sau pot apărea personaje noi. André Bazin 
considera un real pericol faptul că opera literară este comprimată, esențializată, redusă la un 
schelet în ecranizare (de vreme ce cinematografia este tributară resurselor de timp - un film 
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prea lung plictisește, chiar dacă regizorul intenționează să păstreze toate scenele din textul 
epic pentru a rămâne fidel viziunii auctoriale) pentru că ceva tot se pierde din opera de bază. 
Ordinea scenelor poate fi modificată dacă acest lucru corespunde viziunii regizorului, 
decorurile și peisajele pot fi prea diferite de pasajele descriptive din literatură (ceea ce ar 
afecta atmosfera sugerată în carte), plasarea temporală poate fi și ea modificată (regizorul 
poate intenționa să facă subiectul mai accesibil plasându-l într-o epocă mai apropiată de a 
noastră), iar alegerea actorilor care interpretează personajele este un alt factor care 
influențează calitatea operei cinematografice. Actorul vine și el cu o viziune personală asupra 
personajului, are o fizionomie care poate nu corespunde cu cea a personajului literar sau poate 
nu reușește să interpreteze convingător. 

De aceea, sub nicio formă, cadrul didactic nu trebuie să realizeze compromisul de a 
folosi ecranizarea pentru a înlocui lectura operei literare, pe motiv că elevii refuză să citească 
textul. Ecranizarea trebuie să fie un instrument care să dubleze și să sprijine lectura, nu 
reprezintă un substitut. Numai cadrul didactic poate evita acest pericol prin utilizarea 
judicioasă și dozată a ecranizării în cadrul orelor de curs și prin formularea obiectivelor și a 
scopurilor, dar și a unor sarcini de lucru pe baza celor vizionate. 

După cum se poate observa, granița dintre avantaje și dezavantaje în utilizarea 
ecranizării în predarea literaturii române este foarte subtilă. Un avantaj poate foarte ușor să 
devină dezavantaj dacă profesorul nu planifică și nu sistematizează calculat activitățile care 
includ ecranizarea. Se naște firesc întrebarea: dacă este atât de ușor să aluneci din procedeu 
didactic în spectacol cinematografic, este cazul să te expui pericolului folosind ecranizarea la 
ora de curs? Răspunsul îl furnizează larga utilizare a metodei audio-vizuale (a filmului mai 
ales) la toate disciplinele, din arii curriculare atât de diferite și organizarea a tot mai multe 
activități, cenacluri și festivaluri (Festivalul Cineliteratura, de pildă, care proclamă prin însuși 
numele său nouă paradigmă a mileniului III) în care literatura este abordată în consonanță cu 
cinematografia. Utilizarea ecranizării în predarea literaturii nu este distracție, nici hobby, ci o 
necesitate care exprimă concordanța dintre lumea modernă și noile mijloace de expresie, 
expresivitate și gândire. 
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        Beneficiile învățătrii unei limbi străine de la o vârstă fragedă   

Prof. Tincu Ionela 

 

  Învățarea unei limbi noi la orice vârstă este o experiență extrem de plină de 

satisfacții în multe feluri. În timp ce învățarea limbilor străine este o experiență 

ce imbogateste vocabularul, copiii avand cel mai mult de câștigat din această 

minunată aventură. Pur și simplu, a începe devreme oferă cel mai larg set de 

beneficii și oportunități. 
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         Copiii înțeleg intuitiv că limbajul este ceva de explorat, prin joc oferind 

bucurie.. Entuziasmul lor este atât de eficient. Rapiditatea cu care își exprimă 

prima limbă este aproape miraculoasă - și o bucurie atât de mare de a privi ca 

părinte. Pe măsură ce copiii cresc, toți părinții pot confirma cât de mult se 

distrează copiii lor în timp ce cântă cuvinte noi pe care le aud și chiar inventează 

altele noi cu un zâmbet imens, luminos. Bucuria cu care copiii își explorează 

prima limbă face din copilărie momentul ideal pentru a doua limbă - chiar dacă 

nu au existat toate celelalte motive pentru un început timpuriu. 

         Predarea limbii engleze tinerilor cursanți este un domeniu în creștere 

rapidă în întreaga lume, iar educația engleză se găsește din ce în ce mai mult la 

nivelurile primare. A începe mai devreme nu este neapărat soluția pentru a 

produce vorbitori de engleză mai buni, dar profesorii tinerilor care învață profita 

de flexibilitatea minților tinere și de maleabilitatea limbilor tinere pentru a 

dezvolta vorbitori mai buni de engleză. 

         Există multe studii care arată că copiii învață limbi mai repede decât 

adulții. Ei învață limbi străine poate din cauza plasticității unui creier tânăr. Ne 

așteptăm ca elevii noștri primari să învețe mai repede prin joc, deoarece acesta 

este modul în care dobândesc lucruri noi. Copiii sunt întotdeauna dispuși să 

învețe făcând, vorbind despre ei înșiși. Folosind tehnici interactive, ei nu se vor 

plictisi niciodată, iar scopul nostru de a le preda limba engleză este mai probabil 

să aibă succes. 

           Există nenumărate avantaje ale predării limbii engleze tinerilor cursanți. 

Copiii sunt dispuși să răspundă chiar dacă nu înțeleg cuvintele. Deci, nu au 

nevoie de explicații și reguli gramaticale pentru ca scopul predării să fie atins. 

Pur și simplu au un entuziasm pentru învățare, iar curiozitatea lor despre lumea 

din jur ar putea fi un avantaj pentru profesori. 
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          Există, de asemenea, teorii care au descris modul în care copiii se dezvoltă 

la diferite vârste. Piaget a sugerat copiilor să înceapă într-o etapă senzorial-

motorie și apoi să intre în etapa intuitivă și în etapa concretă - operațională. În 

cele din urmă, acestea ajung la stadiul formal-operațional. 

          Profesorii buni ai tinerilor care învață trebuie să depună eforturi pentru a 

înțelege modul în care gândesc elevii lor și pentru a-și putea folosi interesul 

elevilor pentru a-i motiva. Datorită faptului că imitația este primul pas în 

procesul de învățare al copiilor, profesorii trebuie să aibă abilități orale bune și o 

pronunție perfectă, deoarece vorbirea și ascultarea sunt folosite cel mai mult la 

această vârstă. 

         Se știe faptul că, copiii învață mai ușor dacă sunt implicați direct în 

activități. Prin urmare, trebuie să le oferim un mediu prietenos pentru ca aceste 

activități să aibă loc în mod corect. Clasele lor ar trebui să fie decorate cu lucruri 

care sunt făcute de ei insisi, colorate și care ar putea fi la îndemână oricând au 

nevoie de ele. Ar trebui să le oferim o cameră pentru diferite activități, 

mișcându-se, cântând, vorbind cu colegii de clasă, explorând și folosindu-și 

imaginația. 
 

 

           Cred cu tărie că profesorii care lucrează cu tineri studenți au unele calități 

deosebite, fiind diferiți de profesorii care lucrează cu elevi mai mari sau adulți. 

Unele calități pot fi învățate sau dobândite, dar multe dintre ele trebuie să existe 

în interiorul individului. Ei trebuie să identifice nevoile și personalitatea fiecărui 

copil, fără a le fura copilăria, astfel încât să poată lucra și să aibă un progres. 

Copiii trebuie provocați să-și atingă potențialul maxim. 
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           Mai mult, avantajele de a începe învățarea unei limbi mai devreme sunt 

numeroase, dar voi menționa câteva dintre cele mai notabile de mai jos. 

A. Un studiu realizat de Universitatea York din Canada sugerează că 

cunoașterea copiilor bilingvi despre o a doua limbă le oferă un avantaj în 

învățarea cititului. Abilitatea lor de a aplica cunoștințele și experiențele unei 

limbi la cealaltă, precum și experiența lor mai largă a limbii, le oferă un mare 

sprijin. Pe măsură ce îmbătrânesc, acest avantaj continuă sa creasca. În plus, a 

putea citi două limbi este destul de impresionant! 

b. Multe rapoarte au dovedit că studenții care au studiat o limbă străină se 

comportă mult mai bine decât colegii lor monolingvi la multe teste 

standardizate. 

c. Copiii descoperă întotdeauna lucruri noi, dar învățarea unei limbi noi este o 

experiență foarte plină de satisfacții - la orice vârstă. Pentru copii, sentimentul 

de realizare care vine odată cu primii lor pași către o a doua limbă poate lărgi 

pasiunea pentru învățare în general. Invățarea limbilor străine este intuitivă și 

naturală, ușurința și plăcerea experienței le pot spori încrederea și dorința de a 

descoperi lucruri noi. 

d. Cercetările privind efectele bilingvismului asupra copiilor sugerează că 

expunerea la mai multe limbi este o modalitate excelentă de a flexa acești 

mușchi ai creierului - și de a-i construi! Copiii bilingvi dintr-un studiu raportat 

în Nature au arătat o creștere semnificativă a densității de „substanță cenușie”. 

Iar cei care fuseseră expuși la o a doua limbă de la o vârstă fragedă s-au dovedit 

a avea cea mai mare cantitate de substanță cenușie dintre toate. Materia cenușie 

este responsabilă pentru procesarea informațiilor, inclusiv memoria, vorbirea și 

percepția senzorială. Și dacă poate fi crescută prin expunerea la o a doua limbă, 

atunci învățarea limbilor ar fi la fel ca și cum ai duce creierul la sală! 
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e. Copiii imită întotdeauna ceea ce aud și sunt surprinzător de buni la asta!  

Urechile lor sensibile îi ajută să preia și să reproducă sunetele complicate, adulții 

și chiar adolescenții se împiedică adesea. Pentru adulții care încep doar o limbă 

nouă, această dificultate poate fi descurajantă - încercarea de a vorbi spaniolă ca 

Antonio Banderas de la Evita doar pentru a ajunge să sune ca Jack Black în 

Nacho Libre nu este tocmai cea mai bună experiență lingvistică. Un studiu 

realizat de cercetători de la UCLA și Universitatea din Hong Kong arată totuși 

că și adulții cu expunere semnificativă la o limbă în copilărie pot ajunge să 

vorbească ca un nativ. Începând devreme, copiii dvs. pot vorbi lin și încrezători 

încă de la început. 

f. Colegiile pun acum o valoare din ce în ce mai mare pe cunoașterea mai multor 

limbi. Pe măsură ce procesul de admitere devine mai competitiv la nivel general, 

cunoașterea unei a doua sau a treia limbi adaugă o nouă dimensiune CV-ului 

unui solicitant. Și pe măsură ce economia devine din ce în ce mai globalizată, 

numai limba engleză devine din ce în ce mai puțin opțională.  

g. Călătorirea în străinătate este o experiență care poate aduce beneficii oricui, 

oferind nu doar site-uri noi de văzut, ci noi cadre de spirit și perspective noi. Dar 

să pleci în străinătate și să te simți confortabil în limba de destinație înseamnă că 

faci mai mult decât să călătorești - să pleci de acasă în alt loc și apoi să te întorci 

acasă. Vă puteți simți ca și cum ați face parte din cultura și viața acestei noi 

lumi, ca și cum nu ați fi un străin total care doar vizitează. Ca și cum ați citi o 

poezie în altă limbă pe care o cunoașteți, veți auzi mai mult decât limbajul - veți 

auzi și muzica din spatele ei și viața. 

           De cele mai multe ori folosim primul nostru limbaj fără a lua în 

considerare regulile sau construcțiile sale gramaticale. Acest lucru este perfect 

natural, dar experiența învățării unei noi limbi poate aduce o mai bună înțelegere 
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și, poate, o gramatică chiar mai bună pentru prima noastră limbă. Cunoașterea 

modului în care funcționează o altă limbă ne încurajează să examinăm mecanica 

propriei limbi într-un mod pozitiv. Prin posibilitatea de a le compara pe cele 

două, învățăm mai mult decât am face-o vreodată ca monolingv. Sau așa cum 

spune Nancy Rhodes, directorul educației în limbi străine la Centrul de 

lingvistică aplicată din Washington, DC, „Cu cât copiii învață mai multe despre 

o limbă străină, cu atât înțeleg mai mult despre propria lor limbă”. Copiii 

folosesc ceea ce învață într-o limbă pentru a consolida conceptele și termenii pe 

care i-au învățat în cealaltă. Ei își pot consolida câștigurile în limba lor maternă, 

potrivindu-le cu noile lor aventuri într-o altă limbă. 

          Tinerii care învață trebuie să fie învățați diferit, deoarece au o atenție 

limitată și își pierd interesul foarte ușor dacă activitățile nu sunt antrenante. 

Profesorii ar trebui să ofere o mare varietate de exerciții și să folosească o 

mulțime de metode de lucru cu persoane sau grupuri sau cursanți și să fie 

pregătiți să treacă la o altă activitate atunci când consideră că elevii lor s-au 

plictisit. 

 

Procesul de predare- învățare 

         Această lucrare se concentrează în principal pe predarea limbii engleze 

copiilor mici și este o credință comună că copiii învață mai repede decât adulții 

și adolescenții. 

          La adolescenți, lucrurile ar putea funcționa și mai bine, dacă simt că sunt 

apreciați, au obiective și dacă înțeleg de ce învață engleza. În calitate de 

profesori ai adolescenților, sarcina noastră este de a provoca elevii cu materiale 

implicate, cu subiecte interesante la care au reacție și de a le oferi libertatea de a 
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experimenta, de a se exprima și, mai ales, de a putea folosi sarcinile pe care le 

pot face studenții noștri. 

         Adulții pot învăța mai ușor o limbă străină dacă sunt motivați și dacă 

profesorii aleg o mare varietate de activități care pot combina experiențele 

elevilor lor. Folosirea propriilor experiențe de viață este o modalitate bună de a 

dezvolta abilități de vorbire și ascultare. 
 

 

          În calitate de profesor, trebuie să recunosc că m-am confruntat adesea cu 

problema efectelor negative ale experiențelor din trecut ale elevilor mei, care 

sunt greu de gestionat. Am încercat să reduc la minimum aceste efecte asupra 

învățării, sporind încrederea elevilor și oferindu-le activități realizabile. 

 Procesul de învățare nu are loc neapărat în școli, cel puțin atunci când este 

vorba despre procesul de învățare a limbilor străine. Există oameni care învață o 

limbă străină fără ajutorul unui profesor sau într-o instituție. Ei învață 

comunicând limba într-o țară în care se vorbește limba respectivă sau folosind 

toate gamele de moduri, cum ar fi cărți, CD-uri, DVD-uri etc. 

 Majoritatea oamenilor învață o limbă în săli de clasă (menționăm elevii care 

merg la școală și limba este o disciplină obligatorie), procesul de învățare și 

predare trebuie să implice toate elementele care fac posibilă învățarea cu succes 

a limbii. 

Există profesori care consideră că metodele tradiționale sunt mai utile, cei care 

folosesc tabla pentru a explica și transmite informații. Le place să păstreze 

controlul clasei, iar elevii doar ascultă și iau notițe. 

       Pe de altă parte, unii profesori consideră că faptul că este foarte deschis la 

minte și „modern”, folosind divertisment sau glume poate oferi învățare activă. 
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    În ceea ce mă privește, profesorii ar trebui să găsească un echilibru între 

modalitățile tradiționale și moderne de predare a unei limbi străine și luând în 

considerare ceea ce au învățat elevii până la sfârșitul lecției. Aceasta implică 

atenția lor de a se concentra pe tehnici utile care ating potențialul și achizițiile 

studenților lor. 

     Acest proces de învățare trebuie să implice cinci pași principali, în 

conformitate cu Scrivener: DO> RECALL> REFLECT> CONCLUDE> 

PREPARE 

    Există o diferență majoră între predare și învățare, deoarece învățarea 

reprezintă experiența ta de a face lucrurile singur. Mai mult, putem reflecta la 

faptul că nu numai cursanții sunt cei care demonstrează ceea ce au învățat, ci și 

profesorii ar trebui să învețe să fie mai buni. Deoarece predarea nu duce 

neapărat la învățare, trebuie să avem în vedere că nimeni nu vă poate învăța 

lucruri fără propriul efort. 

      Există numeroși factori care influențează procesul de predare în clasă. În 

primul rând, profesorul trebuie să creeze condiții adecvate pentru ca elevii să își 

îndeplinească obiectivele de a învăța o nouă limbă, încurajându-i să vorbească, 

să facă lucruri și să participe activ. Explicațiile lingvistice nu sunt suficiente și 

nu trebuie să-și asculte doar profesorul și să ia notițe. Ei trebuie să comunice și 

să folosească ceea ce au realizat. 

Acest proces de predare este un proces foarte complex care combină metodele și 

tehnicile de predare cu interesul elevilor și, mai presus de toate, modurile lor de 

învățare, legate de inteligențele lor multiple. 

      Predarea limbii engleze se bazează pe câteva metode bine cunoscute. Unele 

dintre ele sunt folosite și astăzi și au eficiență dacă sunt utilizate corect. 
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1. Metoda de traducere a gramaticii, care se concentrează pe citit, traducere și 

exerciții, mai puțin pe vorbire sau ascultare. 

2. Metoda Audio-Lingua bazată pe ascultarea modelului dialoguri cu repetare și 

forare. 

3. Predarea limbii comunicative / Abordarea comunicativă bazată pe 

convingerile că elevii vor învăța mai bine dacă participă la comunicare. 

4. Răspunsul fizic total (TPR), o metodă care este utilizată cu tinerii sau 

începătorii care ascultă instrucțiuni, înțeleg și fac lucruri ca răspuns. 

5. Învățarea limbilor comunitare (CLL) este o metodă bazată pe utilizarea limbii 

străine a elevilor și scopul său este de a reduce anxietatea, ajutându-i pe elevi să 

comunice cu ușurință. 

6. Abordarea naturală este o colecție de metode și tehnici, care ajută cursantul să 

preia limba în moduri similare cu un copil care învață prima limbă. 

7. Învățarea bazată pe sarcini (TBL) este o metodă similară CLT bazată pe 

sarcini care reflectă nevoile și abilitățile vieții reale. 

8. Calea tăcută este o metodă care necesită modalitățile active de învățare ale 

cursanților și rolul de reținere a profesorului în proces. 

9. Abordări centrate pe persoană este o metodă care plasează cursantul în centrul 

procesului de învățare. Profesorul și cursantul decid împreună asupra metodelor 

de lucru. 

10. Abordări lexicale, bazate pe expunere și experiență, această metodă arată 

importanța bucăților lexicale în comunicare. 

11. Suggestopaedia, dezvoltat de psihoterapeutul bulgar G. Lozanov, subliniază 

necesitatea ca elevii să fie confortabili și relaxați, în timpul procesului 

educațional. Acest lucru necesită mobilier confortabil și muzică de fundal. Se 
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consideră că ușurința generală a situației și dependența de ascultarea dialogurilor 

oferite îi ajută pe elevi să dobândească un nou limbaj într-un mod relaxant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din primăvară până în toamnă : Răscoala de la 1907 din România 

Radu Alina Mihaela,  

Școala Gimnazială ”Dr. Mioara Mincu” Conțești 

 

Semnele unui vulcan social: frământări ale țărănimii din România la sfârșitul secolului 

al XIX-lea și începutul secolului XX 

Istoria modernă a României de la finalul secolului al XIX-lea și de începutul secolului al XX-

lea (între anii 1888 şi 1907)  a fost străbătută de numeroasele frământări ale ţărănimii, de mai multe 

agitaţii si conflicte între țărani și cei care stăpâneau satele : arendașii moșiilor. Astfel în anul 1888 au 

avut loc primele acţiuni de amploare ale ţăranilor, sub forma unei răscoale, care deși înăbuşite ele au 

continuat sub o formă sau alta până la sfârşitul veacului al XIX-lea și începutul secolului XX.   

Această luptă a ţăranilor care deseori a îmbrăcat forma cea mai excesivă, răscoala,  a fost 

determinată de situaţia social-economică a majorităţii ţărănimii care nu beneficiase de  nici o 

schimbare a condiției lor. Cererile țărănilor din anul 1888 care s-au răsculat și în Muntenia dar și în 

Moldova nu au fost satisfăcute nici parțial de guvernanții României și de aceea aceștia au continuat 

lupta pentru drepturii sociale în condiile în care cea mai marte parte a țărănimii românești era foarte 

săracă.224 

Cum cererile ţăranilor nu au fost soluţionate în urma răscoalei din anul 1888, în unele zone ale 

                                                           
224 Gheorghe Platon, Istoria modernă a României, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985, p. 83; Ion 
Stanciu, Iulian Oncescu, Românii în timpurile moderne. Reperele unei epoci, Editura Cetatea de Scaun, 
Târgovişte, 2004, p. 316.  
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României anul următor, 1889, agitaţiile şi frământările ţăranilor au continuat sub forma unor revolte 

dar la care participau mai puțini țărani. Ca forme de protest ale tărănimii s-au înregistrat răzvrătiri şi 

ameninţări la adresa moşierilor, a arendaşilor precum şi împotriva autorităţilor cu prilejul aplicării 

învoielilor agricole, culminând cu încercări de înlocuire a unor primari sau funcţionari de stat.225 

Au fost semnalate astfel pe întreg parcursul anului 1889 izbucnirea unor revolte țărănești în 

judeţele Bacău, Iaşi, Tutova, Covurlui, Dolj, Ilfov, Buzău, Teleorman, Mehedinți, Prahova, Romanaţi, 

Constanța şi Vlaşca, revolte pe care guvernanții au încercat să le înnăbușe rapid pentru a nu se propaga 

în toată țara prin ordine clare date armatei de a interveni. Deși țăranii au arătat cauzele acestor revolte 

printre care situația grea și lipsurile cu care se confruntau și acțiunile lor au fost concrete (intrarea și 

stabilirea pe unele proprietăți, distrugerea unor registre de învoieli), nu au ajuns la rezolvarea 

situației.226  

În anii care au urmat, 1890- 1891, revoltele ţărănimii au scăzut în intensitate, datorită 

propagandei făcute în jurul legii privind vânzarea bunurilor statului, lege care a fost aprobată de către 

guvern în aprilie 1889 dar care a fost aplicată abia în anul 1892, atunci când expirau contractele 

arendaşilor cu statul. În urma acestor demersuri ale statului s-a ajuns doar pentru un timp la o liniște 

socială.227 

Anul 1892 a fost și el străbătut în România de numeroase revolte ale țărănimii din România 

nemulțumite de o serie de abuzuri din partea moșierilor și arendașilor. Astfel frămăntări o serie de 

frământări au avut loc în judeţele Olt, Bacău, Dolj, Olt, Mehedinţi  şi Ilfov,  țăranii ocupând cu forţa 

moşiile şi a izlazurile, opunându-se vânzării bunurilor statului către persoanele înstărite, confruntându-

se cu autorităţile şi agresându-i totodată pe moşieri şi arendaşi (din partea acestora din urmă 

înregistrându-se chiar victime).În aceste împrejurări autoritățile statului au intervenit și i-au arestat pe 

țărani. În anul 1893 sau fost adoptate de guvernanți (guvernarea conservatoare a lui Lascăr Catargiu 

instituiă în anul 1891) trei legi, legea clerului mirean şi a seminariilor, legea de înfiinare a jandarmeriei 

rurale şi legea asupra taxelor şi contribuţiilor comunale. Aceste legi, şi mai ales legea contribuțiilor 

comunale prin care se stabilea noi taxe și contribuții comunale, a condus la noi mişcării ţărăneşti în 

Moldova şi Muntenia. Votată în Parlament la sfârşitul lunii ianuarie 1893, legea jandarmeriei rurale 

avea ca obiectiv crearea unui instrument de supraveghere şi control în zonele rurale, practic de 

înăbuşire în cazul revoltelor ţărăneşti.228  

Lupta și protestele țăranilor din România pentru câștigarea drepturilor lor a continuat și în anul 

1894, acestea derulându-se în aproape o sută de comune din judeţele Moldovei și Munteniei, în 

                                                           
225 Nicolae Manolescu, Chestiunea țărănească, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1905, p. 32. 
226 Aurelian  Bondrea, O problemă fundamentală mereu tergiversate, în Analele Universităţi Spiru Haret, Seria 
Istorie, nr. 10, 2007, p. 17; Constantin Corbu, Augustin  Deac, Mişcări şi frământări ţărăneşti în România la 
sfârşitul sec. al XIX-lea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 77-79.  
227 Ibidem, p. 82. 
228 Gheorghe Zbuchea, Poporaniştii şi problema agrară la începutul secolului XX, în Analele Universităţii Spiru 
Haret, Seria Istorie, nr. 10, 2007, p. 25; Aurel V. David, Adevăr şi mistificare privind cauzele răscoalei din 1907, 
în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie, nr. 10, 2007, p. 53 ; Ion Popescu Puţuri, Augustin Deac, 
Damian Hurezeanu, Ion Ilincioiu, Marea răscoală a ţăranilor din 1907, Editura Academiei, Bucureşti, 1987, p. 
43; Iulian Oncescu, Ion Stanciu, op. cit. p. 317; Constantin Corbu,  Augustin  Deac, op. cit., p. 125. 
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județele Bacău, Vaslui, Putna, Râmnicu-Sărat, Neamţ, Iaşi, Brăila, Mehedinţi, Ilfov şi Dorohoi. Și 

acum autoritățile au adoptat măsuri de intervenție împotriva țăranilor folosind armata, arestând și chiar 

împușcând pe țărani, cum s-a întâmplat în județul Tutova din Moldova. 229 

Au existat însă și cazuri în care soldații nu au executat ordinele aceștia susținând în fața 

comandanților lor că nu puteau omorâ pe proprii consăteni, fapt care a dus la judecarea şi 

condamnarea militarilor care nu executase ordinele.230 

După anul 1894 a existat o perioadă de relativă liniște, guvernanții scăzând taxele impuse 

țăranilor existând totuși mișcări sporadice ale țăranilor în anul 1895 și 1896, cum au fost cele din 

comuna Bohotinul (judeţul Fălciu), comuna Sfinţeşti (judeţul Teleorman) sau din comuna Poiana, 

județul Dolj.231 

Până la începutul secolului al XX-lea s-au mai înregistrat revolte țărănești în anul 1897 în 

comuna Potelu, judeţul Romanaţi (această mișcare fiind determinată de refuzul ţăranilor de a lucra 

suprafeţele de pământ neproductive menţionate în contractele de tocmeli agricole) sau în comuna 

Plaşca (judeţul Teleorman), în comuna Folteşti (judeţul Covurului), în comuna Seaca (judeţul 

Teleorman),  unde țăranii s-au revoltat și împotrivit abuzurilor arendașilor. În unele cazuri țăranii au 

fost arestați sau câteodată forțați de autorități să iasă la muncă. Revoltele țăranilor din România au 

continuat și în anul 1898 și 1899, în judeţele Teleorman, Olt, Vlaşca, Dolj.232  

Începutul secolului XX  a fost marcat de noi revolte țărănești care au avut loc în anul 1900 dar 

mai ales în anul 1904. Mișcările din anul 1900 au fost cauzate de măsurile guvernului (prezidat de P.P. 

Carp) care a stabilit noi impozite233 şi le-a majorat pe cele existente. Ca urmare a noilor impozitări au 

avut loc răscoale în judeţul Râmnicu-Sărat, în judeţul Buzău, în judeţele Gorj şi Olt. Datorită 

mişcărilor țărănești care au avut loc împotriva legi instituite în perioada 14-25 octombrie 1900, 

guvernul, a decis ameliorarea substanţială a noi legi, care în mod practic ducea la anularea ei. 

Revoltele țărănești din anul 1900 au avut loc în peste 60 de sate şi comune de pe cuprinsul 

României.234 

Mișcările și revoltele țărănești din anul 1904 au fost cauzate de diverse motive cum a fost de 

exemplu vânzarea unor moşii ale statului promise ţăranilor de Constantin Stere, deputat liberal, cu 

ocazia campaniei electorale din 1903, construirea unor obiective publice (calea ferată ) pe unele 

terenuri ale țăranilor în județele Argeș și Roman sau unele conficte între țărani și autoritățile comunale 

privind vânzarea unor terenuri ale statului în județul Ilfov, Iași, Vaslui. Ca și în alte ocazii autoritățile 

statului au intervenit cu armata pentru calmarea spiritelor țărănimii care luptau pentru apărarea 

drepturilor lor.235 

                                                           
229 Ibidem, p. 131. 
230 Ibidem, p. 137. 
231 Ibidem,  p. 171. 
232 Ion Popescu Puţuri, Augustin Deac, Damian Hurezeanu, Ion Ilincioiu, op. cit., p. 43.  
233 Una dintre măsurile adoptate de guvern a fost instituirea legii impozitului asupra băuturilor spirtoase. Astfel, 
impozitul funciar pe hectar de livadă a fost înlocuit cu impozitul pe gradul şi pe decalitru de alcool. 
234 Constantin Corbu,  Augustin  Deac, op. cit., p. 233. 
235 Damian Hurezeanu, Problema agrară si lupta ţărănimii din România la începutul secolului al XX-lea, 
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Anul 1905 a adus  o nouă serie de revolte în rândul ţăranilor în judeţul Tecuci, judeţul 

Teleorman, în județul Bacău, judeţul Vlaşca, având ca motive învoielile agricole sau incendierea 

incendierile pădurilor statului şi ale moşierilor. Desigur că unii țărani s-au dedat și la acțiuni violente 

ceea ce a dus la intervenția armatei. Anul premergător marii răscoale din 1907, 1906, a fost și el 

marcat de o serie de mișcări țărănești în județele Botoșani, Dorohoi, având aceleași motive ca și cele 

din anii anteriori : vânzarea unor moșii ale statului.236 

Deși anul 1906 a marcat și o nouă încercare de închegare a unui Partid Țărănesc prin eforturile 

lui Vasile Kogălniceanu și Alexandru Valescu care urmau ideile și opiniile lui Constantin Dobrescu 

Argeș (întemeietorul Partidei Țărănești din anul 1895) care au elaborat în timpul congresului  și 

documentul „Către săteni”  aceste eforturi nu au putut opri marea răscoală care avea să izbucnească în 

primăvara anului 1907 în România. 

  

                                                                                                                                                                                     
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 156; 161; Ion Popescu Puţuri, Augustin Deac, Damian Hurezeanu, Ion 
Ilincioiu, op. cit., p. 52. 
236 Damian Hurezeanu, op. cit., p. 201;  207;  212. 
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Rolul cadrului didactic în educația de calitate 

Elena Mănescu Profesor româna, Liceul tehnologic Voinesti 

Cadrul didactic are un rol esențial în sistemul educațional. Profesorul, prin intervenția 
lui directă asupra elevului, îi modelează personalitatea și oferă suport psihologic. Profesorul 
este cel care facilitează înțelegerea informației, cel care încurajează interacțiunea și 
comunicarea, atât în mediul formal cât și informal. În acest context, al școlii digitalizate, 
profesorul rămâne un pion important al educației de calitate. Pentru aceasta un rol important îl 
are dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Perfecționarea și conversia profesională sunt 
cele două coordonate ale formării continue a personalului didactic. Perfecționarea se 
desfășoară în stagii obligatorii ce asigură progresul profesional; aceasta este evaluată/ 
echivalată prin 90 de credite transferabile, acumulate în 5 ani. În ceea ce privește formarea 
cadrului didactic se are în vedere o serie de elemente: 

1. Rolul cadrului didactic în noua paradigmă educațională 
2. Formarea personalității cadrului didactic, din perspectiva psihologiei muncii 
3. Dezvoltarea unei activități pedagogice cât mai eficiente 
4. Formarea profesională a cadrelor didactice 

 Formarea continuă este detaliată pe domenii: specialitate, pedagogie, psihologia 
educației, didactica specialității, tehnologia informației, management educațional. Prin 
formare continuă cadrul  didactic își dezvoltă competențele în raport cu evoluția 
curriculumului și corelate cu alte schimbări din sistem. Formarea continuă își propune: 

1. Actualizarea și dezvoltarea competențelor 
2. Dezvoltarea competențelor în scopul evoluției în carieră 
3. Dezvoltarea competențelor manageriale 
4. Dobândirea de noi competențe prin conversie 
5. Dobândirea unor competențe extinse  
6. Dezvoltarea unor competențe transversale 

Nivelul de competență este evaluat raportându-se la cunoștințe, deprinderi și 
competențe generale și profesionale, adaptabilitatea cadrului didactic. Perfecționarea continuă 
se realizează prin activități metodico-științifice la nivelul unității (comisii metodice),  sesiuni 
de comunicări, simpozioane, schimbări de experiență, stagii de informare științifică, cursuri 
de formare/ perfecționare. Perfecționarea prin intermediul activităților metodico – științifice 
din cadrul unității de învățământ se regăsește în demersuri centrate pe analiza, proiectarea, 
evaluarea și dezvoltarea procesului educativ. La nivelul acestor activități se realizează: 

- Analiza nevoilor de  educație 
- Analiza resurselor educaționale 
- Analiza contextului social 
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- Analiza rezultatelor clasei de elevi 
- Definirea competențelor vizate 
- Organizarea conținuturilor 
- Analiza strategiilor folosite 
- Alegerea metodelor și instrumentelor de evaluare 
- Stabilirea modalităților de ameliorare a  problemelor 
- Extinderea și aprofundarea cunoștințelor 

La nivel zonal activitățile de perfecționare se organizează în cadrul cercurilor 
pedagogice. În cadrul acestora se sintetizează și se evaluează demersul didactic, valorificând 
experiențele didactice.  

O altă etapă de perfecționare continuă a personalului didactic este reprezentată de 
procesul de acordare a gradelor didactice. Prin acordarea gradului definitiv se certifică 
existența competențelor minime dobândite și necesare în activitatea didactică. Pentru 
obținerea gradelor didactice cadrul didactic trebuie să îndeplinească anumite condiții 
referitoare la pregătirea în specialitate, pregătirea psihopedagogică în corelație și cu vechimea 
la catedră. Aceste forme de perfecționare se finalizează cu o evaluare la nivel național.  O 
problemă a situației actuale a sistemului de învățământ românesc este diferența dintre 
abordarea modernă a educației, centrată pe elev, în scopul formării competențelor și 
mentalitatea cadrelor didactice, insuficient pregătite în această direcție, mentalitate reflectată 
în demersul didactic centrat pe conținut. Rezolvarea acestei probleme va duce la creșterea 
calității educației. Teoria modernă propune realizarea educației din perspectiva formării 
personalității elevului. Finalitățile educației sunt stabilite în funcție de particularitățile fiecărui 
elev.  Toate componentele procesului didactic (conținuturi, activități de învățare, metode, 
mijloace) trebuie corelate cu personalitatea, nevoia, capacitatea, motivația, vârsta elevului). S-
a pus în discuție formarea profesională de calitate a cadrelor didactice de la momentul 
formării inițiale și continuându-se pe tot parcursul activității; așa numitul continuum al 
învățării. Se urmărește dezvoltarea formală și informală a personalității cadrului didactic. 
Acesta trebuie să cunoască în profunzime conținuturile de specialitate și să dețină și 
capacitatea de a le profesionaliza. Cadrul didactic este supus la o serie de noi provocări de 
ordin afectiv, reflexiv, operațional, organizațional, evaluativ ce transformă relația profesor 
elev într-una de egalitate a personalităților. Formarea cadrului didactic urmărește și cultivarea 
abilității de comunicare, a simțului umorului, a simțului autocritic, a modestiei, pe lângă 
dezvoltarea capacității cognitive. Formarea inițială rămâne o responsabilitate a instituțiilor de 
profil care trebuie să abordeze procesul instructiv din perspectiva noii abordări. Domeniul 
prioritar de dezvoltare a sistemului educațional  îl reprezintă formarea continuă a cadrelor 
didactice. Aceasta implică responsabilizarea factorilor implicați pentru creșterea performanței 
și a abilităților profesionale. Formarea cadrului didactic se axează pe interacțiunea dintre 
norme și valori propuse în funcție de contextul psiho – social. Formarea continuă înseamnă 
dezvoltarea capacității profesionale și  intelectuale a individului până la schimbarea structurii 
personalității. Este o dezvoltare profesională cât și o dezvoltare personală prin achizitia de noi 
competențe 237. Formarea continuă se bazează pe   : 

                                                           
237 Vaysse, G., Les systemes educatifs en Europe cultures et langages, Paris 1991, p 39 
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- Rezultate vizate 
- Ascensiunea în spirală 
- Revenirea la rezolvarea sarcinilor pedagogice fundamentale 
- Rezolvarea problemelor neprevăzute 
- Dinamism pedagogic 
- Caracter constructiv al activității 

Se vorbește de perfecționarea continuă drept un ansamblu de activități ce duc la 
amplificarea cunoștințelor; perfecționarea competențelor, analiza atitudinii profesionale. 
Perfecționarea este văzută și ca o evoluție a personalității pe tot parcursul vieții și în orice 
moment al existenței. Conceptul de educație permanentă a apărut în discuție în 1970 și a 
pornit de la ideea educației pentru o răspunde provocărilor vieții. În secolul XXI conceptul a 
generat abordarea modernă a sistemului de învățământ, sistem bazat pe dezvoltarea 
competențelor. Formarea continuă este un mod de a da cadrului didactic stabilitate și 
încredere, dar și mijlocul de corelare cu noile tendințe.  Comisia Europeană vorbește de 
învățarea pe tot parcursul vieții ca o activitate realizată pentru a îmbunătăți cunoștințele, 
deprinderile și competențele.  Această abordare implică dezvoltarea unor contexte de formare 
prin folosirea unor practici noi și variate, prin implicarea responsabilă și activă. Formarea 
cadrelor didactice în direcția atingerii obiectivelor educaționale propuse generează calitate. Se 
pune în discuție dezvoltarea competenței de formare continuă ca o sumă de alte competențe. 
Acestea dezvoltă, la rândul lor, abilități și atitudini prin asimilarea unor cunoștințe.  

Performanța înseamnă rezultatele învățării demonstrate de elevi la încheierea unui 
ciclu de studiu, capacitatea cadrului didactic de a valorifica toate capacitățile elevului și 
colaborarea școlii cu membrii comunității. Se deschide o nouă perspectivă de atingere a 
performanței prin formarea cadrelor didactice după anumite standarde profesionale. 
Standardele se bazează pe eficiența unor indicatori și descriptori care asigură funcționalitatea 
carierei didactice; eficiența și performanța acesteia.  Aceste standarde sunt folosite atât de 
cadrul didactic, în autoevaluare, cât și de sistemul educațional, în realizarea evaluării externe 
a cadrului didactic. Standardele profesionale se corelează cu nivelul de performanță. nivelul 
de bază este asigurat de deținerea cunoștințelor specifice ariei de specializare și asigură 
transmiterea accesibilă a cunoștințelor, aplicarea curriculumului, realizarea incluziunii și 
asigurarea egalității de șanse, manifestarea interesului pentru dezvoltare profesională și 
colaborarea eficientă cu comunitatea externă școlii (familia). Pentru nivelul avansat cadrul 
didactic abordează aria de specializare critic și creativ, corelându–se cu nevoile elevilor; 
corelează experiențele de învățare cu situațiile concrete ale vieții; are capacitatea de a înțelege 
procesul de învățare în ansamblu și se implică în realizarea unor proiecte școlare în colaborare 
cu comunitatea. Nivelul de performanță se bazează pe înțelegerea aprofundată a domeniului 
de specialitate, a noilor tendințe, cunoaște particularitățile cognitive ale fiecărui elev, din 
perspectiva stilului de învățare, își adaptează demersul didactic în funcție de profilul 
individual al elevului, este furnizor de exemple de bună practică și de resurse educaționale. Se 
implică și realizează proiecte educative naționale și internaționale. În atingerea standardelor 
profesionale sunt abordate o serie de domenii: 

1. Proiectarea și pregătirea învățării 
2. Mediul de învățare 
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3. Procesul de predare – învățare – evaluare 
4. Dezvoltare și creștere profesională 
5. Relația școală – familie – comunitate 

Un aspect important îl reprezintă și evaluarea cadrelor didactice. Aceasta se realizează 
atât prin autoevaluare cât și în mod extern, de către consiliul de administrație al instituției. 
Evaluarea se face în scopul dezvoltării profesionale și are ca rezultat reflecția asupra nivelului 
de dezvoltare și asupra competențelor cadrului didactic, asigurarea calității, identificarea 
aspectelor performante, dar și ale celor deficitare; realizarea unui plan individual de 
dezvoltare ; realizarea unei baze de resurse educaționale pe baza exemplelor de bune practici. 
Instrumentele folosite sunt: fișa de autoevaluare, evaluarea angajatorului, portofoliu personal. 

Autoevaluarea asigură reflecția asupra punctelor tari și conștientizarea nevoii de 
dezvoltare în anumite domenii. Fișa de autoevaluare este completată individual, dar este 
confirmată de responsabilul comisiei metodice și de consiliul de administrație al școlii.  

Portofoliu profesional  colecționează toate dovezile activității didactice pe un interval 
de timp. Acesta cuprinde documente referitoare la proiectarea didactică, procesul de predare – 
învățare – evaluare, materiale didactice, instrumente de evaluare, exemple de bună practică, 
rezultate ale activității didactice, dovezi referitoare la dezvoltarea și creșterea profesională, 
materiale doveditoare referitoare la relația școală – familie. În cadrul evaluării interne cea mai 
mare pondere o are portofoliul profesional, la care se adaugă autoevaluarea, opinia colegilor, 
a elevilor și a părinților. Evaluarea externă se realizează prin aplicarea metodologiei de 
acordare a gradelor didactice. 

În ceea ce privește evaluarea cadrului didactic se pune problema realizării unei noi 
abordări din perspectiva unui proces modern, autentic, eficient și trebuie să evidențieze gradul 
de competență de care dă dovadă cadrul didactic în activitatea de zi cu zi. Calitatea educației 
dintr-o școală se realizează dacă toate cadrele didactice se preocupă de acest aspect. Se pune 
problema dezvoltării unei culturi a calității pentru întreg grupul și nu individual, prin 
activitatea unui cadru didactic sau a managerului. Calitatea nu se referă doar la numărul 
elevilor olimpici, sau la rezultatele bune de la examenele naționale, se referă la progresul 
realizat de fiecare elev, de starea de bine din școală, de climatul cooperant și creativ. 
Standardele profesionale ale cadrelor didactice au un rol important în asigurarea calității 
educației. Acestea au la bază principiul echității, al asigurării calității, relevanței; centrează 
educația pe beneficiar, promovează performanța, asigură șansa elevilor la educație de calitate 
realizată de profesori pregătiți după cerințe unice. În acest context s-au dezvoltat și o serie de 
noi concepte: educația incluzivă, școala prietenoasă, mediul deschis de învățare, atractivitatea 
învățării. Educația incluzivă reprezintă includerea tuturor copiilor, indiferent de necesități – 
normale sau speciale – în procesul educațional.  Formarea continuă a cadrelor didactice prin 
atingerea standardelor profesionale are ca scop dezvoltarea și implementarea viziunii 
europene cu privire la educație; corelarea educației cu necesitățile pieței muncii, 
responsabilizarea personalului didactic față de profesie. În ceea ce privește standardele 
profesionale pentru managerii organizației școlare acestea se referă la anumite domenii: 
viziune și strategii, curriculum, resurse umane, resurse financiare și materiale, structuri și 
proceduri, comunitate și parteneriate.  
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In scopul creșterii calității educației a fost realizat și codul de etică și integritate 
profesională. Acesta are ca scop menținerea profesionalismului, promovarea valorilor morale, 
sociale și profesionale, coeziune și calitate în actul didactic. Sunt clarificate valorile și 
principiile de bază ale educației, normele de conduită profesională, normele de conduită ale 
managerului. Tot acum sunt reglementate normele legate de activitățile extrașcolare 238.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
238 https://www.edu.ro codul de etică și integritate 20.01.2020, 12:23 
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SCURGEREA LICHIDĂ ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC AL IALOMIŢEI PÂNĂ                                    

                                     LA CONFLUENŢA CU PRAHOVA 

                                                                                             

                                                                        Prof. Dumitru Cristina-Lidia, 

                                                 Scoala Gimnaziala Decindeni-Dragomiresti                      

 

13.5 Scurgerea lichidă 

 

Scurgerea lichidă reprezintă indicatorul cel mai sintetic al resurselor de apă din cadrul unui 
bazin hidrografic.  

Scurgerea variază în timp şi în spaţiu, fiind influenţată de caracteristicile climatice şi fizico-
geografice. 

 

13.5.1 Scurgerea medie anuală 

 

Variaţiile de la un an la altul ale scurgerii în jurul mediei multianuale diferă de la un râu la 
altul şi de la o regiune la alta. 

La staţiile hidrometrice din zona montană, debitul mediu cu valoarea cea mai mare s-a 
înregistrat în luna mai. Astfel, la Scopoasa, în perioada 1955-1966, s-a înregistrat un debit mediu, în 
luna mai, de 4,62 m³/s, iar la Dobreşti, între 1959-1966, un debit mediu de 5,99 m³/s. (fig. 13.8.) 

În sectorul subcarpatic, cele mai mari valori ale debitelor medii anuale s-au înregistrat în luna 
mai şi iunie. Astfel, la Moroeni, Ialomiţa a înregistrat, în perioada 1970-2001, un debit mediu de 
11,26 m³/s, iar la Târgovişte, în luna mai, un debit mediu de 13,94 m³/s. 

Pe Cricovul Dulce, la Moreni, s-a scurs, în luna aprilie, un debit mediu de 1,65 m³/s, iar la 
Băltiţa, tot în aprilie, debitul mediu a fost de 3,2 m³/s. (fig. 13.11.)  



                                                                   
 

 

 

Fig. 13.8

Fig. 13.11. Hidrograful debitelor

 

Debitele medii anuale variază, în zona montană, între 1,27 m³/s la Scopoasa 
Dobreşti. În Subcarpaţi, debitele medii anuale au variat de la 4,79 m
Târgovişte. La Băleni, râul Ialomiţa a înregistrat un debit mediu anual de 8,12 m
2001. 

Pe Cricovul Dulce, acest parametru a oscilat de la 0,593 m³/s la sta
5,9 m³/s, la postul hidrometric 

Pentru caracterizarea scurgerii de la un an la altul, se poate utiliza 
(Ki) care se determină cu relaţia: K
(debitul modul), Qan = debit mediu anual. Prin
de apă scurs a înregistrat cele mai mari valori, precum şi anii cu scurgerea cea mai redusă.
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Fig. 13.8. Hidrograful debitelor medii lunare pe râul Ialomiţa

 

idrograful debitelor medii lunare multianuale pe principalii afluenţi

Debitele medii anuale variază, în zona montană, între 1,27 m³/s la Scopoasa 
Dobreşti. În Subcarpaţi, debitele medii anuale au variat de la 4,79 m³/s, la Moroe
Târgovişte. La Băleni, râul Ialomiţa a înregistrat un debit mediu anual de 8,12 m

Pe Cricovul Dulce, acest parametru a oscilat de la 0,593 m³/s la staţia hidrometrică Moreni, la 
5,9 m³/s, la postul hidrometric Băltiţa. 

Pentru caracterizarea scurgerii de la un an la altul, se poate utiliza coeficientul modul de debit
) care se determină cu relaţia: Ki = Qo/Qan, unde Ki = coeficientul modul, Q

= debit mediu anual. Prin acest coeficient se pun în evidenţă anii în care volumul 
de apă scurs a înregistrat cele mai mari valori, precum şi anii cu scurgerea cea mai redusă.
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de apă scurs a înregistrat cele mai mari valori, precum şi anii cu scurgerea cea mai redusă. 
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Dobreşti
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Valoarea minimă a coeficientului modul (Kmin = Qan min./Qo) a variat de la 0,11 la staţia 
hidrometrică Şotânga, în anului 1994, la 0,75, în anului 1950, la staţia hidrometrică Dobreşti (0,18 la 
Padina; 0,66 la Scropoasa; 0,37 la Moroeni; 0,44 la Târgovişte; 0,23 la Băleni; 0,19 la Moreni). 

Valorile coeficientului modul maxim au fost cuprinse între 1,14 şi 1,58 (1,14 Padina; 1,47 
Scropoasa; 1,38 Dobreşti; 1,58 Cheile Zănoagei). În spaţiul subcarpatic, coeficientul modul maxim a 
avut valori cuprinse între 1,69 şi 3,44 (Moroeni 1,69; Târgovişte 1,97; Pucioasa 2,64; Moreni 3,44). La 
postul hidrometric Băleni, Ialomiţa a înregistrat un coeficient modul maxim de 1,94. (tabel nr. 13.8.) 

 

Tabel nr. 13.8. Variaţia coeficientului modul maxim şi minim în bazinul Ialomiţei 

 

 

 

           Referitor la scurgerea medie lichidă (debitul mediu specific), aceasta reprezintă 
cantitatea de apă scursă de pe unitatea de suprafaţă (km²) în timp de o secundă (s) sau an potrivit 
relaţiei  q = (Qmed/F).10³ unde: Qmed.este debitul mediu anual în m³/s; F suprafaţa aferentă 
postului hidrometric sau bazinului hidrografic, şi se exprimă în l/s km² sau în mm/an.  Pentru râul 
Ialomiţa, acest parametru variază cu altitudinea şi este determinat de precipitaţii şi temperatura 
aerului, respectiv evapotranspiraţie/ infiltraţie: de la 2 l/s/km² în spaţiul de câmpie  la 29,1 l/s/km²  în 
cel de munte (Padina 29,1 l/s/km²; Scropoasa 19,24 l/s/km²; Moroeni 18,2 l/s/km²; Târgovişte 12,5 
l/s/km²). Pentru afluenţii Ialomiţei, aceasta are valori mici (3,6 l/s/km² pe Vulcana; 5,6 l/s/km² la 
Moreni; 7,54 l/s/km² pe Bizdidel; 8,8 l/s/km² la Băltiţa). (tabel nr. 13.9;fig. 13.14) 

Nr 
crt. 

Staţia 

Hidrometrică 
Râul 

Qo  

(m³/s) 

Scurgerea medie maximă Scurgerea medie minimă 

Kmax Anul Kmin Anul 

1 Padina Ialomiţa 0,700 1,14 1966 0,18 1950 

2 Cheile Zănoagei Ialomiţa 1,19 1,58 1966 0,68 1950 

3 Scropoasa Ialomiţa 1,27 1,47 1953 0,66 1950 

4 Dobreşti Ialomiţa 1,72 1,38 1953 0,75 1950 

5 Moroeni Ialomiţa 4,79 1,69 1970 0,37 1992 

6 Târgovişte Ialomiţa 6,97 1,97 1980 0,44 1992 

7 Băleni Ialomiţa 8,12 1,94 1972 0,23 1992 

8 Pucioasa Bizdidel 0,627 2,64 1980 0,23 1989 

9 Şotânga Vulcana 0,389 2,18 1998 0,11 1994 

10 Moreni Cricovul Dulce 0,953 3,44 1980 0,19 1989 

11 Băltiţa Cricovul Dulce 2,31 2,87 1987 0,14 1994 
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Tabel nr. 13.9. Caracteristici ale scurgerii medii multianuale şi ale scurgerii medii specifice în bazinul hidrografic 
al Ialomiţei (sectorul montan şi subcarpatic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 
crt. 

Râul 
Staţia 

hidrometrică 

Altitudinea 

(m) 

Qmed 

(m²/s) 

Hmed 

(m) 

Suprafaţa 

(F, km²) 

𝑞 (l/s/km²) 

𝑞 = Qx10³/F 

1 Ialomiţa Padina 1490 0,700 1930 24 29,1 

2 Ialomiţa Scropoasa 1175 1,27 1699 66 19,24 

3 Ialomiţa Moroeni 567 4,79 1365 263 18,2 

4 Ialomiţa Târgovişte 315 6,97 1010 557 12,5 

5 Bizdidel Pucioasa 365 0,709 657 94 7,54 

6 Vulcana Şotânga 318 0,389 470 105 3,6 

7 Cricovul Dulce Moreni 280 0,953 488 170 5,6 

8 Cricovul Dulce Băltiţa 189 2,31 427 262 8,8 
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Fig. 13.14. Harta scurgerii mediei specifică din bazinul hidrografic al Ialomiţei până la confluenţa cu Prahova 
(prelucrare după Atlasul R. S. România, 1972-1979)

 

 

Scurgerea anotimpuală. Aceasta este o consecinţă a condiţiilor climatice şi a aportului 
surselor de alimentare. Ponderea cea mai mare a scurgerii în zona montană se manifestă primăvara, 
când se înregistrează 46,9 % la staţia hidrometrică Scropoasa şi 47,22 % la staţia hidrometrică 
Dobreşti din volumul mediu anual, datorită suprapunerii precipitaţiilor cu topirea zăpezii. (fig 
13.15.a.) 

În zona subcarpatică, pe râul Ialomiţa şi pe unii afluenţi ai săi, cea mai bogată scurgere a 
apelor este caracteristică primăverii, când s-a înregistrat 38,83% la Moroeni, 36,71% la Pucioasa, 
37,33% la Târgovişte şi 37,49% la Moreni. Cea mai mică pondere a scurgerii anotimpuale s-a 
semnalat iarna la staţia Scropoasa (5,75%), datorită faptului că, în acest anotimp, precipitaţiile căzute 
sub formă de zăpadă au fost stocate la suprafaţa solului, nemaiputând contribui la alimentarea 
Ialomiţei. La staţiile Pucioasa (10,64%), Târgovişte (13,86%) şi Moreni (10,73%) cele mai scăzute 
procente s-au produs toamna datorită precipitaţiilor reduse din lunile septembrie şi octombrie. (fig. 
13.15.b.) 

 



                                                                   Casa Corpului Didactic Dâmbovița o certitudine în educație 
 

177 
 

  

Fig. 13.15.a. Hidrograful scurgerii medii anotimpuale pe râul Ialomiţa (1983-2001) 

 

  

Fig. 13.15.b. Hidrograful scurgerii medii anotimpuale pe principalii afluenţi (1983-2001) 

 

 

 

 

13.5.2. Scurgerea maximă 

 

Parametrii utilizati în analiza scurgerii maxime sunt debitele maxime şi viiturile. Debitele 
maxime se produc datorită ploilor torenţiale sau topirii zăpezilor concomitent cu căderea 
precipitaţiilor în anotimpul de primăvară. Analizând debitele maxime anuale se poate aprecia că 
arterele  hidrografice din spaţiul ialomiţean  au suferit variaţii importante de la un an la altul, datorită 
cantităţilor de precipitaţii. 
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Debitul maxim cu valoarea cea mai mare s-a înregistrat în anul 2001, la staţia hidrometrică 
Băleni, şi a fost de 758 m3/s. De asemenea, debite maxime cu valori foarte mari s-au înregistrat tot pe 
râul Ialomiţa, când, în urma aceleaşi viituri, din 19 iunie 2001, s-au atins 373 m3/s la Moroeni şi  691 
m3/s la Târgovişte. (fig. 13.16.) 

Debite maxime cu valori foarte mari s-au atins şi pe afluenţii principali ai Ialomiţei. De 
exemplu, pe pârâul Bizdidel, la staţia hidrometrică Pucioasa, într-o perioadă de observaţie de 20 ani 
(1982-2001) s-a semnalat, prin măsurători directe, un debit maxim de 240 m3/s, produs în urma ploii 
abundente din 19 iunie 2001. Râul Vulcana a atins debitul maxim în 1997, când la staţia hidrometrică 
Şotânga, a înregistrat 147 m3/s. Tot în urma ploii abundente din 2 august 1997, râul Cricovul Dulce a 
înregistrat, la staţia Moreni, un debit maxim de 171m3/s. Debitele maxime cu valoarea cea mai mică 
s-au înregistrat în anul 2000 pentru râurile Bizdidel (6,84 m3/s), Ialomicioara (6 m3/s), Ialomiţa la 
Băleni (28 m3/s) şi Moroeni (17,2 m3/s) şi anul 1992 pentru râurile Vulcana (1,94 m3/s) şi Slănic (0,597 
m3/s).  

 

  
Fig.13.16.Hidrograful debitelor maxime anuale pe râul Ialomiţa (1982-2001) 

 

Un rol foarte important îl au şi debitele maxime cu diverse probabilităţi de depăşire 
deoarece, de evoluţia scurgerii maxime, sunt proiectate numeroase lucrări din transporturi, 
construcţii hidrotehnice şi amenajări hidroameliorative din bazinele de recepţie.  

Scurgerea maximă variază în timp şi spaţiu, în funcţie de condiţiile climatice, fizico-geografice 
generale şi de suprafaţa bazinului. 

Făcând analiza debitelor maxime, cu diverse probabilităţi de depăşire (1%, 2%, 3%, 4%, 5% şi 
10%) din tabelul 13.10, se observă că, pe râul Ialomiţa, scurgerea maximă cu probabilitatea de 
depăşire de 1% variază de la 650 m³/s (2471 l/s/km²) la postul hidrometric Moroeni la 900 m³/s (1615 
l/s/km²) la Târgovişte şi 993 m³/s ( la Băleni). 

La staţia hidrometrică Pucioasa, pârâul Bizdidel a înregistrat o scurgere maximă cu 
probabilitatea de depăşire de 1% de 330 m³/s (3510 l/s/km²), iar Cricovul Dulce, la Moreni, a avut 
210 m³/s (1235 l/s/km²). 
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Tot din tabelul 13.10. de mai jos reiese faptul că, pe măsură ce creşte procentul 
probabilităţilor de depăşire, scad debitul maxim şi scurgerea specifică. Astfel, debitul maxim cu 
probabilitate de depăşire de 10% pentru râul Ialomiţa variază de la 200 m³/s (760 l/s/km²) la 
Moroeni, şi 360 m³/s (397 l/s/km²) la Băleni. 

Pe afluentul Vulcana (staţia hidrometrică Şotânga), Qmax p%, cu probabilitatea de depăşire de 
10% este de 90 m³/s (857 l/s/km²), iar pe Bizdidel cu aceeaşi probabilitate, debitul ajunge la 900 m³/s 
(957 l/s/km²). (tabel nr. 13.10.) 

 

Tabel nr. 13.10. Debite maxime cu diverse probabilităţi de depăşire în bazinul hidrografic al Ialomiţei până la 
confluenţa cu Prahova 

Nr 
crt. 

Postul 
hidrometric 

Râul 
Perioada de 
observare 

F 

(km²) 

Hmed 

(m) 

Q(m³/s) Qmax p% 

qo 

(l/s/km²
) 

1% 2% 3% 4% 5% 10% 

1 Moroeni Ialomiţa 1970-2001 263 
136

5 

Q(m³/s) 650 560 500 390 285 200 

qo 

(l/s/km²
) 

2471 
212

9 
190

1 
148

2 
108

3 
760 

2 Târgovişte Ialomiţa 1976-2001 557 
101

0 

Q(m³/s) 900 780 700 600 460 280 

qo 

(l/s/km²
) 

1615 
140

0 
125

6 
107

7 
826 503 

3 Băleni Ialomiţa 1964-2001 906 744 

Q(m³/s) 900 785 720 640 500 360 

qo 

(l/s/km²
) 

933 866 794 706 552 397 

4 Pucioasa Bizdidel 1976-2001 94 657 

Q(m³/s) 330 280 250 220 160 900 

qo 
(l/s/km²

) 
3510 

297
9 

265
9 

234
0 

190
2 

957 

5 Şotânga Vulcana 1984-2001 105 470 

Q(m³/s) - - - 350 150 90 

qo 

(l/s/km²
) 

- - - 333 
142

8 
857 

6 Moreni 
Cricovul 

Dulce 
1981-2001 170 488 

Q(m³/s) 210 190 175 165 140 105 

qo 

(l/s/km²

1235 
111

7 
102

9 
970 823 618 
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Viiturile. Pentru realizarea unei imagini de ansamblu asupra complexităţii viiturilor, au fost 
selectate doar acelea cu volume foarte mari de apă. Cea mai importantă viitură de pe râul Ialomiţa a 
fost cea din anul 2001, când s-au înregistrat debite mai mari decât la viitura din 1975. Viiturile 
produse în spaţiul geografic analizat, s-au succedat astfel: 

- viitura din 1-6 august 1997, când debitele au crescut foarte mult pe Ialomiţa şi afluenţi, 

 atingând maximul de 610 m3/s la Băleni şi 563 m3/s la Târgovişte. 

- viitura din iunie 2001, care atinge apogeul, prin mărimea sa şi prin participarea întregului bazin, de 
2365 km2, până la Adâncata. 

Această viitură a avut loc în a doua şi a treia decadă a lunii iunie (19-23 iunie 2001), fiind 
generată de un front de precipitaţii axat 48 de ore pe valea Ialomiţei şi cu o manifestare mult mai 
intensă în Subcarpaţii Ialomiţei. 

Astfel, la staţia hidrometrică Moroeni, pe râul Ialomiţa, unda de viitură, provocată de ploi 
torenţiale de 4-5 ore şi a unui aport însemnat din partea afluenţilor montani, a atins un debit de vârf 
de 373 m3/s. În aceeaşi zi de 19 iunie, la staţia hidrometrică Târgovişte, apele au înregistrat o creştere 
extraordinară, vârful viiturii atingând un debit de 691 m3/s. La staţia hidrometrică Băleni, a înregistrat 
cel mai mare debit (758m3/s) din întreaga perioadă de observaţie. Debitul acestei viituri a fost de 132 
ori mai mare decât debitul mediu  multianual de la această staţie (5,73m3/s). În intervalul 19-22 
iunie, s-a ajuns la valori de 213 m3/s pe Ialomicioara (la Fieni), 240 m3/s pe Bizdidel (la Pucioasa), 144 
m3/s pe Vulcana (la Şotânga) şi 116 m3/s pe Slănic (la Gura Ocniţei). 

Pe Cricovul Dulce, la Moreni, unda de viitură a început să se formeze în dimineaţa zilei de 19 
iunie, atingând valoarea de 312 m3/s în seara aceleaşi zile la ora 2000. 

În anul 2005 au avut loc două viituri pe râul Ialomiţa, prima în perioada 7-10 mai, când la 
Târgovişte unda de viitură a atins valoarea de 500 m³/s, la data de 7 mai, iar cea de-a doua, 19-22 
septembrie, ultima înregistrând debite mai mari. Râul Ialomiţa, la staţia hidrometrică Moroeni, a 
atins un debit de 102 m3/s, iar nivelul râului a fost de 345 cm. Unda de viitură s-a propagat destul de 
repede, astfel că, în seara zilei de 20 septembrie, la ora 000, râul Ialomiţa, la Târgovişte, a atins un 
nivel de 635 cm şi un debit de 594 m3/s.  

În intervalul 12-19 martie 2006 a avut loc o nouă viitură pe râul Ialomiţa, la Târgovişte, dar cu 
o intensitate mult mai mică decât cea din 2005. Astfel, unda de viitură a atins în vârf un debit de 101 
m3/s (13 martie, ora 1500). (fig. 13.21.a.) 

) 
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Fig. 13.21.a. Hidrograful viiturii înregistrată la staţia hidrometrică Târgovişte (12-20.03.2006) 

 

Tot în 2006, în intervalul 19 aprilie-3 mai, la Moroeni, a avut loc o nouă viitură, unde râul 
Ialomiţa a înregistrat un debit maxim de 38,5 m3/s, la data de 19 aprilie, ora 1500. (fig- 13.21.b.) 

 

Fig. 13.21.b. Hidrograful viiturii înregistrată la staţia hidrometrică Moroeni (19.04-3.05.2006) 

 

Pe 4 aprilie 2006, Cricovul Dulce, la Moreni, a atins un debit maxim de 244 m3/s. Această 
valoare s-a datorat unor ploi torenţiale ce au dus la depăşirea cotelor de alertă şi de pericol cu până 
la 20 cm, în localităţi precum Vişineşti, Colibaşi. Iedera de Sus (Ruda), Vlădeni, I.L. Caragiale. Au fost 
afectate, în aceste localităţi, în primul rând, terenuri agricole (Vlădeni, I.L. Caragiale), drumuri 
judeţene şi comunale (Vişineşti), diguri şi consolidaţii de maluri (Cătunu) şi chiar localităţi (I.L. 
Caragiale, Colibaşi). 

 

 

13.5.3.Scurgerea minimă 
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Scurgerea minimă caracterizează regimul hidrologic al apelor curgătoare cu debite de apă şi 
nivelurile cele mai scăzute din cursul unei luni sau din perioada unui an. 

Cunoaşterea evoluţiei acestui parametru prezintă o importanţă deosebită, pentru că, de 
volumul de apă care se scurge, depinde desfăşurarea activităţii unor obiective socio-economice. 

  Scurgerea minimă anuală. Pe râul Ialomiţa, scurgerea are loc în regim influenţat de 
amenajările hidrotehnice Bolboci, Scropoasa, Pucioasa şi Doiceşti, astfel încât debitele minime nu 
înregistrează o mare amplitudine spaţio-temporală. 

La Moroeni, cel mai mic debit a fost de 0,076 m3/s şi s-a înregistrat în anul 1985. La 
Târgovişte, Ialomiţa a înregistrat cel mai mic debit în anul 1993, de 0,140 m3/s, iar la Băleni, cel mai 
mic debit s-a înregistrat în 1992 (0,601 m3/s). (fig. 13.22.a.) 

 

Fig. 13.22.a. Hidrograful debitelor minime anuale pe râul Ialomiţa 

 

Cu privire la afluenţii Ialomiţei, valorile cele mai mici înregistrate în perioada de observaţie au 
fost de 0,001 m3/s pe Bizdidel (1989, 1992, 2000), Vulcana (1994, 1995) şi Slănic (1990), 0,038 m3/s 
pe Ialomicioara, la Fieni (2000) şi 0,10 m3/s pe Cricovul Dulce (1985).  

Debitul minim minimorum sau debitul de etiaj. În sectorul montan al râului Ialomiţa, debitul 
minim minimorum s-a înregistrat în lunile ianuarie şi februarie (Cheile Bădiţei 0,025 m³/s în ianuarie 
şi februarie 1964; Scropoasa 0,02 m³/s la 16 ianuarie 1957; Dobreşti 0,05 m³/s în februarie 1964, de 3 
ori). (fig. 13.23.a.) 

În spaţiul subcarpatic, Ialomiţa şi principalii săi afluenţi au înregistrat un debit de etiaj, atât în 
sezonul rece, cât şi în cel cald, de la secarea apelor (Bizdidel) până la debitul minim minimorum de 
0,14 m³/s (Târgovişte – 12 iulie 1968). La Moroeni, debitul de etiaj al Ialomiţei a fost de 0,076 m³/s în 
zilele de 19 şi 20 februarie 1985, la Şotânga, pe Vulcana, debitul de etiaj a coborât la 0,001 m³/s (4 şi 
5 octombrie 1994; 29 iulie 1995), iar la Moreni, Cricovul Dulce a înregistrat, la 4 septembrie 1990, un 
debit de etiaj de 0,010 m³/s. (fig. 13.23.b.) 
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La staţia hidrometrică Băleni, debitul de etiaj al Ialomiţei a fost de 0,04 m³/s la data de 12 
iulie 1968. 

 

Fig. 13.23.a. Hidrograful debitelor minime lunare multianuale pe râul Ialomiţa (1982-2000) 

 

Fig. 13.23.b. Hidrograful debitelor minime lunare multianuale pe principalii afluenţi (Bizdidel, Vulcana, Cricovul 
Dulce,1982-2000) 

 

Referitor la scurgerea minimă lunară, aceasta a oscilat, în sectorul montan, la Dobreşti, între 
0,050 şi 0,072 m³/s în anotimpul de iarnă (decembrie-martie), iar vara, de la 0,107 m³/s (în luna 
iunie) până la 0,064 m³/s (în septembrie). 

În Subcarpaţii interni, la Moroeni, cel mai mic debit al Ialomiţei s-a înregistrat în luna 
februarie (0,076 m³/s), iar cel mai mare în luna iulie (0,362 m³/s). 

La Târgovişte, cel mai mic debit al Ialomiţei s-a înregistrat tot în luna februarie (0,140 m³/s), 
pentru ca cel mai ridicat să fie în luna mai (0,940 m³/s). La Băleni, debitul de etiaj al Ialomiţei a avut 
valori cuprinse între 0,04 m³/s (în luna iulie) şi 1,04 m³/s (în luna mai). 
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În sectorul subcarpatic, apele pârâului Bizdidel au secat în zilele de 27 şi 28 septembrie 1987, 
iar cel mai mare debit l-a înregistrat în luna aprilie (0,048 m³/s). 

La Moreni, Cricovul Dulce a înregistrat cel mai mic debit în luna septembrie (0,010 m³/s), 
pentru ca cel mai ridicat să se înregistreze în luna aprilie (0,107 m³/s). 

Secarea râurilor este un fenomen hidrologic cu evoluţie lentă şi cu consecinţe negative, mai 
ales pentru economia agricolă. În zona subcarpatică, acest fenomen se produce doar pe Bizdidel şi pe 
cursul inferior al Cricovului Dulce, Proviţei şi Vulcanei, datorită condiţiilor de ariditate din sezonul de 
vară. Astfel, la Pucioasa, pe Bizdidel, apele au secat în septembrie 1997, iar pe Cricovul Dulce, la 
Băltiţa, datorită unor perioade de secetă mai îndelungate, apele au secat pe o durată de 15-30 zile în 
septembrie 1989, în august, septembrie şi octombrie 1990, precum şi în august 1992 şi 1993. 
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Un erou dâmbovițean uitat - generalul Toma Dumitrescu  

( 1877-1936) 

 

                                                                        Prof. Dr. Cornel Mărculescu239 

 

       Generalul Toma Dumitrescu, personalitate de prestigiu a României și, implicit a Armatei Române, 
s-a născut la 10 mai 1877, în comuna Hăbeni, sat Racovița, județul Dâmbovița240, plasa Dealu241, ca fiu 
al preotului Dumitru Popescu242 și al soției sale, Ana.243      Figura nr.2 și nr.3. 

                                                           
239 Profesor Școala Gimnazială „Dora Dalles” Bucșani, Str. Principală, nr. 933, 137070, județul Dâmbovița; e-
mail: ccmarculescu@yahoo.com 
240 Dimitrie Frunzescu, Dicţionaru topograficu şi statisticu alu Romaniei, cuprinzindu descrierea a 20.000 nume 
proprii teritoriale..., precedatu de Geografia şi statistica ţerei, București, 1872,  p. 228; Honorius Moțoc, Mihai 
Oproiu, Dicționarul geografic al județului Dâmbovița. Dimitrie Popescu Condurățeanu 1890, Editura 
Transversal, Târgoviște, 2007, p. 66. 
241 „Plasa Dealu și-a luat numele de la dealurile cu vii ce brăzdează această plasă de la nord spre sud. Această 
plasă până în 1883 își avea reședința în Târgoviște, dar de atunci s-a unit cu plasa Dâmbovița și formează o 
singură plasă cu numele de Dealu-Dâmbovița, având reședința în Dragomirești”. Vezi Honorius Moțoc, Mihai 
Oproiu, op.cit., p. 55. 
242 Biserica veche din satul Racovița având hramul „Toți Sfinții”, unde păstorea tatăl generalului Toma 
Dumitrescu, a fost ctitorită în anul 1806 de Hagi Ene Anastasescu și, conform pisaniei zugrăvite deasupra ușii de 
intrare în naos, a fost reparată în 1890 de “locuitorii comunei prin stăruința preotului Dumitru Popescu și a lui 
Dumitru Soare, R. Duță, Gheorghe Oprea, D. Mușat și a doamnei Elena Dalles și D.Sambolă. Arhitecți 
I.Bălescu, Gheorghe Ionescu, București, 10 XI”. Vezi Mihai Oproiu, Inscripții și însemnări din județul 
Dâmbovița, Vol. II. Colecția Historica, Editura Transversal, Târgoviște, 2003, p. 57; Mihai Oproiu, Honorius 
Moțoc, Marian Curculescu, Dâmbovița. Localități și monumente, Editura Transversal, Târgoviște, 2006, p. 94; 
Ion Băncilă, Monografia comunei Bucșani. 555 de ani de la atestarea documentară, Editura Bibliotheca, 
Târgoviște, 2008, p. 138; Mihai Oproiu, Eduardt Samoilă, Honorius Moțoc, Georgeta Toma, Înfruntând 
veacurile. Așezări și monumente dâmbovițene, Editura Transversal, Târgoviște, 2009, p. 101. 
243 Se pare că generalul Toma Dumitrescu provine dintr-o familie numeroasă de 8 copii: Dumitru Dumitrescu, 
Toma Dumitrescu, Grigore Popescu, Nae Popescu, Zamfira Dumitrescu, Anicuța Dumitrescu, Eufrosina 
Dumitrescu și Floarea Dumitrescu, căsătorită cu Lt. Marin Stoica. Mulțumim pe această cale informațiilor 
prețioase și sprijinului acordat de către domnul Dumitru Stoica, fiul Lt. Marin Stoica, singurul urmaș în 
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După absolvirea a șapte clase de liceu, în perioada 1 octombrie 1896 - 1 iulie 1898, a urmat 
cursurile Școlii de Ofițeri de Infanterie, obținând gradul de sublocotenent. Comandantul școlii, 
locotenent-colonel Mihai Aslan, viitorul general, l-a caracterizat drept „inteligent- studios - caracter 
cu desăvârșire blând, ceea ce i-a asigurat dragostea camarazilor și simpatia șefilor”.244 

       Prima unitate în care a activat ca ofițer, a fost Regimentul 4 Ilfov nr.21, în calitate de comandant 
de pluton, fiind apreciat de șefii și camarazii săi, ca fiind un „prea bun ofițer sub toate raporturile, 
inteligent, priceput și conștiincios în îndeplinirea îndatoririlor sale și cu multă dorință de a se instrui 
continuu, citind și punând tot interesul pentru a se ține la current cu scrieri militare folositoare”.245 

Astfel ca urmare a calităților sale deosebite la 7 aprilie 1902 a fost avansat locotenent și 
mutat în Regimentul Roman nr.14246. Aici, a efectuat serviciul timp de un an, pregătind și examenul 
pentru Școala Superioară de Război pe care l-a trecut cu succes. Pe prima sa foaie calificativă, 
comandantul regimentului îi face o succintă, dar frumoasă caracterizare : „Elev al Școlii de ofițeri, are 
instrucțiune generală cerută și dorește a o completa. Ofițer inteligent și cu multă bunăvoință...la 
serviciu, se achită bine de toate îndatoririle ce i se dau spre aplicație. La serviciu de front, poate 
îndeplini și alte servicii...cunoaște și aplică bine regulamentele; conduită prea bună, ținută curată, se 
propune a înainta la alegere”.247 

În anul 1903, Toma Dumitrescu a fost admis la Școala Superioară de Război, cea  mai înaltă 
instituție de învățământ militar, pe care a absolvit-o cu success în anul 1905, printre colegii promoției 
sale (a XV-a)248, numărându-se Nicolae Condeescu, Ioan Ghinescu, Constantin Paulian, Nicolae 
Mihăescu, Alexandru Lupașcu, Aurel Alimănescu, Aristide Razu și Marcel Olteanu, primul comandant 
( 1912-1918)249 al generatorului de elite al societății românești: Liceul Militar de la Mănăstirea 
Dealul.250  

 În urma activității sale, Comandantul Diviziei 4 Infanterie, generalul Tătărescu, îi făcea 
următoarea previziune pe foaia calificativă: „A fost admis în Școala de Război, continuînd ca până 
acum, drept care va fi un ofițer de viitor”251. A absolvit cu deosebit succes cursurile acestei înalte școli 
militare, condusă cu stoicism de către lt.colonelul M. Pretorian, obținând certificatul de absolvire cu 
mențiunea: „Ofițer inteligent și cu judecată bună, promite a fi un foarte bun element al armatei”.252 

                                                                                                                                                                                     
viață al generalului Toma Dumitrescu, născut la 08.04.1928, în satul Racovița, comuna Hăbeni, și care 
astăzi, locuiește în loc. Zimbor, jud. Sălaj.  
P.S.: Între timp, domnul Dumitru Stoica a decedat la 18.05.2016, fiind înmormântat în cimitirul din 
Racovița, alături de preotul Dumitru Popescu, tatăl generalului Toma Dumitrescu. 
244 Arhivele Ministerului Apărării Naționale – Centrul de Păstrare și Studierea Arhivelor Militare Pitești  „Radu 
Rosetti ” (în continuare, A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P.),  fond Memorii. Generali Bătrâni, Nr. 12, General de 
Divizie Toma Dumitrescu, f. 5. 
245 Teofil Oroian, Militari de prestigiu, diplomați cu renume: Generalul Toma Dumitrescu, în Revista de Istorie 
Militară, ( în continuare RIM) Nr. 5-6 (63-64), București,  2000, p. 6. 
246A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit., f. 3. 
247 Ibidem, f. 6. 
248 Mircea Agapie, Dănuț Mircea Chiriac, Ion Emil, Constantin Hlihor, De la Școala Superioară de Război la 
Academia de Înalte Studii Militare. Comandanți, profesori, absolvenți. (1889-1995), Editura Academiei de Înalte 
Studii Militare, București, 1995, p. 178. 
249 Constantin Nițescu, Mănăstirea Dealu și Liceul Militar Nicolae Filipescu, Tipografia „Viitorul” Petre G. 
Popescu, Târgoviște, 1932, p. 125. 
250 Nicholas Georgescu–Roegen, Omul şi opera, Colecţia Bibliotecii Băncii Naţionale, București, 1996, p. 29. 

251 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 16. 
252 Ibidem, f. 19 verso. 
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Toma Dumitrescu și-a început stagiul la Regimentul Roman 14 artilerie ( noiembrie 1905- 
iunie 1906), pe care l-a continuat în cadrul Marelui Stat Major ( 1 aprilie 1906 – 1 aprilie 1907), și la 
Regimentul 10 artilerie (în altă armă, 10 mai 1907 – 1 aprilie 1908), evidențiindu-se printr-o cultură 
generală deosebită, dar și cunoștințe militare superioare și o educație militară adecvată, astfel încât a 
fost brevetat ofițer de stat major. Ca urmare a bunelor rezultate obținute,  a fost avansat căpitan la 
alegere (10 mai 1907), în baza Înaltului Decret 2298/1907.253 

        Timp de un an și jumătate (1 aprilie 1908 – 1 octombrie 1909), a fost profesor de geografie 
militară și inspector de studii la Școala Militară de Ofițeri de Infanterie254, funcție în care a dovedit 
reale calități de pedagog, reușind să publice importante studii de specialitate în Revista Infanteriei255, 
astfel încât, comandantul școlii îl caracteriza în anul 1909 pe tânărul căpitan Toma Dumitrescu, astfel: 
„Foarte bun profesor la cursul de geografie militară. Stăruitor și energic. În calitate de inspector de 
studii a manifestat pricepere și voință”.256 

         Între timp, la 4 aprilie 1907, s-a căsătorit cu Angela Bulgaru, din acest mariaj născându-se o fiică, 
Florica Angela. Căsătoria nu a durat decât patru ani și s-a desfăcut, din motive pe care nu le 
cunoaștem, la 22 martie 1911.257 

         De la Școala Militară de Ofițeri de Infanterie, Toma Dumitrescu, a efectuat stagiu la trupă între 1 
octombrie 1909 – 10 mai 1910, în Regimentul 5 Ialomița nr.23, unde a comandat cu responsabilitate 
compania, „formând cu pricepere și râvnă gradele inferioare și dovedind reale calități de conducător 
în aplicarea exercițiilor și manevrelor, în activitatea de teren”.258 

La 10 mai 1910, a fost mutat în interes de serviciu la Marele Stat Major, unde a lucrat cu 
deosebită inteligență și putere de muncă la Biroul Informații din Secția a-II-a, la studiul „Descrierea 
armatei bulgare”. În avizul șefului Biroului Informații, locotenent-colonelul Munteanu, asupra 
însușirilor morale, fizice, intelectuale ale căpitanului Toma Dumitrescu, pentru înaintarea la gradul de 
maior în mod excepțional, se arăta: „Căpitanul Toma Dumitrescu, a scris în Revista Infanteriei articole 
privitoare la organizarea infanteriei, formarea cadrelor la infanterie, companiile cadre din infanterie, 
în care susține cu competență necesitatea unităților de infanterie și stabilității organice a acestei 
arme”.259 

A devenit și redactor alături de bunul său prieten Marcel Olteanu, la revista „România 
Militară”260, publicând „Regulamentul  serviciului în campanie bulgar”, lucrare de mare însemnătate 
privind pregătirea de specialitate a comandamentelor de mari unități.261 În același timp, înscriindu-se 
pe informarea militară, a publicat în „Revista Infanteriei”, „Regulamentul de exerciții al infanteriei 

                                                           
253 Ibidem, f. 3. 
254 Virgil Alexandru Dragalina, Viața tatălui meu. Generalul Ioan Dragalina, Editura Militară, București, 2009, 
p. 198. 
255 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 30 verso - 31. 
256 Ibidem, f. 29 verso; Teofil Oroian, op.cit., p. 6. 
257 Ibidem, p. 2 
258 Ibidem, f. 36. 
259 Ibidem. 
260 Iulia Năstasie, Viața revistei în anii 1891-1916, în “Gândirea militară românească”, Serie Nouă, Anul XXII, 
nr.6, noiembrie-decembrie, 2011, p. 184. 
261 Toma Dumitrescu, Regulamentul serviciului în campanie bulgar, Rezumat, Institutul de Arte Grafice 
„CAROL GÖBL”, București, 1912, 53 pagini. 
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bulgare”.262 

             În timpul manevrelor regale din 1910, a dat probe de pricepere pe câmpul de manevră, iar 
ulterior, în anul 1911 a luat parte cu biroul informațiilor la manevrele mari, cu care ocazie a dat probe 
de perspicacitate și putere de muncă, contribuind în sfera sa de acțiune, la deplina reușită a 
funcționării biroului. În același timp, căpitanul Toma Dumitrescu, a executat un stagiu la Batalionul 2 
Vânători „Regina Elisabeta” între 10 decembrie 1911 și 10 mai 1912, comandând compania a 3-a cu 
vădit interes, ocupându-se de instruirea și educarea subalternilor, trupă și cadre...și conducând școala 
reangajaților în batalion, astfel încât, comandantul batalionului, lt.col. Scărlătescu, îl propunea 
pentru înaintarea la gradul de maior.263 

Impresionat la rândul său de personalitatea tânărului căpitan Toma Dumitrescu, șeful 
Biroului Informațiilor, lt.col. Romulus Scărișoreanu, consemna la 19.12.1912: „Cunoștințele 
superioare pe care le posedă căpitanul Dumitrescu Toma, modul cum le aplică și rezultatele ce 
dobândește, mă face să apreciez că acest ofițer merită înaintarea excepțională, la gradul de maior, la 
examen reușind încă din anul 1911”.264 În timpul campaniei armatei române din vara anului 1913, a 
funcționat în cadrul biroului operațiilor din Marele Stat Major, iar cunoștințele și capacitatea sa au 
fost remarcate „atât la lucrările de birou, cât și în serviciul exterior”, chiar de către generalul 
Alexandru Averescu, șeful Marelui Stat Major la acea dată.265 

             La data de 1 aprilie 1914, în baza Înaltului Decret 1148/1914, Toma Dumitrescu a fost avansat 
maior266 și, în același moment era numit atașat militar la Legația Română din Belgrad. În această 
misiune nouă, s-a remarcat încă de la început prin rapoarte documentate asupra situației armatei 
sârbești, trimițând documente precise asupra evenimentelor din zonă, reușind cu succes să facă 
aprecieri judicioase și deducând cu logică mersul ulterior al operațiilor militare. Meritele sale au fost 
cu atât mai mari întrucât el se găsea într-o situație dificilă a atașatului militar, a unui stat neutru care 
nu putea fi admis a urma de aproape operațiile militare și nu putea afla mai nimic din presă din cauza 
cenzurii severe ce domnea în Serbia. Cu toate aceste opreliști de natură politică și nu numai, Toma 
Dumitrescu a rămas la postul său,și după începerea războiului, în mijlocul exodului populației ce 
fugea înaintea invaziei, urmând ulterior guvernul sârbesc în greaua retragere din noiembrie 1915, 
prin Muntenegru și Albania. În cursul retragerii și-a pierdut și avutul său, fiind de multe ori lipsit de 
cele necesare existenței, și totuși nu a încetat de a informa aproape zilnic Guvernul României și 
Marele Stat Major asupra ultimelor operații ale armatei sârbești. Ofițerul Toma Dumitrescu a fost 
ulterior însărcinat să cerceteze noi mijloace de transport pentru aducerea materialelor de război 
comandate în Franța, cele mai bune canale de legătură între Adriatica (Muntenegru) și Dunăre 
(Prahova). A executat recunoașterea acestei comunicații și a înaintat un raport asupra modului 
practic de realizare a acestui plan, de o mare valoare documentară.267 

        Între perioada 1 mai – 14 august 1916, Toma Dumitrescu a fost atașat la Secretariatul General al 

                                                           
262 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 36; Toma Dumitrescu, Regulamentul de exerciții al infanteriei bulgare, 
Rezumat, Institutul de Arte Grafice „CAROL GÖBL”, București, 1912, 26 pagini; Idem, Jurnal. Războiul 
Național (1916), Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și indice de Petre Otu și Maria Georgescu, Editura 
Academiei de Înalte Studii Militare, București, 1999, p. 8; Teofil Oroian, op.cit., p. 6. 
263 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 38 verso; Teofil Oroian, op.cit., p. 6. 
264 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 40. 
265 Ibidem, f. 42 verso; Teofil Oroian, op.cit., p. 6. 
266A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit., f. 3. 
267 Ibidem, f. 44-45; Mircea Agapie, Dănuț Mircea Chiriac, Ion Emil, Constantin Hlihor, op.cit., p. 88; Teofil 
Oroian, op.cit., p. 7. 
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Ministerului de Război, unde i s-au încredințat misiuni grele și de mare încredere, între altele a fost 
aceea să realizeze legătura cu atașații militari, sarcini pe care le-a îndeplinit cu deosebită pricepere și 
tact. De asemenea, a făcut recunoașteri asupra lucrărilor de fortificații ce se executau la Islaz și 
Giurgiu propunând modificări foarte judicioase. 

        Ca șef al Anuarului de Război, Toma Dumitrescu a desăvârșit ordinea de bătaie a micilor unități, 
în acord cu șefii de stat major ai corpurilor de armată și diviziilor. „În toate aceste însărcinări și 
lucrări, maiorul Toma Dumitrescu a dat probe că posedă toate cunoștințele unui eminent ofițer de 
trupă și de stat-major, care îi dau dreptul să înainteze în mod excepțional până la cele mai înalte 
comandamente”268, aprecia secretarul general al Ministerului de Război, generalul Dumitru Iliescu. 
De la decretarea mobilizării în noaptea de 14-15 august 1916, maiorul Toma Dumitrescu a îndeplinit 
funcția de șef de cabinet al Șefului de Stat Major al Marelui Cartier General, condus pe durata întregii 
campanii din anul 1916 de către generalul Dumitru Iliescu.269 

Ulterior, între cei doi s-au stabilit relații sincere de prietenie și camaraderie, fapt care l-a 
determinat pe generalul Iliescu să aprecieze activitatea locotenent-colonelului Toma Dumitrescu  
(avansat în acest grad la  1/13 noiembrie 1916, prin Înaltul Decret 3064/1916), ca fiind una de 
anvergură și extrem de laborioasă în timp de război : „Adâncile sale cunoștințe militare, caracterul 
său serios și hotărât, inteligența sa excepțională, le-am pus deseori la încercare și întotdeauna mi-au 
folosit foarte mult. În toate circumstanțele,- scria generalul Iliescu în decembrie 1916-, timp de 
aproape patru luni, cât am fost șeful de Stat Major General al armatelor de campanie, mi-am întărit 
și mai mult convingerea că lt. Col. Toma Dumitrescu este apt să ajungă, înaintând totdeauna 
excepțional, atât în fruntea Marelui Stat Major, cât și la comanda marilor unități ale armatei, având 
deopotrivă mari calități și cunoștințe ca ofițer de trupă și ca ofițer de stat major”.270 

În momentele grele, pentru a lămuri o situație sau a da îndemnuri comandanților zonali, era 
trimis ca om de încredere al Marelui Cartier General să ia contactul direct cu aceștia, cum a fost mai 
ales cazul în timpul luptelor de la Turtucaia și acelea de la Armata I. La Turtucaia, s-a produs un 
eveniment mai puțin obișnuit, ca urmare a unei grave dezinformări: comandantul Regimentului 36 
infanterie, lt.col. S. Nicolicescu, a raportat că a respins în ziua de 23 august/5 septembrie 1916, zece 
atacuri ale inamicului, deși unitățile militare ale acestuia luptaseră foarte slab, informație care a 
apărut în comunicatul pentru ziua respectivă al Marelui Cartier General. Pentru a recompensa 
această faptă de arme, Marele Cartier General l-a trimis pe maiorul Toma Dumitrescu la Turtucaia să 
decoreze, în numele regelui Ferdinand, drapelul unității. Delegatul Marelui Cartier General a 
                                                           
268 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 45 verso. 
269 Pe timpul campaniei armatei române din 1916, ce tratează un moment dramatic al războiului pentru întregirea 
națională și care reprezintă și astăzi  unul din cele mai controversate și discutate momente din istoriografia 
militară românească, maiorul Toma Dumitrescu a realizat un Jurnal al războiului național ce a ajuns ulterior în 
posesia lui Ion I. C. Brătianu, care, la rându-i l-a transmis generalului Radu R. Rosetti în aprilie 1921. Acesta, 
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R.Rosetti, de către reputatul istoric militar Petre Otu, Directorul Științific al Institutului pentru Studii Politice de 
Apărare și Istorie Militară și Președinte al Comisiei Române de Istorie Militară, care, împreună cu Maria 
Georgescu l-au redat publicului interesat de istorie militară și nu numai, în anul 1999, la Editura Academiei de 
Înalte Studii Militare. Vezi: Toma Dumitrescu, Jurnal. Războiul Național (1916), Ediție îngrijită, studiu 
introductiv, note și indice de Petre Otu și Maria Georgescu, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 
București, 1999; Maria Georgescu, Campania anului 1916. Un izvor inedit (Jurnalul generalului Toma 
Dumitrescu) (Un document inédit de la campagne 1916 - le journal du général Toma Dumitrescu), în vol. 
„Securitate naţională, politică de apărare şi istorie militară în România la sfârşit de mileniu”, Bucureşti, 2000, pp. 
265-269. 
270 Ibidem, f. 46 verso. 
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constatat realitatea, faptul că regimentul nu numai că nu luptase eroic, dar mare parte din 
subunitățile sale părăsiseră pozițiile fără luptă. Din proprie inițiativă, el nu a mai oferit decorația.271 

        La 21 noiembrie/4 decembrie 1916, generalul Dumitru Iliescu, sub pretextul că moralul corpului 
ofițeresc trebuia redresat după campania defectuasă din 1916, a acceptat o serie de avansări, deși 
fusese sfătuit să nu recurgă la un asemenea gest, printre aceștia numărându-se și Toma Dumitrescu, 
care nota astfel în jurnalul său de război: „Am fost și eu înaintat. Altădată mi-ar fi făcut plăcere. Azi, 
însă, tristețea profundă de nenorocirile armatei noastre sunt atât de mari, că incidentul înaintării 
mele nu-mi produce nici o bucurie”.272 

La scurt timp după această avansare, lt.col. Toma Dumitrescu, șeful de cabinet al generalului 
Dumitru Iliescu în campania din toamna anului 1916, și-a manifestat direct verticalitatea având o 
reacție de împotrivire, oarecum indirectă față de numirea lui Constantin Prezan în funcția de șef al 
Marelui Stat Major (Marele Cartier General, se afla la Bârlad), la 2/15 decembrie 1916, omul - cum îl 
caracteriza regina Maria - în care se încrede și armata și poporul.273 

După înlocuirea din funcție a generalului Iliescu (M.S.Regele i-a reproșat faptul că s-a 
înconjurat de colaboratori mediocri și nu de cei mai reputați oameni din armata română), care a 
refuzat oferta venită din partea lui Prezan, ca să rămână ca subșef al Marelui Cartier General ( va fi 
trimis în Franța ca șef al misiunii române), generalul Constantin Christescu i-a succedat acestuia, 
propunându-i în același timp lt.col. Toma Dumitrescu să fie numit șef al Secției Operații, dar să 
lucreze numai cu trei persoane: Prezan, Christescu și maiorul Ion Antonescu. 

Toma Dumitrescu a refuzat oferta și a fost investit șef de stat major al Diviziei 15 
Infanterie.274 „În inspecțiunile sale pe front până la primele linii inamice, aproape zilnice, a contribuit 
foarte mult – remarca comandantul marii unități tactice – la perfecționarea lucrărilor de apărare, 
precum și la ridicarea moralului trupei și al ofițerilor. Toate măsurile propuse pentru asigurarea 
apărării sectorului încredințat mi-au demonstrat că în afară de cunoștințele propriu-zise cerute unui 
ofițer de stat-major posedă și un simț tactic dezvoltat, având toate aptitudinile cerute pentru a 
conduce în cele mai bune condiții regimentul și brigada”.275 

        De la 2 decembrie 1916 în calitatea de șef de stat major al Diviziei 15 Infanterie, Toma 
Dumitrescu, s-a manifestat pe front cu toate însușirile și calitățile ostășești, drept care, comandantul 
acestei unități, colonelul (ulterior general) Paul Anghelescu i-a apreciat la rându-i calitățile la justa sa 
valoare, considerându-l „un ofițer de stat major distins, plin de elan și foarte energic”. În eroicul an 
1917, Toma Dumitrescu s-a aflat în vâltoarea luptelor pentru apărarea Moldovei și a ființei naționale, 
dând dovadă de pricepere și competență în coordonarea trupelor române, astfel încât, la propunerea 
șefilor săi ierarhici, Toma Dumitrescu a fost avansat colonel la 1/13 septembrie 1917, prin Înaltul 
Decret 1330/1917 .276 

                                                           
271 Petre Otu, Turtucaia. Sfârșitul iluziilor. Începutul dezastrului, în „Document”, Buletinul Arhivelor Militare 
Române, An IX, nr.1-4 (31-34), București, 2006, pp. 11-12; Radu R. Rosetti, Mărturisiri (1914-1919), Cuvânt 
introductiv de Maria Georgescu, Editura Modelism, București, 1997, p. 110. 
272 Toma Dumitrescu, Jurnal. Războiul Național (1916)…, p. 163; Petre Otu, Mareșalul Constantin Prezan. 
Vocația datoriei, Editura Militară, București, 2008, p. 98. 
273 Maria, Regina României, Povestea vieții mele, vol. III, Ediția a II-a, Editura Moldova, Iași, 1991, p. 89. 
274 Toma Dumitrescu, Jurnal. Războiul Național (1916)…, p. 181; Petre Otu, Mareșalul Constantin Prezan..., p. 
106. 
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Ba mai mult, obținând rezultate remarcabile, comandantul Corpului 6 Armată ( înființat de 
către Marele Cartier General, pentru mai buna coordonare a marilor unități care operau în Basarabia, 
la 25 ianuarie/7 februarie 1918, prin ordinul 7446 ), generalul Ion Istrati, cunoscându-l pe colonelul 
Toma Dumitrescu ca subaltern, l-a numit șef de stat major al corpului, acest tandem organizând și 
dirijând, până în aprilie 1918, toate operațiunile militare ale armatei române în Basarabia.277 

Încă de la începutul misiunii sale în Basarabia, Toma Dumitrescu descria într-un raport din 9 
februarie 1918, atitudinea Franței față de situația nou creată în Basarabia, ca urmare a deteriorării 
relațiilor diplomatice româno-ruse: „Misiunea militară franceză din Chișinău lucrează pentru 
interesele francezilor și ale aliaților care, în ce privește Rusia și mai ales Basarabia sunt contrarii 
intereselor noastre… aliații au tot interesul ca să împiedice dizolvarea Rusiei în mici state, care ar 
cădea în dependența politică a Puterilor Centrale, iar Franța are interes să mențină unitatea Rusiei și 
pentru a-și încasa enormele sume de bani ce i-a împrumutat”.278 În același timp, nota colonelul în 
raportul său, atât consulul, cât și misiunea militară franceză acționează „pentru a-și apropia evreii și 
pe toți cei care sunt în contra noastră în scopul de a putea lucra pe cale revoluționară contra noastră 
în caz când încheiem pace cu germanii”.279 

         În condițiile reintrării României în război, în anul 1918, colonelul Toma Dumitrescu a fost delegat 
de Marele Cartier General român ca ofițer de legătură pe lângă Comandamentul armatelor aliate de 
la Salonic, la 28 noiembrie. În noua postură, colonelul Dumitrescu era însărcinat de către generalul 
Constantin Prezan, șeful Marelui Cartier General Român, prin telegrama nr. 998 din 4/17 decembrie 
1918, să intervină pe lângă generalul d'Esperey în vederea coordonării acțiunilor cu aliații, privind 
depășirea liniei Mureșului de către armata română.280 În același timp, pentru o scurtă perioadă, el a 
fost numit de către Marele Cartier General în decembrie 1918, și ca agent de legătură pe lângă 
Misiunea franceză condusă de generalul Henri Berthelot. Însă, prin Înaltul Decret 5548/18 februarie 
1919, Marele Cartier General îl reinvestește ca atașat militar pe lângă Comandamentul trupelor 
franceze, ca ofițer de legătură pentru a pregăti reintrarea trupelor române în acțiune, pe colonelul 
Radu R. Rosetti.281 

         Problemele de serviciu obișnuite cât și de operații în Basarabia, le studia cu îngrijire și le 
prezenta cu multă claritate, drept care, șeful său ierarhic, generalul Istrati îl caracteriza pe Toma 
Dumitrescu astfel: „În rezumat, colonelul Toma Dumitrescu este un excelent ofițer de stat major și 
mulțumită instrucției sale militare complete și a celorlalte calități, activitate, pricepere, inițiativă, 
tact. Sunt convins că va fi tot atât de valoros și la comanda de mare unitate, la care are tot dreptul să 
aspire”.282 

        Pentru distinsa sa cultură profesională și generală, pentru calitățile remarcabile din întreaga 
carieră, colonelului Toma Dumitrescu i s-a dat la 28 decembrie 1918, însărcinarea de delegat al țării 
la Conferința de pace de la Paris-Versailles. Într-adevăr, „cu un tact desăvârșit, cu mare putere de 
muncă și punând la largă contribuție calitățile sale deosebite”, acest ofițer “a corespuns cu totul 

                                                           
277 Marin C. Stănescu, Armata română și unirea Basarabiei și Bucovinei cu România 1917-1918, Editura 
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278 Ibidem, pp. 50-51. 
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misiunii cu care a fost însărcinat, aducând reale servicii cauzei și idealului național, și merită a ajunge 
la cele mai înalte comandamente”, nota în foaia calificativă a colonelului Toma Dumitrescu pe 
perioada 1 octombrie 1918 – 1 iulie 1920, ministrul de război, generalul I. Rășcanu.283 

Pregătirea militară deosebită și relațiile pe care le-a stabilit în decursul carierei, au 
reprezentat elemente principale ale numirii sale, ca expert militar, reprezentând România în comisia 
Aeronautică, la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920)284, dar și la recomandarea colonelului 
Radu R. Rosetti, care îl propune lui Ion I. C. Brătianu ca un excelent agent de execuție. Înainte de a 
pleca la Paris, colonelul Toma Dumitrescu a fost însărcinat de către M.S Regele Ferdinand să ducă din 
partea sa decorația Ordinul „Mihai Viteazul”, prințului Aleksandru al Serbiei, care s-a arătat foarte 
mulțumit de înalta distincție primită.285 

         La 10 aprilie 1919, Ion I. C. Brătianu, șeful delegației române la Conferința de pace de la Paris-
Versailles, fiind mulțumit de serviciile colonelului Dumitrescu, trimitea generalului Constantin Prezan 
o telegramă cu următorul conținut: „În promoția de generali pentru luna aprilie, vă rog să avansați pe 
colonelul Toma Dumitrescu, ale cărui servicii aici sunt foarte prețioase și apreciate”. Nu a fost avansat 
în acel an, fiind doar admis să susțină examenul pentru acel grad, pe care l-a trecut în anul 1920, 
pentru ca apoi în ziua de 26 iulie 1920, colonelul Toma Dumitrescu să fie numit la comanda Brigăzii a 
8-a infanterie, sarcină de care s-a achitat în mod lăudabil în intervalul iulie 1920 - octombrie 1921. În 
acest răstimp, a arătat, după cum menționa comandantul Diviziei 4 Infanterie, generalul Mărgineanu, 
„odată mai mult că este un ofițer de valoare și un excelent comandant de brigadă”.286 

        În anul 1921 colonelul Toma Dumitrescu a fost însărcinat de guvernul român cu o înaltă misiune 
diplomatică, fiind numit șef al misiunii române în comisiunea interaliată pentru delimitarea frontierei 
dintre România și Ungaria287, însărcinare de care s-a achitat în bune condiții, fapt remarcat și de Take 
Ionescu, ministrul de externe în guvernul condus de generalul Alexandru Averescu (1920-1921), care 
îi comunica la 20 octombrie 1921:  „Profit de ocaziune ca să vă comunic că atât atitudinea 
Dumneavoastră, cât și notele pe care le-ați remis comisiunii de delimitare au fost foarte bine dirijate 
și realizate”.288 În perioada 1 noiembrie 1921 – 30 septembrie 1923, colonelul Toma Dumitrescu a 
îndeplinit, conform Înaltului Decret 4267/26 octombrie 1921, funcția de șef de stat-major la 
Inspectoratul II Armată.289 

        Experiența sa în domeniul diplomatic îi va aduce noi însărcinări pe această linie - delegat la 
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conferința internațională de la Geneva pentru dezarmare și comerțul armelor (10 aprilie - 19 mai 
1922)290 și de la Lausanne (20 noiembrie 1922 - 24 iulie 1923)291, misiuni de care s-a achitat cu 
pricepere și tact deosebit, aducând importante și reale servicii, atât țării cât și armatei române. La 1 
aprilie 1923, pe baza recomandării Consiliului Superior al Oștirii, colonelul Toma Dumitrescu a fost 
avansat la gradul de general de brigadă292, prin Înaltul Decret 1439 din 31.03.1923. A continuat să 
exercite funcții de înaltă răspundere în armata română, devenind în anul 1924 șef al Diviziunii a III-a 
din Marele Stat Major, având în subordine secțiile Instrucție, Regulamente și Istoric (1 octombrie 
1923 – 31 octombrie 1924), fiind apreciat elogios pentru activitatea sa.293 

        Trimis în Franța la un stagiu de misiune, a primit elogioase aprecieri de felul cum și-a prezentat și 
condus misiunea, iar în intervalul 1 noiembrie 1924 – 14 ianuarie 1925, generalul Toma Dumitrescu 
și-a desfășurat activitatea la comanda Brigăzii de Vânători București.  

          În vederea asumării obligațiilor ce decurgeau din aderarea țării noastre la Societatea 
Națiunilor294 pentru „studiul măsurilor susceptibile de a da tuturor statelor garanțiile de arbitraj și de 
securitate necesare spre a se putea fixa nivelul armamentelor la cifrele cele mai joase într-un contract 
internațional de dezarmare”, a fost constituită în 1925 Delegația militară la lucrările Comisiei 
Pregătitoare a Conferinței Dezarmării. Componența delegației române în cadrul comisiei a fost 
următoarea: „Şeful delegaţiei – Dimitrie Ghica, ministrul de Externe; Membri: ministrul Nicolae 
Titulescu, ministru plenipotenţiar la Londra; ministrul C. Antoniade, ministru plenipotenţiar pe lângă 
Societatea Națiunilor.; Ioan Petrovici, prof. univ.; general Nicolae Samsonovici, şeful Marelui Stat 
Major; Ministrul Al. Zăuceanu; Ministrul Savel Rădulescu, şeful diviziei economice din Ministerul 
Afacerilor Externe; general Toma Dumitrescu, comandant de Corp de Armată; Supleanţi: Vespasian V. 
Pella, profesor universitar; Consilieri tehnici şi experţi: comandor E. Roşca, col. av. adj. regal I. 
Stoicescu, lt. col. Gheorghe Potopeanu, lt. col. B. Alinescu, mr. Corneliu Teodorini, secretarul 
delegaţiei militare; Secretari: Ed. Ciuntu, prim secretar al legaţiei române pe lângă Societatea 
Națiunilor; D. Buzdugan, prim secretar al Legaţiei din Londra; P. Zănescu, ataşat de legaţie. În plus, 
secretari particulari şi dactilografi”.295       Figura nr.8 

            Generalul Toma Dumitrescu - reprezentantul delegaţiei militare române încă de la înfiinţarea 
Comisiei pregătitoare a Conferinței Dezarmării, informa la începutul anului 1929, despre starea de 
spirit de la Geneva, afirmând că din anul 1925, până la sfârșitul anului 1929 când s-a consumat a 6-a 
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sesiune a Conferinței, „lucrurile se mai decantaseră şi dezbaterile erau pe cale de a ajunge la un 
numitor comun”.296  

 La 7 octombrie 1929, generalul Toma Dumitrescu îşi informa din nou superiorii despre 
evoluţiile de la Societatea Națiunilor în problema dezarmării, redactând un adevărat raport – bilanț al 
evenimentelor derulate pe parcursul celor 6 sesiuni extraordinare ale Conferinței, din care spicuim: 
„În anul 1925 s-a elaborat şi semnat de peste 50 de state o Convenţiune privind controlul şi 
publicitatea comerţului internaţional de arme, muniţiuni şi material de război. Această convenţie nu a 
fost ratificată însă decât de un număr foarte mic de state (4), deoarece, dacă s-ar fi pus în aplicare, 
numai ţările neproducătoare ar fi fost supuse controlului şi s-ar fi găsit astfel în inferioritate faţă de 
ţările producătoare. Pentru a fi satisfăcut această dorinţă de echitate a ţărilor neproducătoare, s-a 
prevăzut în partea finală a convenţiei de mai sus, ca să se stabilească şi o convenţie asupra 
controlului şi publicităţii fabricaţiunilor private de arme etc., convenţiune cerută de Art. 8 din Pactul 
Societății Națiunilor şi absolut necesară pentru a se putea pune în vigoare prima convenţie a 
controlului de arme etc., din 1925. S-a creat, în consecinţă, de Societatea Națiunilor o Comisiune 
specială, care a elaborat în sesiunile din 1927/1928 un Proiect de Convenţiune asupra fabricaţiunilor 
private de arme etc., având ca bază dispoziţiile cuprinse în Convenţiunea din 1925”. În general, 
pentru România, generalul Dumitrescu, menţiona că „aplicarea atât a Convenţiei din 1925 (traficul) 
cât şi cea a fabricaţiunilor - proiectul din 1929, nu ne sunt favorabile atât timp cât nu dispunem de 
armamentul necesar siguranţei noastre, căci în acest timp am fi supuşi obligaţiunilor de publicitate 
prevăzute în ambele convenţii, fie că am cumpăra materiale din străinătate, fie că le-am fabrica în 
ţară”, în timp ce „statele care posedă actualmente armamentul de care au nevoie, nu vor fi atinse de 
dispoziţiile acestor convenţii ”.297 

           Concluzionând, generalul Toma Dumitrescu, raporta: „am căutat şi am obţinut ca în ambele 
convenţii să se suspende pentru România, Polonia şi ţările Baltice aplicarea obligaţiilor de publicitate, 
atâta timp cât Rusia nu aderă la aceste convenţii. Pe de altă parte, în sesiunea din august 1929, cu 
ocazia discuţiilor Proiectului de convenţie asupra fabricaţiilor am susţinut, de comun acord cu Franţa, 
Polonia şi Cehoslovacia, restrângerea publicităţii fabricaţiilor de stat şi în acelaşi timp am susţinut 
propunerea franceză ca să se amâne convenţia fabricaţiilor, până după terminarea lucrărilor Comisiei 
Pregătitoare a Conferinței Dezarmării. Toate acestea, în scopul de a câştiga timp şi a evita 
neajunsurile pe care ni le-ar aduce în situaţia actuală aplicarea acestei convenţii. Proiectul de 
convenţie prezentând aceste divergenţe a fost transmis Adunării Generale, unde a fost supus Comisiei 
a III-a (a dezarmării) şi s-a aprobat o rezoluţie prezentată de delegaţia noastră, în sensul (de a avea 
loc) o nouă reuniune a Comisiei speciale, pentru redactarea definitivă a Proiectului de convenţiune, 
numai după ce Comisia Pregătitoare a Conferinței Dezarmării va hotărî asupra Capitolului 
„Publicităţii”.298 Comisia și-a desfășurat lucrările între anii 1926-1930 în cadrul a șase sesiuni 
extraordinare privind controlul și comerțul de material de război, limitarea și reducerea 
armamentelor.299 Figura nr.9  

          În decembrie 1925, generalul Toma Dumitrescu s-a căsătorit cu Florica Ștefănescu, fiica unui alt 
general din armata română, Ștefan Ștefănescu, de care a divorțat după numai 14 luni, în februarie 

                                                           
296 Valeria Bălescu, op.cit., p. 348. 
297 Ibidem. 
298 Ibidem. 
299 Viorica Moisuc, Premisele izolării politice a României (1919-1940), Editura Humanitas, București, 1991, p. 
291. 
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1927.300 În timpul primului război mondial, domnișoara Florica Ștefănescu a servit ca infirmieră la 
Spitalul Francez nr. 141, instalat la Iași împreună cu un spital românesc și unul rusesc, în vasta clădire 
a Institutului Notre Dame de Sion, la secția doctorului E.Sorrel, care era în același timp și șeful 
spitalului.301 

          În baza Înaltului Decret nr. 97 din 11 ianuarie 1926, generalul Toma Dumitrescu a fost numit la 
15 ianuarie 1926 director (comandant) al Școlii Superioare de Război302, demnitate ce o va deține 
până la 5 iunie 1927, timp în care a rămas în memoria cadrelor didactice și ofițerilor elevi ca unul din 
acei comandanți cu o pregătire profesională deosebită ce a luptat „pentru aplicarea principiilor sale 
solide și pentru pregătirea intelectuală de război a oștirii”. În foaia calificativă pe anul 1926, șeful 
Marelui Stat Major, generalul Alexandru Lupescu, nota referitor la activitatea desfășurată de 
generalul Toma Dumitrescu: „La Școala de Război, acest eminent general a găsit cămpul de activitate 
corespunzător distinselor sale calități militare și propice pentru aplicarea principiilor sale solide 
pentru pregătirea intelectuală de război a oștirii. Lucrările prealabile, de organizare a studiilor pentru 
1926, mi-au probat că alegerea făcută în acest scop, în persoana sa, pentru conducerea acestui 
important institut de cultură militară, a fost judicioasă și nu a dezmințit încrederea cu rezultatele ce 
va da. La Geneva, ca delegat al României la Conferința de dezarmare și comerțul armelor, generalul 
Dumitrescu a reprezentat, susținut și pus în evidență ideile statului român, cu pricepere, abilitate, tact 
și eleganță, atrăgând afecțiunea și demnitatea statului român. Față de întreaga activitate a acestui 
ofițer, cu întreaga sa carieră și cu anul în curs, apreciez pe generalul Dumitrescu ca o personalitate 
importantă a oștirii noastre, deplin pregătit pentru marile comandamente și funcțiuni superioare de 
stat major” .303 

Înconjurându-se de un corp profesoral de elită, Toma Dumitrescu a contribuit printr-o serie 
de măsuri notabile, la definitivarea doctrinei militare românești, acțiune demarată încă din 1922 de 
fostul comandant al Școlii, generalul de corp de armată Nicolae Samsonovici. Astfel, generalul a fost 
cel care a hotărât ca după-amiezele să fie lăsate la dispoziția elevilor pentru studiu, lucrări și 
documentare, a renunțat la practica nepedagogică de a se executa călăria și scrima dimineața, 
înaintea orelor de curs, iar în organizarea învățământului tactic, a fost adeptul metodelor active, 
practice, organizând aplicații în diferite situații de război și călătorii de stat major în Transilvania și 
Basarabia.304 

          A fost apoi secretar general al Ministerului de Război, ministrul de resort generalul Paul 
Anghelescu, arătând că a avut în Toma Dumitrescu „cel mai prețios și loial collaborator”, care, 
datorită meritelor sale deosebite merită a fi avansat la gradul de general de divizie.305 

          În perioada 1927-1930, generalul a comandat Divizia 4 infanterie manifestând „o grijă 
deosebită ca trupa și ofițerii să fie bine instruiți, iar bunul trai al oamenilor și animalelor să fie în cele 
mai bune condițiuni asigurat”306, și propus ulterior, pentru comanda de corp de armată, de o comisie 
compusă din generalii Gheorghe Mărdărescu, Nicolae Petala și Paul Anghelescu.307 Anterior, a 

                                                           
300 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit., f.2; Radu R. Rosetti, op.cit., p. 235. 
301 Radu R. Rosetti, op.cit., p. 220. 
302 Mircea Agapie, Dănuț Mircea Chiriac, Ion Emil, Constantin Hlihor, op.cit., p. 415. 
303 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 60; Teofil Oroian, op.cit., p. 8; Mircea Agapie, Dănuț Mircea Chiriac, 
Ion Emil, Constantin Hlihor, op.cit., p. 89. 
304 Mircea Agapie, Dănuț Mircea Chiriac, Ion Emil, Constantin Hlihor, op.cit., p. 89. 
305 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 61-62. 
306 Teofil Oroian, op.cit., p. 8. 
307 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 65. 
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îndeplinit misiunea pe care a primit-o din partea Ministrului de Război de a însoți pe generalul 
Constantin Prezan la sărbătorile de la Belgrad, prilejuite cu ocazia împlinirii a zece ani de la ruperea 
frontului de la Salonic de către aliați. De la 15 noiembrie 1929 până la 01.04 1930.  Toma Dumitrescu 
a luat comanda Corpului II Armată . 

         Ca un recompensă al meritelor și calităților deosebite la 10 mai 1930, Toma Dumitrescu a fost 
avansat general de divizie, fiind apoi numit în funcția de inspector general al infanteriei până la 1 
octombrie 1930, iar Ministrul Armatei, generalul de divizie adjutant Nicolae G. Condeescu, nota 
ulterior în foile calificative din 1930 și 1931, referitor la activitatea ofițerului dâmbovițean: „Se 
îngrijește cu multă competență și simț practic de nevoile infanteriei, fiind un adevărat consilier pentru 
minister. De asemenea, îmi face deosebită plăcere să afirm încă odată mai mult că, pe lângă serviciile 
ce ne pune la dispoziție prin funcția ce îndeplinește, a reprezentat armata în Conferința pregătitoare a 
dezarmării de la Geneva cu multă demnitate, pricepere, luptând pentru a asigura situația delicată în 
care se găsește țara sa din punct de vedere politico-militar”.308 Figura nr. 10 

La 1 iulie 1931, generalului Toma Dumitrescu i s-a acordat comanda Corpului 1 armată, Sectia 
a II-a, în Biroul informații. În această nouă provocare a știut să ofere toate cunoștințele, să îndrume 
această armă pe calea progresului, îngrijindu-se cu multă competență și simț practic de nevoile 
infanteriei, dovedindu-se a fi un excelent consilier pentru ministru. Nu întâmplător, ministrul de 
război, generalul de divizie Corbulescu, îl nota astfel în foaia calificativă din 1931 pe generalul Toma 
Dumitrescu : „Comandă corpul în interesul serviciului, fiind un general destinat a îndeplini cele mai 
înalte însărcinări în viitorul țării”.309 S-a distins în mod excepțional la manevrele regale din 1932, când 
a condus atât un corp de armată cât și o armată, dovedind o cultură militară superioară și apreciind 
situațiile cu multă competență și judecată.  

          În perioada 1 noiembrie 1932 – 31 octombrie 1935, activitatea generalului Toma Dumitrescu 
a fost împărțită între Conferința de dezarmare de la Geneva organizată sub egida Societății Națiunilor 
(2 februarie-11 iunie 1934),- făcând parte din delegația română condusă de Nicolae Titulescu310, și 
unde, a reprezentat cu competență interesele militare ale țării,- între ședințele Consiliului Superior al 
Armatei( unde părerile expuse au fost bazate pe o clară judecată) și între comanda Corpului 4 Armată 
unde, în puținul timp disponibil a urmărit îndeaproape activitatea corpurilor în subordine. De 
asemenea, a luat parte la lucrările comisiei pentru probele de apreciere ale coloneilor și generalilor, 
care s-a desfășurat la Pitești. În foaia calificativă a generalului Toma Dumitrescu pe anul 1935 (de la 1 
noiembrie 1934 – 31 octombrie 1935), generalul Alexandru Gorsky, nota: „La inspecțiile ce am făcut 
comandamentelor și corpurilor de trupă din Corpul 4 Armată am remarcat pretutindeni influența 
personală exercitată de generalul Dumitrescu Toma, în pregătirea de război a corpului ofițeresc și a 
unităților din subordine, de care am rămas foarte mulțumit. Unitățile Corpului 4 Armată care au luat 
parte la manevrele regale din toamna anului 1935 s-au evidențiat printr-o instrucție solidă, conducere 
bună și spirit pronunțat de campanie” .311 

        Din activitatea de comandant al Corpului 4 Armată a generalului Toma Dumitrescu, distingem 
două evenimente importante cu implicații și urmări emoționale, dar și de interes național. Astfel, la 
22 noiembrie 1934, generalul Toma Dumitrescu sancționa așa-zisa neatenție în utilizarea 
documentelor secrete ale unității, a lt.col. Corneliu Sergheevici, pedepsindu-l cu zece zile de arest. 
                                                           
308 Ibidem, f. 67 verso; Teofil Oroian, op.cit., p. 8. 
309 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 68. 
310 Istoria politicii externe românești..., p. 270. 
311 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit, f. 73-73 verso; Teofil Oroian, op.cit., p . 8 
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Convingându-se ulterior de nevinovăția acestuia, Toma Dumitrescu nota pe ordinul de serviciu că 
pedepsirea lt.col.Corneliu Sergheevici a fost un caz izolat, și în consecință, a fost de acord cu 
aprecierile șefilor săi, menținând accesul la comanda unui regiment, funcție pentru care avea toate 
calitățile necesare (cu toate acestea, pedeapsa va fi prescrisă de-abia la 12 ianuarie 1942, de către 
generalul Constantin Sănătescu).312 

Paradoxul și urmarea nefericită a acestui eveniment s-a consumat în timpul celui de al doilea 
război, când, la Războieni, pe frontul din Moldova în curs de consolidare, ca urmare a ofensivei 
armatei ruse din lunile martie-aprilie 1944 (operațiile Proskurov-Cernăuți-Uman-Botoșani, Odessa, 
purtate pe fronturile 1,2,3 ucrainiene), s-a petrecut un eveniment mai puțin obișnuit în vreme de 
război: sinuciderea la 28 aprilie 1944 a generalului Corneliu Sergheevici, comandantul Diviziei 20 
Infanterie.313  

    La 2 iunie 1935, comandantul Corpului 4 Armată, generalul Toma Dumitrescu, a luat 
parte alături de regele Carol al II-lea, Marele Voievod Mihai, înalte oficialități ale guvernului 
român și a unor înalte fețe bisericești din Constantinopol, Atena, Varșovia - din partea 
mitropolitului Miron Cristea al României, a fost delegat să participe Episcopul Cosma al 
Dunării de Jos - la solemnitățile prilejuite de târnosirea Catedralei episcopale din orașul Bălți, 
având hramul Sf. Împărați Constantin și Elena, un sfânt locaș trainic al românismului, ctitorit 
în Basarabia după unirea acesteia cu România la 1 decembrie 1918.314 

Catedrala episcopală din Bălți a fost edificată între 1924-1935 din râvna și prin 
,,osârdia Preasfințitului Visarion Puiu, întâiul episcop al reînviatei Eparhii a Hotinului, după 
planurile întocmite de arhitecţii Adrian Gabrielescu şi Petre Dumitrescu din Bucureşti şi să fie loc de 
închinare norodului creştinesc şi podoabă acestui oraş….”, în stil neoromânesc, resimțindu-se astfel 
influența arhitecturii brâncovenești315.  

În actul de întemeiere a catedralei, redactat la 2 iunie 1935, se menţionează: „Astăzi 2 iunie, 
anul mântuirii una mie nouă sute treizeci şi cinci, în al cincilea an de domnie a Majestăţii Sale Regele 
Carol al II-lea al României, pusu-s-a temelie în oraşul Hotin bisericii catedrale cu hramul Sf. 
Gheorghe, din râvna şi cu osârdia Prea Sfinţitului episcop Visarion al Hotinului, spre slava 
Dumnezeului părinţilor noştri şi pentru a fi sfânt locaş de pomenire voievozilor, boierilor şi oştenilor 
care au luptat şi apărat vechea cetate a Hotinului, biserică de închinare norodului creştinesc şi 
podoaba acestui oraş în veci, Amin” 316 .  

După terminarea slujbei de sfințire a catedralei, oficiată de Î.P.S. Mitropolit Maximos al 
Halkidonului, reprezentantul Patriarhiei de la Constantinopol, ziua festivă dedicată târnosirii sfântului 
lăcaș a fost încheiată apoteotic de către Regele Carol al II-lea: „Astăzi, sărbătorim această înălțare și 
această instaurare a crucii românismului pe plaiurile Basarabiei...Biserica să fie vie, biserica să 
trăiască prin credință și prin meritele ierarhilor săi ”317. 
             Revenind la cariera militară a generalului Toma Dumitrescu, pe ultima sa foaie calificativă din 
anul 1935, generalul Alexandru Gorski, inspector general de armată, nota: „Mențin fără nici o rezervă 
aprecierile elogioase din trecut și consider pe generalul Toma Dumitrescu printre cei mai valoroși 

                                                           
312 Petre Otu, Octavian Liviu Șovan, Aprilie 1944 – Un general botoșănean se sinucide (1), în „Forum Cultural”, 
Anul VII, Nr. 4, decembrie 2007 (27), Botoșani,  2007, p. 11. 
313 Idem, Aprilie 1944 - Un general botoșănean se sinucide (3), în „Forum Cultural”, Anul VIII, Nr. 2, iunie 
2008 (29), Botoșani, 2008, pp. 16-17. 
314 Radu Moțoc,  Sfințirea Catedralei Episcopale Sf. Împărați Constantin și Elena din Bălți, în „Buletin de 
Informații al Asociației Românilor din Australia”, Anul 56, Nr. 6, noiembrie-decembrie 2010, p. 8. 
315 Mariana Șlapac, Urbanismul Basarabiei în anii 1918-1940, în „Moldova Urbană”, Nr. 4, Chișinău, 2005, p. 
20. 
316 Radu Moțoc, Sfințirea Catedralei Episcopale Sf. Împărați Constantin și Elena din Bălți, în „Confluențe 
Bibliologice”, Nr. 1-4, Chișinău, 2010, p. 154. 
317 Cuvântările Regelui Carol al II-lea 1930-1940, vol. II, Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol al II-
lea”, București, 1940, pp. 28-29. 
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generali, care face cinste oștirii și care merită cu prisosință cele mai înalte trepte ale ierarhiei 
militare” 318. 

             În anul 1936, generalul Toma Dumitrescu neuitând de locurile natale319 și de cei de aici care 
au căzut eroic pe câmpul de luptă pentru dreptatea neamului și întregirea Patriei în timpul primului 
război mondial, a sprijinit construirea unui monument al eroilor în incinta cimitirului din satul 
Racovița320, ce are soclul din piatră de Albești, și pe ale cărui laturi sunt inscripționate numele celor 
care s-au jertfit și și-au îndeplinit sfânta datorie de apărare a gliei străbune, din comuna Hăbeni, 
satele Hăbeni și Racovița, precum și numele fiului satului care s-a dovedit a fi o distinsă personalitate 
militară a armatei române : „Monumentul eroilor din Racovița, s-a ridicat în anul 1936 prin 
subscripție publică din inițiativa și cu concursul domnului general de divizie Toma Dumitrescu, 
comandantul Corpului IV Armată”.     Figura nr. 4 

              După cum reiese dintr-o scrisoare adresată de generalul Toma Dumitrescu la 9 iulie 1936 din 
Mănăstirea Neamțu (reședința de vară) către locotenentul Stoica Marin, cumnatului său din partea 
sorei Floarea321,  monumentul, apreciat chiar și de directorul Școlii de Belle Arte din Iași, Athanasiu, a 
costat 43 000 de lei, sumă la care s-a mai adăugat transportul acestuia pe calea ferată de la Iași la 
Târgoviște. Ceea ce atrage atenția însă, a fost numărul mare de unități militare care s-au implicat 
direct în construirea monumentului eroilor din Racovița, alături de Ministrul de Interne, Ioan Inculeț, 
Banca Națională a României, consiliul local al comunei Hăbeni și Prefectura Dâmbovița: Regimentul 
16 Dorobanți, Regimentul 6 Vânători, Regimentul 39 Infanterie, Regimentul 13 Dorobanți, 
Regimentul 29 Infanterie, Regimentul 8 Vânători și Regimentul 4 Vânători. Astfel, ministrul de interne 
al României întregite, Ioan Inculeț a contribuit cu suma de 15 000 lei, consiliul local Hăbeni cu 2000 
de lei, iar Prefectura Dâmbovița cu 5000 de lei.322      Figura nr.5  

Sfințirea și inaugurarea monumentului s-a realizat cu mult fast în ziua de 3 octombrie 1937 în 
prezența membrilor comitetului pentru ridicarea monumentului, a clerului, a școlilor, a autorităților 
militare și administrative din județul Dâmbovița. Din prisma categoriilor sociale din care făceau parte 
și a implicării lor, merită a fi enumerate în continuare, persoanele membre ale comitetului pentru 
ridicarea monumentului: General de Divizie Toma Dumitrescu (comandantul Corpului 4 Armată Iași ) 
– președinte, Colonel M. Manafu (Șef Stat Major Corpul 4 Armată ), Colonel A. Ghibănescu (șeful 
Serv.Intend.Corpul 4 Armată), Lt.Col. Petre Manole  (Comandamentul Corpului 4 Armată ), Lt. Marin 
Stoica ( Administrator Depozitul Militar Comișani ), Preotul Silvestru Popescu ( parohul Comunei 
Hăbeni ), Matei C. I. Băilă ( Învățător Comuna Hăbeni ), Ioan N. Bălășescu (Învățător Comuna Hăbeni), 

                                                           
318 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit , f. 73 verso. 
319 În satul Hăbeni, a funcționat în perioada 1929-1948, Căminul Cultural „General Toma Dumitrescu”, care 
dispunea de bibliotecă proprie și sală de citit, unde se organizau șezători, diverse cursuri (în special pentru 
agricultori) și chiar conferințe. Vezi Ion Băncilă, Monografia comunei Bucșani..., p. 164; Mihai Oproiu, 
Honorius Moțoc, Marian Curculescu, Dâmbovița. Localități și monumente..., p. 93; Mihai Oproiu, Eduardt 
Samoilă, Honorius Moțoc, Georgeta Toma, op.cit., p. 99. 
320 Mihai Oproiu, Inscripții și monumente..., p. 58; Ion Băncilă, op.cit, p. 50; Mihai Oproiu, Eduardt Samoilă, 
Honorius Moțoc, Georgeta Toma, op.cit., p. 101. 
321 Mulțumim pe această cale doamnei Matei Eugenia, născută în localitatea Petrești, județul Bălți, în 
Basarabia, la data de 23.12.1938, pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziție documente autentice 
care au aparținut generalului Toma Dumitrescu. Liantul care face legătura între doamna Matei Eugenia 
și familia generalului Toma Dumitrescu, îl reprezintă domnul Matei Ion (soțul doamnei Eugenia), a cărui 
mamă Vlad Joița, fusese înfiată de către sora generalului, Floarea Dumitrescu, căsătorită cu ofițerul 
Stoica Marin. 
322 Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Dâmbovița, fond Primăria comunei Hăbeni, Dosar 5/1936. Extras 
din Bugetul General al Administrației Comunale pe anul financiar 1936-1937, f. 10. 
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Ioan D. Georgescu ( Comerciant titrat Comuna Hăbeni ), Ilie Georgescu ( Pensionar ), Băncilă ( Primar 
Comuna Hăbeni 1930-1931 ), Gheorghe D. Georgescu ( Primar Comuna Hăbeni 1931-1932 ), Ioan 
Bălan (Primar Comuna Hăbeni 1932-1933 ), Tudor D. Dumitru ( Primar Comuna Hăbeni 1933-1936 ), 
Nicolae P. Nicolaescu ( Notarul Comunei Hăbeni ), Andreiu C. Constantin ( Perceptor Comuna Hăbeni 
) și Dumitru C. A. Mocanu (Picher).     Figura nr. 6 

Din nefericire, tocmai inițiatorul și totodată președintele comitetului pentru ridicarea 
monumentului eroilor din Racovița, generalul Toma Dumitrescu nu a mai putut participa la 
grandioasa manifestare din 3 octombrie 1937, deoarece acesta decedase din motive care momentan 
nu ne sunt cunoscute, la data de 1 octombrie 1936, așa cum reiese din actul nr. 699/1936, extras din 
Primăria Brașov323, fiind înhumat ulterior la București, în Cimitirul Bellu Militar.324           Figura nr. 7  

         Pe parcursul carierei, activitatea generalului dâmbovițean Toma Dumitrescu canalizată 
pe mai multe fronturi – comandant, ofițer de stat major, diplomat, profesor și teoretician 
militar - a  fost recompensată și încununată cu numeroase ordine si medalii, mărturie a înaltei 
sale personalități militare, recunoscute atât pe plan național cât și internațional, dintre care 
menționăm: Medalia Jubiliară Carol I, prin Înaltul Decret 5384/1906; Medalia „Avantul 
Țării'', prin Înaltul Decret 6427/1913; Medalia „Crucea Comemorativă'' cu barete, prin Înaltul 
Decret 1744/1918; Medalia „Victoria'', prin Înaltul Decret 3390/1921; Ordinul „Steaua 
României'', cu spade și grad de ofițer cu panglică de Vănător de Munte, prin Înaltul Decret 
291/1918; Ordinul „Coroana României”, în grad de comandor de pace, prin Înaltul Decret 
4768/1922; Ordinul „Steaua României”', în grad de comandor de pace, prin Înaltul Decret 
2/1927; „Legiunea de onoare”' în grad de ofițer (Franta); „Legiunea de onoare'” în grad de 
comandor (Franta); Ordinul„L'Etoil Noir” în grad de comandor (Franta); „Ordinul Imperiului 
Britanic'” în grad de comandor ( Anglia); Ordinul „Coroana Italiei'”, în grad de comandor 
(Italia); Ordinul „Sfantul Sava'” în grad de mare ofițer (Serbia); Ordinul „Vulturul Alb'” cu 
spade în grad de comandor (Serbia); Ordinul „Polonia Restituita'” în grad de comandor 
(Polonia); Ordinul „Polonia Restituita'” în grad de mare ofițer (Polonia); Ordinul „Meritul 
Militar Spaniol” în grad de Mare Cruce ( Spania); Ordinul „Mântuitorului” în grad de 
comandor (Grecia); „Crucea de război” ( Cehoslovacia); Medalia Solidaritatea clasa a II-a ( 
Republica Panama).325 
 

 

 

 

                                                           
323 A.M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., fond Registru ofițeri activi – infanterie, vol. III, partea I, f. 617. 
324 Mormântul generalului Toma Dumitrescu se află la figura 22, locul 34 în cadrul Cimitirului Bellu Militar, 
alături de familia sa:  fiica, Florica Angela Climescu ( 07.11.1908 – 09.11.1988), ginerele, colonel Constantin 
Climescu ( 01.11.1898 – 27.04.1981) și nepoata, Dr. Rodica Maria Jujescu ( 27.08.1929 – 2009). La aceeași 
figură 22, își odihnesc somnul de veci și generalii Bolintineanu Patraulea, Dumitru Dragomir, Paul Zotta, Dr. I. 
Constantinescu, Petru Stamatopol, aviator Aurel Mănoiu. Ceea ce atrage atenția în mod deosebit, este cavoul 
generalului Grigore Simionescu decedat la 20 decembrie 1932, unde stă scris pentru eternitate: „Comandantul 
trupelor de acoperire Predeal. La 14 – 15 august 1916 a respins dușmanii din valea râului Temeș. În ziua de 16 
august 1916 a ocupat orașul Brașov. Pe 26 august 1916 a fost numit comandantul Diviziei a 4-a. Rănit pe 
câ„mpul de război la 16 septembrie 1916 în lupta de la Porumbacu”.  
325 M.Ap.N. – C.P.S.A.M.P., loc.cit., f. 2 verso; Teofil Oroian, op.cit., p. 8. 
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      Figura nr. 10                                                                      

     Generalul Toma Dumitrescu                               

           1877 – 1936                                         
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Figura nr. 8 

Spre Montreaux ( de la stânga la dreapta): 

maior Corneliu Teodorini, general Toma 

Dumitrescu, Nicolae Titulescu, Savel 

Rădulescu, colonel adj.av. I.Stoicescu 

(Arhiva Muzeului Militar Național) 
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Figura Nr. 9  

Spre Montreaux ( de la stânga la dreapta): 

maior Corneliu Teodorini, Nicolae Titulescu,  

general Toma Dumitrescu 

( Arhiva M.M.N.) 
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          General de Divizie 

Toma Dumitrescu 1877-1936 

 

 

                                                                       Figura nr. 3 Mama Ana Dumitrescu  
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  Figura nr. 4    Monumentul eroilor ridicat în satul Racovița (2012) 

    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Figura nr. 2 

          Biserica veche din satul Racovița având hramul Toți Sfinții,  

           unde a păstorit Dumitru Popescu - tatăl generalului Toma Dumitrescu 
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                                                    Figura nr. 4 

 

                                    

                       Munumentul din Racovița la inaugurare în 1937 

       

Figura nr. 7   Mormântul generalului Toma       
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      Figura nr. 6  Act comemorativ – Comitetul  

 Dumitrescu din Cimitirul Bellu Militar  pentru ridicarea monumentului eroilor din   Racovița 
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Figura nr.5 Scrisoare adresată de generalul Toma Dumitrescu cumnatului, lt.Stoica Marin 

 

 

 

 

,,JOCUL VENERABILULUI DOMN ZAHARIA TRAHANACHE” 

                     de Valentina Musat, LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI 

MOTTO: 

,,Ah! Ce coruptă soțietate! Nu mai e moral, nu mai sunt prințipuri, nu mai e nimic: 

enteresul și iar enteresul….”1 

 

Iată o opinie asupra lumii lui Caragiale exprimată de unul dintre reprezentanții săi cei 

mai de seamă: venerabilul domn prezident Zaharia Trahanache, cel care până la un punct ar 

putea fi considerat corespondentul lui jupân Dumitrache într-un mediu mai elevat. 

  Acțiunea comediei O scrisoare pierdută se petrece la o dată istorică precisă: sfârșitul 

lui aprilie 1883 și stă în legătură cu ceea ce am putea numi Constituantă, unul din momentele 

de mare agitație a opiniei publice și a partidelor politice de după cucerirea independenței.În 

mijlocul acțiunii se află Zaharia Trahanache, un venerabil tată de familie, fruntașul județean al 
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partidului, prezident a numeroase comitete și comiții, căsătorit a doua oară cu o femeie tânără, 

frumoasă și inteligentă: Zoe. Alături de familia venerabilului prezident stă ,,junele și 

onorabilul” prefect al județului: Ștefan Tipătescu. Zoe și Tipătescu trăiesc o poveste de 

dragoste, neștiută de nimeni. Debutul piesei surprinde momentul în care legătura lor este pe 

punctul de a fi adusă la cunoștința opiniei publice, datorită unei scrisori a prefectului către 

Zoe, pe care aceasta a pierdut-o și care a ajuns în mâinile unui avocat și ziarist din opoziție: 

Nae Cațavencu. Acesta vrea să folosească scrisoarea ca armă politică, șantajându-i pe cei doi 

pentru a obține mandatul de deputat. 

Trahanache este, deci, cel puțin în aparență, înșelat de nevastă și de cel mai bun 

prieten și este și atât de prost încât nu crede nimic, nici măcar când are în mână dovada 

adulterului: scrisoarea. Oare acesta este adevărul? Mai degrabă nu. 

În opinia noastră, Trahanache nu-i prost, ci suficient de șiret să-i facă pe toți ceilalți 

să-l creadă astfel. Iată care ar fi argumentele care ne permit să spunem asta. Trahanache este, 

așa cum am spus, un om capabil să conducă partidul și nenumărate comitete și comiții și, deci, 

nu putea fi ușor dus de nas. Cineva spunea despre el: ,, Stăpân pe situația locală, Trahanache 

nu avea ambiții în ceea ce privește propria persoană…”2  

El nu mai are ce să-și dorească, pentru ce să pătimească, vrea doar să-și păstreze nealterată 

poziția socială, pentru că aceasta îi era necesară ca și lui jupân Dumitrache. 

Trahanache este un om inteligent, ba chiar mai mult, este și un abil diplomat, un demn 

reprezentant al ,,marelui bâlci”, care-și ascunde cu abilitate calitățile în spatele unei măști 

inofensive, menită să nu nască suspiciuni și să-l scoată în evidență. Caragiale i-a dat acestui 

personaj o ,,mască” numindu-l Zaharia (zaharisit, ramolit) și Trahanache (nume ce ne duce cu 

gândul la trahana – cocă moale). Acest nume ne-ar putea face să-l considerăm un bătrân 

ramolit și ușor de manipulat. Să căutăm în text și să vedem dacă-i adevărat... Trahanache își 

face apariția în cea de-a treia scenă a primului act și este – cel puțin în aparență – agitat. De 

ce? Cineva ( Cațavencu) îl chemase să-i arate un document conform căruia soția îl înșela cu 

cel mai bun prieten al său. Ce face Trahanache? Se duce să-i ceară socoteală soției, așa cum ar 

fi fost normal? Nu, el nu era un soț gelos. Se duce la prieten, dar nu oricum, ci filosofând 

despre imoralitatea lumii în care trăiau, despre lipsa ei de principii. Oare care sunt principiile 

venerabilului prezident? Nu pare a avea decât unul, transformat în tic verbal: ,,Ai puțintică 

răbdare!” Pentru a-și ilustra spusele, el citează cuvintele fiului său de la facultate: 

 ,,Tatițo, unde nu e moral, acolo e corupție și o soțietate fără prințipuri, va să zică că 

nu le are.”3 
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El vine să-i povestească lui Tipătescu întrevederea cu avocatul șantajist și începe cu 

vorbele: ,,E comedie, mare comedie.”4 Nu are deloc atitudinea unui om furios sau care se 

simte trădat, singura lui preocupare e să nu afle Joițica. De ce să nu afle? Ea ar fi trebuit să 

dea socoteală, dar Trahanache spune că-i prea sensibilă și trebuie menajată și Tipătescu e de 

acord cu el. În realitate, e în ,,enteresul” prezidentului să nu afle nevasta că el știe de adulter. 

Dacă Zoe ar fi aflat că el știe, ar fi trebuit să facă ceva sau și-ar fi pierdut  prestigiul. Ce putea 

să facă? Să strice relațiile cu nevasta sau cu prefectul nu era în ,,enteresul” venerabilului, de 

aceea el îi spune lui Tipătescu ce s-a întâmplat, dar îi spune și că nu crede nimic și-i cere să 

nu-i spună nimic lui Zoe. Totuși de ce vine să-i povestească toată ,,comedia” prefectului și ce 

rol au toate amănuntele și amânările din povestea lui? Haideți să vedem!.... Din moment ce 

am presupus că știa că cei doi îl înșală și mai știa și că se poate ocupa singur de Cațavencu, 

singurul lucru plauzibil ar putea fi acela că vrea să-i dea o lecție amicului Fănică. Îi urmărește 

apoi cu interes reacțiile să vadă cât rezistă înainte de a se da de gol. Pentru el, povestea asta 

este un prilej de a-și pune în practică principiul lui de viață (,,Ai puțintică răbdare!”) și de a-l 

învăța pe prefect că trebuie să ai ,,puțintică diplomație” dacă vrei să reușești. 

Atitudinea lui Trahanache față de soție și de prieten e una paternă și poate că în asta 

stă și secretul calmului cu care acceptă să fie înșelat. Ei sunt mult mai tineri, au vârsta 

dragostei, el este bătrân și ocupat, de aceea preferă să-și știe nevasta fericită alături de un om 

de calitate, mai ales că cei doi îl tratează cu respect și considerație. Singura problemă era că 

nu trebuia să afle cei din jur, altfel cu toții și-ar fi pierdut poziția socială privilegiată. 

Ceea ce vrea Trahanache să-l învețe pe prefect este că având ,,puțintică răbdare,, și 

diplomație poți manipula pe oricine, de aceea e dezamăgit când îl vede pe Fănică  pierzându-

și cumpătul. 

,,E iute! N-are cumpăt! Altminteri bun băiat, deștept, cu carte, dar iute, nu face pentru 

un prefect. Într-o soțietate fără moral și fără prințip… trebuie să ai și puțintică diplomație.”5 

Nenea Zaharia își cunoaște capacitățile și nu vrea ca mica dramă declanșată de 

Cațavencu să-i strice tabieturile. De aceea, după ce-i dă prefectului vestea care-l pune pe jar, îi 

spune ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat: 

,,Aide, mergi la dejun?”6 

Tipătescu nu se poate preface mai mult de atât și refuză, Trahanache acceptă refuzul, 

dar numai pentru moment: 

,,Bine, dar la prânz desigur. Deseară, eu mă duc întrunire, trebuie să stai cu Joițica, i-e 

urât singură. După întrunire avem preferanță.”7 



                                                                   Casa Corpului Didactic Dâmbovița o certitudine în educație 
 

210 
 

Venerabilul prezident se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, arătându-i, 

astfel, și prefectului cum ar trebui să se poarte. 

,,Și nu te mai tulbura, neică, pentru fiece mișelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră ? 

Într-o soțietate fără moral și fără prințip nu merge s-o iei cu iuțeală, trebuie să ai puțintică 

răbdare. “8 

Spre deosebire de Trahanache, Zoe și Tipătescu iau situația în tragic, ceea ce arată că 

ei se temeau de scandal și că, în afară de asta, ei nu erau atât de încrezători în forțele proprii 

ca venerabilul Zaharia care nu se alarmează deloc. 

Tipătescu spune (aflat în culmea agitației): 

,,Lupta este desperată. Vrea să ne omoare, trebuie să-l omorâm.”9 

Adevărată exagerare teatrală, căci nimeni nu voia să-l omoare pe onorabilul prefect 

care putea fi de folos multora, dar viu. Pe de altă parte, din această replică, putem vedea cât de 

importantă e pentru prefect poziția socială pe care și-ar fi pierdut-o dacă ar fi fost făcută 

publică relația lui cu o femeie măritată. 

Ca să-și apere ,,viața”, Tipătescu vrea să recurgă la forță și-l trimite pe Ghiță Polițaiul 

să-l aresteze pe Cațavencu. Mișcare greșită! ,, Marele bâlci” este o lume a iluziilor și a 

măștilor, aici violența nu are sorți de izbândă, pentru că violența face parte din lumea reală. 

Zoe, mai apropiată de modul de a gândi al venerabilului ei soț, încearcă să-l cumpere 

pe șantajist, dar nu reușește decât fiind de acord să-i sprijine candidatura. 

Brânzovenescu și Farfuridi au rolul de a scoate în evidență calitățile și defectele 

celorlalți. Ei îi reprezintă pe membrii partidului condus de Trahanache și se simt trădați atunci 

când văd pe ,,capii,, județului vizitând opoziția (Cațavencu). 

,,Adică partidul nostru: madam Trahanache, dumneata (prefectul), nenea Zaharia, noi 

și ai noștri …să ducem pe brațe pe d. Cațavencu…”10 

Cu toate acestea Brânzovenescu și Farfuridi ar putea accepta trădarea pentru că ei nu 

se simțeau constrânși de vreo normă morală, dar numai dacă era în ,,enteresul,, lor. Iată ce 

spune Farfuridi: 

,,Eu merg și mai departe și zic: trădare să fie dacă o cer interesele partidului, dar   s-o 

știm și noi!..”11 

Indignați că n-au fost puși la curent cu potențiala trădare, Brânzovenescu și Farfuridi vin să 

ceară socoteală prefectului care le închide gura pomenind de sacrificiile pe care le-a făcut el 

pentru partid: 

,,Cum să nu mă iuțesc, onorabile? D-voastră veniți la mine în casă, la mine care mi-am 

sacrificat cariera și am rămas între d-voastră ca să vă organizez partidul – căci fără mine 
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trebuie să mărturisiți că d-voastră n-ați fi putut fi niciodată un partid – d-voastră veniți la mine 

acasă să mă numiți pe față trădător……A! asta nu pot să v-o permit!”12 

În lumea lui Caragiale vor exista întotdeauna oameni care să se plângă pentru ce-au 

sacrificat ei. O femeie se plânge că și-a sacrificat tinerețea, Pampon și-a sacrificat cariera ca 

să fie alături de Didina, Tipătescu se plânge că și-a sacrificat cariera, dar organizarea filialei 

județene a partidului este motivul pentru care a rămas în oraș? Sau motivul a fost Zoe? 

Oricum, prefectul se indignează și-i dă afară pe cei doi ( Brânzovenescu și Farfuridi) 

fără să facă nimic pentru a le risipi îndoielile și asta dovedește, încă o dată, că Tipătescu nu 

are nici ,,puțintică diplomație” , nici ,,puțintică răbdare”. 

Cu totul altfel se desfășoară întâlnirea dintre Brânzovenescu, Farfuridi și Trahanache, 

care constituie prima scenă din actul al doilea. Cei trei își numără voturile. Luându-l în 

discuție pe un oarecare Ienache Siripeanu, Brânzovenescu spune: 

,,Nici nu mai are drept de vot, de când ș-a măritat fata…Nu i-a dat casele de zestre? 

Ei? Dacă votează merge la pușcărie onorabilul.”13 

Dacă votează cu opoziția, ,,onorabilul” merge la pușcărie, dar dacă  votează cu puterea 

lucrurile se pot aranja ușor. În lumea asta, totul se schimbă în funcție de ,,enterese”. 

Așa cum spunea Zaharia Trahanache, ,,enteresul” e motorul care mișcă lumea lui 

Caragiale și lucrul pentru care pătimește fiecare erou. 

Trahanache e ,,enteresat” să-și păstreze și prietenia cu prefectul și imaginea în 

societate; în acest scop, venerabilul îi manipulează pe toți cei din jur, lucru ușor de înfăptuit 

pentru un om cu suficientă diplomație. În lumea comediilor lui Caragiale, ca și în lumea reală, 

există mulți oameni dispuși să se lase manipulați, care se simt bine dacă cineva le spune cu 

cine să voteze, pe cine să urască. 

Când Brânzovenescu și Farfuridi își mărturisesc teama de trădare în fața venerabilului acesta 

izbucnește cu vehemență: 

,,Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonzi de pe uliță? Nu. Zavragii? 

Nu….Căuzași? Nu…D-voastră, adică noi, suntem cetățeni, domnule, suntem onorabili….Mai 

ales noi trei suntem stâlpii puterii: proprietari, membrii Comitetului permanent, ai Comitetului 

electoral, ai Comitetului școlar, ai Comitetului pentru statua lui Traian, ai Comitetului agricol 

și ețetera. Noi votăm pentru candidatul pe care-l pune pe tapet partidul întreg…pentru că de la 

partidul întreg atârnă binele țării și de la binele țării atârnă binele nostru…”14 

Discursul lui Trahanache ar putea părea aiurit și lipsit de sens, dar își îndeplinește 

scopul, reușește să le închidă gura celor doi bănuitori și să-i convingă să rămână fideli unei 
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cauze practic inexistente. Pentru ,,bătrânul și venerabilul” prezident, amicul Fănică (,,junele și 

onorabilul prefect”) era o parte din familie, de aceea îl apără cu pasiune: 

,,Ai puțintică răbdare…zic: pentru mine să vie cineva să bănuiască pe Joițica, ori pe 

amicul Fănică totuna e…E un om cu care nu trăiesc de ieri, de alaltăieri, trăiesc de opt ani, o 

jumătate de an după ce m-am însurat a doua oară. De opt ani trăim împreună ca frații, și nici 

un minut n-am găsit la omul acesta măcar atâtica rău…Credeți d-voastră că ar fi rămas el 

prefect aici și nu s-ar fi dus director la București, dacă nu stăruiam eu și Joițica…și la dreptul 

vorbind, Joițica a stăruit mai mult.”15 

Situația e mult mai complicată decât cea din ,,O noapte furtunoasă”, relația lui Zoe cu 

Fănică dura de opt ani. Astfel, adulterul devine o instituție la fel de solidă ca și căsătoria sau, 

poate, mai solidă. Între Zoe, Fănică și Trahanache există o legătură specială. Zoe și Fănică se 

iubesc, amândoi îl tratează cu respect, aproape filial, pe bunul neica Zaharia. Zoe însăși i se 

adresează soțului cu apelativul ,,nene”. Dovada afecțiunii ei față de soț este reacția pe care o 

are atunci când Tipătescu îi propune să fugă cu el: 

,,Ești nebun? Dar Zaharia? Dar poziția ta ? Dar scandalul și mai mare care s-ar aprinde 

pe urmele noastre?...”16 

Poziția socială este un lucru pentru care Zoe - ca și mulți alții - ar face orice ca să-l 

apere. Totuși, Zoe este diferită de celelalte femei din lumea lui Caragiale, ei îi pasă de soțul ei, 

chiar ține la el și nu vrea să-l umilească fugind și lăsându-l singur să înfrunte scandalul. 

Zaharia face parte din spațiul ei de confort, el este cel care i-a oferit poziția socială la care 

ținea atât de mult, cea de doamnă Trahanache. 

Zoe este o femeie curajoasă, capabilă să-și înfrunte iubitul căruia îi aruncă în față 

sacrificiile făcute pentru legătura lor: 

,,Omoară-mă pe mine care te-am iubit, care am jertfit tot pentru tine…”17 

Tipătescu este un om care ar vrea să rămână integru, deși are un secret de ascuns și nu e 

dispus să spună adevărul, pentru că se teme de scandal și nici nu ar vrea să facă vreun 

compromis. El se agită, îl arestează pe Cațavencu, se simte implicat într-o luptă pe viață și pe 

moarte, dar nu e capabil să lupte cu armele ,,marelui bâlci”: ipocrizia și șantajul. El nu e foarte 

bine integrat în această lume, de aceea Trahanache vrea să-l învețe să aibă ,,puțintică 

răbdare”. 

În timpul întrunirii de la prefectură, venerabilul prezident se impune din nou, 

arătându-și abilitatea de a împăca și capra și varza. Farfuridi ține un discurs aiurit, pe care se 

pare că l-a mai ținut de multe ori, ceilalți îl întrerup, el se simte jignit, Trahanache reușește să-

l convingă să-și scurteze discursul fără să-l ofenseze: 
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,,Stimabile (afabil și rugător) să lăsăm plebiscitul, dacă mă iubești, să trecem la 

cestiune.”18 

În acest timp, Zoe și Tipătescu, care nu mai rezistă presiunilor, vin să-i ceară să 

susțină candidatura lui Cațavencu, apelând la sentimentele pe care neica Zaharia le are pentru 

ei: 

,,Zoe: Dacă ai ținut vreodată la mine…” 

,,Tipătescu: Dacă-mi ești prieten…”19 

Trahanache îi lasă să se agite și apoi le oferă ,,salvarea”, arătându-le polița falsificată 

de Cațavencu și îl moralizează pe prefect: 

,,Ei, apoi? Când îți spuneam eu să ai puțintică răbdare, că l-am prins cu alta mai 

boacănă…”20 

Acesta e sfârșitul lecției pe care venerabilul a vrut să i-o dea tânărului său prieten și tot 

el îi oferă o scuză: 

,,Ei, nu! Dacă ar fi numai una, aia cu scrisoarea ta către Joițica, înțeleg; ca orice 

român, a încercat omul, ca să te forțeze adică, pentru că te știe că ții la onoarea Joițichii, ca 

prieten ce-mi ești, a făcut plastografie…”21 

Tipătescu și Zoe au astfel cea mai bună explicație pentru ceea ce s-a întâmplat. Ceea 

ce este cu adevărat grav în spusele lui Trahanache este faptul că pentru el un interes politic 

poate justifica șantajul, mai mult chiar, ,,oricare român” poate face un lucru ilegal dacă e 

pentru politică. 

,,Entersul și iar enteresul“ exclamă indignat venerabilul prezident, dar el este primul 

care acționează din ,,enteres”. El reușește să-i manipuleze pe toți numai pentru a-și pune la 

încercare ,,diplomația”. Trahanache este omul politic absolut, un ideal spre care aspiră mulți 

eroi. 

NOTE: 

1.I.L.Caragiale, Opere (Editie critică de Al. Rosetti, Șerban Cioculescu și Liviu 

Călin ,cu o introducere de Silvian Iosifescu 

vol.I, Teatru, București, ESPLA, 1959,pag.110 

2.Al. George, Caragiale, Ed. Fundației Culturale Române, București, 1996, pag.27 

3.I. L. Caragiale, Opere I, pag.110 

4.Ibidem, pag. 111 

5.Ibidem, pag. 116 

6.Ibidem, pag. 116 
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7.Ibidem, pag. 116 

8.Ibidem, pag. 117 

9.Ibidem, pag. 118 

10.Ibidem, pag. 121 

11.Ibidem, pag. 120 

12.Ibidem, pag. 123 

13.Ibidem, pag. 132 

14.Ibidem, pag. 134 

15.Ibidem, pag. 168 

16.Ibidem, pag. 168 

17.Ibidem, pag. 145 

18.Ibidem, pag. 172 

19.Ibidem, pag. 180 

20.Ibidem, pag. 182 

21.Ibidem, pag. 181 
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