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About the Journal 
ARA Journal has started as the main publication of ARA in 1977, to publish papers 
presented at the ARA Congress.  The last issue of ARA Journal was published in 
2009.  Starting 2009, the Proceedings of the ARA Congress were published instead of 
the ARA Journal.  This is because while the ARA Journal would publish the papers 
after their were presented at a Congress, ARA Congress Proceedings were published 
before the Congress.  At the request of ARA members, the ARA Journal was re-
started in 2017 in a new journal format and published as two Journals: ARA Journal 
of Arts and Culture, and ARA 
Journal of Sciences. 
 
ARA Journal of Sciences is a peer-review journals published by ARA Publisher, a 
publishing House of the American Romanian Academy of Arts and Sciences.  The 
majority of the articles in ARA Journal are contributions of the members and 
nonmembers of the Academy made at the ARA Congresses.  Also, the papers 
presented at the ARA Congresses and published in the ARA Journal of Arts and 
Sciences receive an unique DOI number and published online in an open source.  The 
open source system allows for papers to have maximum exposer and to be cited. 
 
ARA Journal of Sciences is also published in print using a new digital print-on-
demand (POD) system that offers a multitude of ways to increase the visibility of the 
ARA academy through smarter inventory management and more capable services, 
which increases ARA’s international exposure and visibility through more than 40, 
000 libraries. 
 
Published articles: 

Are fully peer-reviewed. 
Are immediately free to access and download from ARA website. 
Open access publication fee: a fee is payable by the author, or their institution or 
founder to cover the publication costs.  Fees range between 200 and 500 US 
Dollars, depending on the number of pages.  Visit the journal’s homepage for 
specific pricing information. 
Free of charge for the papers presented at the ARA Congress. 
Permitted re-use defined by the author’s choice of Creative Commons user 
licenses. 

The American-Romanian Academy of Arts and Sciences mission is to create an open 
academic forum discussion of scientific and cultural issues on Romanian-related 
topics.  The positions taken by the authors of the articles are their own and not 
necessarily those of the academy. 
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Cuvântul domnului dr. Doc. Marius Sala la decernarea 
titlului de membru de onoare al Academiei Române doamnei 

Prof. Dr. Maria Manoliu-Manea  

dr. Doc. Marius Sala 
 

Îmi revine plăcuta misiune de a prezenta personalitatea științifică a doamnei 
profesoare Maria Manoliu-Manea, căreia astăzi i se înmânează titlul de membru de 
onoare al Academiei Române. 

Un astfel de moment are totdeauna o puternică încărcătură emoțională. Când 
însă cel ce vorbește este coleg de promoție cu persoana omagiată, această încărcătură 
poate lua proporții deosebite fiindcă prezentatorul își amintește și de începuturile 
activității sale, în cazul meu de studenția noastră. Observ în sală mulți colegi de 
promoție care probabil sunt la fel de emoționați atunci când se gândesc că suntem toți 
plantele dezvoltate din semințele presărate cu generozitate la cursurile lor de foștii 
noștri profesori, membri ai Academiei Române, Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti, 
Alexandru Graur sau Tudor Vianu. Să-mi fie permis să observ că am un motiv de 
emoție în plus: atât Maria Manoliu-Manea cât și cel ce vă vorbește suntem, poate mai 
mult decât colegi, în primul rând, elevii creatorului lingvisticii romanice comparate 
românești, Iorgu Iordan. 

Fără să vreau am ajuns la definirea indirectă a doamnei profesoare Maria 
Manoliu-Manea ca un produs al școlii lingvistice românești. Ca romanist, Maria 
Manoliu-Manea a urmat în primul rând linia lingvisticii romanice comparate, cea 
cultivată de profesorul nostru Iorgu Iordan (la rândul lui acesta a continuat tradiția 
creatorului lingvisticii comparate, W. Meyer Lübke). Nu este lipsit de interes să 
amintim cu această ocazie că Profesorul nostru i-a solicitat colaborarea la revizuirea 
cursului de gramatică comparată. Astfel, la nouă ani de la terminarea facultății, în 
1965, apare Introducere in lingvistica romanică având ca autori pe Iorgu Iordan și 
Maria Manoliu. A fost o recunoaștere implicită a faptului că eleva și-a ajuns și întrecut 
în mod firesc, cel puțin în anumite aspecte, Maestrul. Cele scrise de Iorgu Iordan în 
Cuvânt înainte stau mărturie pentru afirmația noastră: „Maria Manoliu a izbutit să se 
inițieze, cu succes autentic, recunoscut de specialiști, în lot ce are mai valabil 
lingvistica structurală, cum dovedesc articolele sale publicate în ultimii ani și cum sunt 
convins ca vor dovedi capitolele despre fonologie si morfosintaxa din aceasta carte. 
(...) 
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Aș greși dacă m-aș opri doar la aceste aspecte ale activității profesoarei Maria 
Manoliu-Manea omagiată astăzi în aula Academiei Române. Am arătat, mai înainte, 
citându-1 pe Iorgu Iordan, că eleva și-a depășit firesc Maestrul încă în urmă cu treizeci 
de ani. Aceasta s-a datorat faptului că Maria Manoliu-Manea a fost, alături de colegul 
nostru de academie, prof. Emanuel Vasiliu, unul dintre promotorii introducerii la 
cursuri și în cercetările personale sau colective a metodelor modeme - structuraliste și 
apoi transformaționale. In atmosfera anilor *60, când aceste direcții erau sprijinite, cu 
consecvența cunoscută, de un alt profesor al nostru. Al. Rosetti, ele au făcut ca la acea 
vreme lingvistica românească să fie una dintre cele mai cunoscute și recunoscute în 
lume (cele două congrese, al X-lea Congres internațional al lingviștilor - 1967 și al 
Xlll-lea Congres internațional de lingvistică romanică - 1968 organizate la București 
sunt dovada acestei afirmații).  

Stau mărturie pentru preocupările sale cele două cărți publicate în anii ‘70 
{Structuralismul lingvistic, București, 1973 și Tipologie și istorie. Elemente de sintaxă 
comparată romanică. București, 1978), amândouă traduse în Spania în 1978, respectiv 
1985, în versiune amplificată. Prima este o excelentă privire sintetică asupra evoluției 
gândirii lingvistice contemporane în care sunt prezente principalele școli lingvistice 
europene și americane; a doua este una dintre puținele sinteze în domeniul sintaxei 
romanice inspirată de gândirea teoretică americană (numeroasele exemple o fac 
viabilă și astăzi în profida schimbărilor de metodologie care au survenit în ultimii 15 
ani). Ne mai amintim diversele articole publicate în țară și în străinătate, datorită 
activității d-sale din acea epocă și în mod special modului în care a știut să insufle și 
altora interesul pentru o nouă abordare a faptelor cunoscute, profesoara Maria 
Manoliu- Manea a devenit un chef d’^cole și remarc din nou în sală alte fețe, pline de 
satisfacție ale celor care au urmat-o, evident spiritual, pe omagiata de astăzi. Cu toții 
își amintesc de ședințele Societății Române de Lingvistică Romanică al cărei 
vicepreședinte a fost în perioada 1974-1977, de ședințele de lucru ale colectivelor 
coordonate de domnia-sa sau de observațiile pertinente la articolele date spre publicare 
la Bulletin de ia Societe Roumaine de Linguistique Romane, al cărui redactor 
responsabil a fost între 1968 și 1977, sau la revistele Studii și Cercetari linvistice si 
Revue roumaine de linguistique din ale caror comitete de redactie facea parte. 

Evident că activitatea doamnei profesoare Maria Manoliu-Manea a continuat și 
în noua ei patrie. (...) Prin fonetificarea unor modele linvistice occidentale aparținând 
domeniului semanticii formale, pragmaticii și analizei discursului volumul își propune 
să testeze puterea explicativă a ipotezelor avansate pentru a descrie, într-o perspectivă 
generalizantă, fenomene romanice și mai ales românești contemporane, acestea din 
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urmă fiind adesea considerate ca arhaisme surprinzătoare, ca abateri inexplicabile de 
la tipul romanic sau ca redundante caracteristice unor registre orale. Spre deosebire de 
primii ani în care contribuțiile originale erau în special din domeniul morfosintaxei 
românești și romanice, în ultimii zeci de ani aceste contribuții aparțin domeniului 
semanticii, pragmaticii, analizei discursive și al lingvisticii istorice. 

 
Doamnelor și domnilor, 
Este obiceiul ca în astfel de împrejurări să fie evocate și o serie de date 

personale, mai interesante când este vorba de o persoană din România. 
Născută la 12 martie 1934 la Galați, persoana omagiată a intrat la șase ani la 

Colegiul francez „Notre Dame de Sion“ din același oraș unde și-a tăcut studiile 
primare și primele clase de liceu până în 1948; la reforma învățământului trece la 
Liceul Mihail Kogălniceanu. În 1951, ne-am întâlnit la admiterea la Facultatea de 
filologie din București, unde și-a luat licența în limba și literatura română (1955) și 
apoi doctoratul în 1966 cu teza Sistematica pronumelor românești. (...) Nu și-a uitat 
universitatea la care a predat primele cursuri de lingvistică romanică și, în toamna lui 
1991, tot în cadrul unui program Fulbright, a revenit la București ca profesor-oaspete. 
Anul trecut ca invitat al Asociației braziliene de lingvistică a predat lingvistica 
romanică la cursurile pentru doctoranzi de la Universitatea din Sao Paulo, iar acum 
este venită de la Düsseldorf unde predă timp de un semestru aceeași disciplină, 
lingvistica romanică, în cadrul programului de schimburi academice dintre 
Universitatea din California și cea din Diisseldorf. În sfârșit, a conferențiat sau a 
condus seminare ca oaspete la diverse universități europene (Complutense din Madrid, 
Oslo, Copenhaga, Zagreb, Lisabona, Santiago de Compostela, Oviedo, Koln, Bonn, 
Siegen, Miinchen, Innsbruck, Salzburg) sau americane (Los Angeles, Austin). 
Prezența Domniei-sale a fost evidențiată la congrese ale unor asociații științifice: 
Societatea de Lingvistică Romanică, Societatea Internațională de Lingvistică Istorică, 
Asociația Internațională de Lingvistică Aplicată, Asociația de Limbi Modeme din 
America etc. Intre asociațiile de care este puternic legat numele d-nei Maria Manoliu-
Manea este Academia Americano-Română de Artă și Științe al cărei președinte este 
din 1982 și două congrese ARA ce s-au ținut în București și respectiv Chișinău. 
Datorită Dumneavoastră ARA, sigla cu care ne-am obișnuit când vorbim despre 
Academia Americano- Română, a devenit un simbol al unei colaborări eficiente. 

Pentru caracterizarea generală a activității științifice a doamnei profesoare 
Maria Manoliu-Manea, autoare a 9 cărți, 25 de contribuții la volume colective și peste 
100 de articole, mi se pare cel mai potrivit să reiau, în încheierea expunerii mele, 
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aprecierile entuziaste ale profesorului englez Glanville Price făcute la ediția spaniolă a 
Introducerii in Lingvistica romanică. Despre capitolele scrise de Maria Manoliu-
Manea el spunea că sunt „admirabile analize, perfect inteligibile și echilibrate... 
distinctive și invită la reflacții cu toate dificultățile teoretice care mai rămân atunci 
când se aplică metodele structurale la fenomenele diacronice". 

Ne bucurăm, stimată doamnă și iubită colegă, să vă avem astăzi, în mod 
oficial, între noi și ne exprimăm convingerea în dezvoltarea colaborării fructuoase 
între Academia Română și Academia Americano-Română. 

Bucuresti, 1994 
 

 
 
 



10 | ARA Journal of Arts and Culture 
 

Maria Manoliu-Manea 

Professor Emeritus 
University of California, Davis, CA. U.S.A. 
Membru de Onoare (Member of Honor), 
Academia Română (Romanian Academy 

 
Professor Emeritus, University of 

California at Davis, Honorary Member of 
Academia Română. PhD in Romance 
Linguistics, University of Bucharest 
(1967). President of the American-
Romanian Academy of Arts and Sciences 
(1982-1994) and of the American 
Association of Romanian Studies (1986-
1988).  

Taught Comparative Grammar of 
Romance languages and a variety of 
Graduate seminars on structural and 

generative models in Linguistics at the University of Bucharest (1957-1977). Full-
professor at the University of California at Davis (1979 - 2006) Departments of 
French and Italian and Linguistics (teaching undergraduate and graduate courses on 
French, Romance linguistics, historical linguistics, pragmatics).  

Visiting Professor, University of Düsseldorf (1994), 
 Fulbright lecturer, University of Chicago (1972-1974), University of 

Bucharest (1991).  
Principal publications: Introducere în lingvistica romanică (with Iorgu 

Iordan,1965); Spanish translation (Madrid: Gredos, 1982, 1989) and Italian (Padova: 
Liviana, 1974), Sistematica substitutelor din româna contemporană standard 
(Bucureşti, Editura Academiei,1968), El estructuralismo lingüístico (Madrid: Cátedra 
1978), Tipología e História: Elementos de Sintaxis comparada románica (Madrid: 
Gredos, 1985), Gramatică, pragmasemantică şi discurs (Bucharest: Litera, 1993), 
Pragmatic and Discourse Constraints on Grammatical Choices (Amsterdam: Elsevier 
1994), and more than 100 articles and studies applying structural, generative, and 
pragma-semantic models to Romance languages, especially to Romanian (1959-2017).  
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CURRICULUM VITAE 

Maria Manoliu-Manea 

Professor Emeritus 
University of California, Davis, CA. U.S.A. 

President of ARA (1982-1995) 
 
EDUCATION: 
1940 - 1948: French College “Notre Dame de Sion”, Galati, Romania 
1948 - 1951: Romanian State Lycée “Mihail Kogălniceanu”, Galati, Romania. BA. 

1951 - 1955: M.A. Facultatea de Filologie, University of Bucharest (Diploma 
de Onoare) 
1965 - 1967: Doctorate-ès-lettres, University of Bucharest, Romania 
 
ACADEMIC EMPLOYMENT: 

1957 - 1961: Assistant-Professor, Department of Romance Linguistics, 
University of Bucharest  

1961 -1968: Associate - Professor, University of Bucharest, Department of 
Spanish, Italian, and Romance Linguistics (Rom. Lector). 

1968-1978: Professor, step I-III, University of Bucharest, Department of 
Italian, Spanish, and Romance Linguistics ((Rom. conferenţiar). 

1972 – 1974: Visiting -Professor, University of Chicago, Department of 
Linguistics (Fulbright Award) 

1978 - 1979: Visiting-Professor, University of California, Department of 
French and Italian, Davis, California. 

1979 - 2008: Full-Professor, University of California, Department of French 
and Italian. Davis, California 

2008-present: Professor Emeritus. University of California, Department of 
French and Italian. Davis, California. 

1993: Visiting Professor: Summer Courses in Linguistics organized by the 
Linguistic Association of Brazil (ABRALIN) -- Universidad de São Paulo, Brazil. 

1994: spring/summer semester: Visiting Professor, Heinrich Heine Universität 
Düsseldorf, Germany. 

1999: Visiting Professor: Summer Courses in Linguistics organized by the 
Linguistic Asssociation of Brasil (ABRALIN) -- University of Florianópolis, Brazil. 

2006 --: Professor Emeritus, University of California, Davis 
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OTHER ACADEMIC ACTIVITIES: 
Service to Extra-mural Academic Organizations: 
Reviewer for NEH (National Endwoment for Humanities), USA.  
Referee for "Humboldt Foundation" (Germany). 
Referee for CEU [=Central and Eastern European) Research Support Scheme. 
Referee for NEH Summer Stipends. 
National Research Council: Reviewing Committee of the French Doctoral Programs 
in 50 American Universities. 
National Research Council: Reviewer of projects for the Twinning Program between 
U.S. and Belarus, Kazahstan, Moldova and Romania - Program Cycle 1997-1998. 
Reviewer of a manuscript for "Romance Monographs" (The University of Mississippi 
Press). 
Member of the Scientific Committee of the Colloquium on “Nominal Constituents”, 
University of Antwerp, Belgium (February 2000-2001). 
Referee for the promotion of an associate professor at the University of Tel-Aviv, Israel 
(1999-2000). 
Member of the Advisory Board: 
 Revue Romane de Copenhagen (1970 - 2001) 
 Romance Philology, U.C. Berkeley (1986 --1988). 

Philológica Canariensia, Gran Canaria, Spain (1993-present) 
 Revue Roumaine de Linguistique (2005- present). 
  
FIELDS OF INTEREST: 
Romance linguistics: Morphosyntax, Semantics (prototypical semantics); the relations 
between syntax and discourse; pragmatics, cognition and cultural patterns, culture and 
language. 
 
INVITED LECTURES, SEMINARS: 
1970: University of Zagreb, Department of Linguistics 
1973: University of California, at Los Angeles 
1974: University of Texas, at Austin 
   University of Pennsylvania, at Philadelphia 
    University of Calabria, Italy 
1978: Universidad Complutense (Madrid, Spain 
    University of California, at Los Angeles (UCLA) 
1979:  The University of Oslo, Norway, Department of French 
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    Le Circle Linguistique de Copenhague 
1984: University of Lisbonne, Department of Romance Linguistics 
  (a three-week seminar on Semantics and Pragmatics) 
1985: Universidad Complutense de Madrid , Department of Romance   
 Languages, Universidad de Santiago de Compostela, Romance Philology;   
 Universidad de Oviedo, Romance Philology. 
1988: various German universities: Düsseldorf, Köln, Bonn, Siegen, Munich; 
 University of Innsbruch, University of Salzburg. 
1993: Heinrich Heine Universität, Dusseldorf (spring semester) 
1994: Univesidad de Sao Paulo, Brazil (Postdoctoral seminars) 
1995: University of Bucharest, Department of French and Department of Romance  

Linguistics. 
1995: Tel-Aviv University, Israel. 
1997, 1998, 1999: Institutul de Lingvistică, Academia Română, Bucharest, Romania 
1999: Tel-Aviv University, Department of French.  
1999: Universidad de Santa Catarina (postdoctoral seminars), Brazil. 
2017. University of California, Davis: The Fourth Annual UC Davis Symposium on 
Language Research, May, 2017. 
 
Participation at the Congresses of the following International Societies: Société de 
Linguistique et Philologie Romanes; Historical Linguistics, Modern Language 
Association of America (MLA); Latin classque - Latin Vulgaire; Cognitive Grammar, 
etc. (see the list of publications in the Actes/Proceedings) 
 
 HONORS, AWARDS: 
1963: Premiul Ministerului Învăţămîntului pentru Lingvistică (i.e. The Ministry of 

Education and Culture Award for Achievement in Linguistics) 
1968: Premiul Ministerului Învăţamîntului si ştiinţei pentru Lingvistică 
1972 - 1974: Fulbright Award, University of Chicago, U.S.A. 
1991: Fulbright Award, University of Bucharest, Romania.  
1993 - present: Honorary Member, Academia Română (Romanian National 

Academy), Bucharest, Romania. 
1995: Special ARA Award. 
1998: Diploma de Onoare şi medalia jubiliară “1948-1998”, Centrul Universitar 

‘Dunărea de Jos’, Galatz, Romania. 
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ACADEMIC AFFILIATION: 
1961 - present: Société Roumaine de Linguistique Romane, Bucharest 
 (Vice-President: 1972-1978) 
1978 - present: Modern Language Association of America (MLA). 
1979 - present: Société de Linguistique Romane, Strasbourg. 
1979 - present: Romanian Studies Association of America (President: 1986 - 1988) 
1979 - present: International Association of Historical Linguistics.(Member of the 

Executive Committee: (2002- 2005?)) 
1980 - present: American-Romanian Academy of Arts and Sciences (President: 1983-

1994); -- President Emeritus (1995 -- present). 
1984 - present: Linguistic Society of America. 
1995 - present: International Society of Pragmatics. 
 
GRANTS: 
1973: Comité International des Linguistes (for participating at the International 

Congress of Linguists, Bologna, 1973). 
1978 - 1991: Research grants: U.C.; U.C. travel grants: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 

1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995, 1996, 1997.  
1980: NEH grant (for travel to the International Congress of Romance Linguistics 

and Philology, Palma de Mallorca, April) 
1993: U.S.I.A Grant for travelling to Brazil as Visiting Professor for the Brazilian 

Summer Linguistic Institute, organized by The Brazilian Association for 
Linguistics (ABRALIN) 

1994: U.C. Grant for publications in the Humanities: for the word-processing of the 
book Discourse and Pragmatic Constraints on Grammatical Choices. A 
Grammar of Surprises 

1993/1994: Research/Short term travel grant I.R.E.X. (International Research and 
Exchanges Board, -- funds provided by the US Department of State (Title 
VIII) and the National Endowment for the Humanities, May, 1994.  

 
LISTED IN: 
Who's who in the World, Who's who in America, Directory of American Scholars, 
Who's who in the West, Who's Who in California; 2000 Notable American Women, 
Distinguished International Leadership American's Registry of Outstanding 
Professionals, Lingvişti români, Români în ştiinţa şi cultura occidentală, etc. 
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Urmeaza cateva fotografii din arhiva personala:a dnei Prof. Maria Manoliu Manea  
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A.R.A.  - 45 Years of Cultural Struggle and Diplomacy 

Florian Olteanu, PhD 
E-mail: florianolteanu19@gmail.com 

 
1975 was a difficult year in the international relations. In 1975, US President 

Gerald Ford had decided to abandon the allies in the South Vietnam. In a political 
debate with Jimmy Carter, Gerald Ford declared that „there is no Soviet domination”. 
By consequence, US Government had decided to stop the financial help and support to 
all the committees of “captive countries”. In these circumstances, in the South-East 
Asia, South and Central America, Eastern Europe, politically, the fight against 
communism had ceased.  

In 1975, The Romanian National Committee established in Washington DC, in 
1948, arrived at its end, after an unsuccessful struggle to establish a united political 
movement of the Romanian political Diaspora. 

In 1975, the signing of the Final Act of the Helsinki Conference and the birth 
of OSCEE were a last success of the World War II Peace Conferences (Allied 
Conferences and Final Conference of Paris in 1947), because Soviet Union succeeded 
to impose the recognition of the frontiers with no political help in changing borders in 
the future. We can see that it was the last great Soviet success in the Cold War. 

But, in every final step it is always a new beginning, because, US Government 
and NATO had understood after a lot of political and economic analyses that Soviet 
Union can be defeated in the Cold War only by economic, cultural and scientific 
quest, because the centralized economy could not keep the line with the market 
economy and massive investments made by private enterprises in strategic fields. In a 
centralized economy, to find the money for research, or for the military, you might cut 
other money from other fields, as education, culture, public food supplies or reducing 
energy and gas use for the population. 

It was a joke, attributed to Sir Winston Churchill, during the Word War II. As 
a Prime Minister, he had received a lot of proposals form taking money from Culture 
for “war necessities”. Sir Winston Churchill, a Nobel Prize laureate had said: “if we 
cut the money from Culture and we destroy the Culture, for what are we fighting in 
this war”? 

In March 28, 1974, Nicolae Ceausescu made the final step in his “cultural 
revolution”, started in 1971, after state visits in China and North Korea, assuming the 
public dignity of “President of the Socialist Republic of Romania” and imposing a 
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new style in the Romanian politics. Romania will start to isolate itself, even in the 
Communist Block and to limit the relations with the free world which had made 
Ceausescu popular after 1968, when he condemned the Soviet invasion in the socialist 
Czech Republic. After 1974, a lot of Romanian intellectuals had succeeded to leave 
Romania and to arrive in the free world states.    

In this complex political and cultural context, the appearance in California of 
the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) in 1975 was a success 
because this Academy was honored by the presence as honorary members of the 
Nobel Prize laureate   Dr. George Emil Palade or the great religions historian Mircea 
Eliade. 

The essential element of George Emil Palade's research is considered the 
explanation of the cellular mechanism of protein production. George Emil Palade had 
succeeded to highlight the RNA-rich intra-cytoplasmic particles, in which is 
performed the biosynthesis of proteins, called ribosomes or ” Palade's corpuscles”. 

Because we are at the end of 2020 and humor is “in the season”, I will present 
a funny situation.  In communist Romania, the master piece-book of Mircea Eliade 
“The history of the religious ideas and faiths” was known only in foreign languages. It 
was decided that a Romanian version to be published. The chief-in staff of the 
Romanian Council of Socialist Culture and Education (CCES) was Suzana Gâdea, a 
good specialist in Chemistry, but not so well informed in other cultural fields,  
surnamed ”the mother of Culture”. She received the decision from CC of PCR and 
declared: ”Tommorow at nine of clock in the morning, comrade Eliade to be in my 
office!”. Mircea Eliade was, at that time, in exile, the greatest Romanian writer and the 
most popular philosopher of the Romanian exile. He never arrived in Romania to meet 
Suzana Gâdea, but the work of Mircea Eliade was published in Romanian, after 
Suzana Gâdea had found for which reason Mircea Eliade could not arrive so fast in 
her office. 

In 45 years, A.R.A. was a temple of arts and sciences which helped the 
Romanian scientists and artists, which lived outside Romania to present their works 
and discoveries, and the results of their researches to be known and by the Romanians 
who lived on the other side, the communist side of the Iron Curtain.  

A.R.A. was a cultural temple but also was a cultural fortress of the Cold War 
because, as Winston Churchill said, without a cultural motivation has no sense to fight 
in a war.  

One of the A.R.A members, the sculptor, writer and poet  Cristian Petru Bălan 
had the courage to write in April  2 1989 in ”Micro Magazine”, a newspaper form 
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New York that in Romania had been constituted the conditions for a popular 
revolution. Cristian Petru Bălan described at that time, with 8 months before 
December 1989 Revolution that Romanians will fight on the streets for their freedom 
and democracy dreams. 

In another article sent directly to Nicolae Ceaușescu on CC of  PCR address, 
published in ”Micro Magazine”, in November 25 1989, he predicted the judgment of 
Nicolae Ceaușescu by a military court and even his execution. The article had the title: 
”Mister Ceaușescu, all you have to do is to resign!”. 

After 1989, A.R.A. contributed and, after 31 years form the Romanian 
revolution, it still contributes to the historical ”reconnection” of the exiled Romanians 
and the homeland Romanians in the field of arts and science. 

A.R.A. is one of the winners and also the most notable veterans in the 
”Cultural War” which was one of the faces of the Cold War.  
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Tudor Arghezi și evoluţia poeziei interbelice cu temă biblică 

Profesor Claudia Georgescu  

Liceul Tehnologic Mecanic Municipiul Câmpina, județul Prahova 
Email:claudiageorgescu2013@yahoo.com 

 
Adevăraţii poeţi religioşi sunt numai aceia care au intuit prezenţa divinităţii în 

lume, iar cei hărăziţi cu acest har sunt enumeraţi, pe scurt, mai jos, fiecare raportat la 
Tudor Arghezi și la poezia lui de inspirație biblică. 

Începuturile poeziei de inspiraţie religioasă se află între anii 1880 – 1900, când 
se cunoaşte dominaţia covârşitoare a lui Mihai Eminescu, singurul poet care iși 
confirmă existenţa în conştiinţa lirică universală.  

Tudor Arghezi este considerat „poetul român de după Eminescu, cu cel mai 
mare prestigiu,și, totuși, cel mai controversat.”1 

Lirica religioasă a lui Eminescu este încununată de cele două imnuri, adevărate 
capodopere ale poeziei religioase româneşti:„Rugăciune” şi „Răsai asupra mea”.  

 “Crăiasă alegându-te 
Îngenunchem rugându-te, 
Înalţă-ne, ne mântuie 
Din valul ce ne bântuie; 
  ( „Rugăciune”)  
 “Dă-mi tinereţea mea, redă – mi credinţa 
Şi reapari din cerul tău de stele: 
Ca să te-ador de – acum pe veci, Marie!” 
  ( „Răsai asupra mea...”) 
„Arghezi a repetat fenomenul Eminescu, însă a unui Eminescu formal și care 

nu corespundea năzuințelor multilaterale de pitoresc local, de tendințe universaliste ale 
generației care se ridica…”2 

Oricât s-ar fi oficiat în numele „artei pentru artă”, oricâte individualităţi 
solidare întru acest ideal s-ar fi interpus între Eminescu şi modernism, versantul liric 
antieminescian n-a fost ocupat, rămânând vacant până la apariţia lui Tudor Arghezi. 
Este interesant de ştiut că poetul „Cuvintelor potrivite” n-a fost un antieminescian, 

 
1 Nicolae Manolescu,1996, Metamorfozele poeziei, Reșița, Editura Timpul, p.78. 
2 Gabriela Omăt, 2008, Modernismul literar românesc în date ( 1880- 2000) și texte ( 1880 – 1949), 
vol. I, București, Editura Institutului Cultural Român, p.630. 
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începuturile lui fiind gravate de câteva „litere de foc eminesciene”3. 

Poezia lui Arghezi e sortită ca putere de expresie, sensibilitate, viziune de 
lirism să ocupe versantul liber, în faţa lui Eminescu, lirica lui Eminescu formând un 
dialog strălucit cu lirica lui Arghezi. 

Din punct de vedere structural, poezia argheziană ţine de romantism, creaţia 
este şi asimilare şi dezasimilare, din experienţa argheziană s-a putut trece astfel la alte 
forme de modernism, cum ar fi suprarealismul și constructivismul. 

Ideile și concepţiile sunt intuiţii sensibilizate prin fantezie, fantezia este 
trăsătura liricii argheziene, ca şi la Eminescu, mesajul liricii argheziene este despre 
marile adevăruri ale lumii şi despre tainele ei. 

Prin eforturile individuale, ca şi prin solidaritatea de curent, modernismul este 
„o experienţă estetică, o disociere a conceptului de poezie până la pulverizare”4; 
poezia argheziană are la bază o experienţă morală dramatică, ridicată la contemplaţia 
lumii. 

George Coşbuc nu are o poezie „a psalmilor”, ca Arghezi, dar „Psalmul” său e 
un şir de propoziţii imperative, în care îl preaslăveşte pe Dumnezeu, spre deosebire de 
Arghezi, care e cuprins între credinţă şi tăgadă:  

“Închinaţi –vă popoare! 
Dumnezeu e bun -  
 
Închinaţi-vă popoare! 
Dumnezeu e drept –  
 
Închinaţi-vă popoare! 
Dumnezeu e sfânt – „ 
 ( „Psalm”)  
Octavian Goga, la fel ca şi George Coşbuc, este fiu de preot, aşa că lirica sa 

religioasă este o poezie a satului tradiţional cu datini şi obiceiuri creştine.  
Poezia „Rugăciune” este arta poetică a lui Goga, o amplă invocaţie a 

divinităţii.  
“Rătăcitor, cu ochii tulburi, 
Cu trupul istovit de cale, 
Eu cad neputincios, stăpâne, 

 
3Pompiliu Constantinescu, 1974, Poeţi români moderni, Editura Minerva, Bucureşti, p.91. 
4 Pompiliu Constantinescu, 1974, p. 92. 
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În faţa strălucirii tale. 
În drum mi se desfac prăpastii 
Şi – n negură se – mbracă zarea, 
Eu în genunchi spre tine caut: 
Părinte , - orânduie-mi cărarea!” 
  ( “Rugăciune”) 
„Atât poezia, cât şi rugăciunea exprimă omenescul ultragiat în limbaj august, 

astfel încât tiparul exemplar să poată fi însuşit pentru sine de orice individualitate.”5 
Modernismul începe cu Alexandru Macedonski, „poezia macedonskiană este 

un fel de pivot, în jurul căruia se organizează o tradiţie şi o posteritate, (...) şi-a indicat 
tradiţia pe linia franceză a lirismului nostru modern.”6 

Scriitori de seamă: George Bacovia, Ion Minulescu, Dimitrie Anghel, Tudor 
Arghezi, Adrian Maniu nu pot fi despărţiţi de Macedonski. 

În poezia religioasă, Macedonski se mişcă între extreme, închinând o „Odă lui 
Satan” şi fiind smerit în „Psalmii moderni”. 

Înaintea lui Arghezi, Macedonski cultivă psalmul, legătura cu „Psalmii” lui 
David este mai evidentă decât la Arghezi, atât prin temele sale, cât şi prin atitudinea 
poetică. La fel ca şi David, din Biblie, Macedonski recunoaşte că ocrotitorul său este 
Dumnezeu, ceea ce-l face sigur pe sine şi fericit: 

„Doamne, toate sunt prin tine 
Şi averea şi puterea 
Fericirea, mângâierea. 
Ce ne trebuie, ştii bine 
Dai cu dreaptă socotinţă.” 
Ştefan Octavian Iosif are o predispoziţie religioasă nativă, pentru că are la baza 

operei sale un îndemn biblic din „Înţelepciunea lui Iisus Sirah”: “Să lăudăm pe 
bărbaţii cei vestiţi în neamul lor” ( 44,1).Sugestivă pentru lirica religioasă a lui Ştefan 
Octavian Iosif este poezia „Rugăciune”. 

„Doamne, către Tine-ndrept 
Astăzi ruga mea umilă! 
Iartă celuia nedrept: 
De la tronul Tău aştept 
Cel din urmă semn de milă...” 

 
5 Marin Beşteliu, 1999, Tudor Arghezi – poet religios, Editura Cartea Românească, Craiova, p.82. 
6Pompiliu Constantinescu,  Poeţi români moderni, p.13. 
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În opera lui Adrian Maniu se regăsesc influenţa lui Arghezi și expresivitatea 
imaginilor violente:  

„Se stinge gândul, putrezeşte mâna. 
Sângele inimei îngraşe ţărâna. 
Cine rămâne vadă întrega zădărnicie, 
Nici măcar suflet să nu fie. 
Uitare, amintire, totuna, 
Înviere e fără îndreptăţire 
Şi e nătâng să pierim pentru totdeanuna.” 
Se studiază, la liceu, poezii scrise de Ştefan Octavian Iosif, George Bacovia şi 

Tudor Arghezi, poeţi care vibrează în faţa vieţii, dar raza sensibilităţii e diferită: a lui 
Iosif cuprinde un parc, a lui Bacovia cuprinde un oraş de provoncie, a lui Arghezi 
cuprinde o ţară. În parcul lui Iosif sunt albine, fluturi şi adieri de zefie sau plâns 
tomnatic de vânt; în oraşul bacovian sunt parcuri, cimitire, cazărmi, clar de lună şi 
ruine, pe când în latifundiile argheziene se regăsește un univers complet, care este 
viaţa, cu tragediile ei esenţiale, cu marile întrebări şi nelinişti. 

Vasile Voiculescu are cele mai multe poezii care pornesc de la parabole 
evanghelice sau povestiri biblice, ce exprimă dorinţa omului spre desăvârşire după 
modelul lui Iisus.Asemeni lui Arghezi, în poezia „Părinte, unde să te caut?”, 
Voiculescu caută certitudinea aflării lui Dumnezeu, îşi închină viaţa căutării Lui: 

„Părinte, unde să te caut şi pentru ce te-ascunzi mereu?!... 
Pe urma ta în brazda vieţii alerg de la începutul lumii... 
Cu hidrele în fundul mării, cu viermii orbi în noaptea humii, 
Cu şerpii... m-am târât alături: Apoi m-am înălţat cu greu... 
De-am zăbovit atât pe cale, tu ştii, de la – nceputul lumii, 
De –a lungul vieţilor, pe tine te caut doar, Părinte –al meu!” 
Aron Crotuş, asemeni altori poeţi ardeleni: George Coşbuc, Lucian Blaga, 

Octavian Goga, este fiu de preot, asemeni lui Arghezi este psalmist în poezia 
românească, dar psalmul devine la el „o îmbinare între rugăciune şi pamflet politic, 
poetul se adresează divinităţii pentru dobândirea libertăţii.7 

„Împlântă, Doamne, al îndoielilor cuţit 
În cei ce cred. Cu gând însumeţit, 
că Te-au zdrobit şi ne-au zdrobit! 
Scutură-i pe cei ce împotriva-Ţi bat din palme 

 
7Ion  Buzaşi, 2003, Poezia religioasă românească, p.234. 
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Şi în loc de rugăciuni şi în loc de psalme, 
Te acoperă cu ameninţări şi cu sudalme!” 
   ( “Psalm românesc”) 
Nichifor Crainic este „poetul nostru creştin prin excelenţă”8 care consideră că 

„lirismul religios, nefiind dogmă, e, de obieci, supraconfesional (...) iar poezia este o 
formă a rugăciunii”.9 O mare parte din poeziile religioase ale lui Nichifor Crainic sunt 
de inspiraţie biblică şi anume „Psalmii” lui David. Asemeni lui Arghezi, poetul e în 
căutarea Divinităţii, dar nu o căutare înverşunată, explicaţia acestei îndoieli constă în 
prea puţină credinţă.  

„Nedestula mea credinţă, 
Cârtiţă fără vedere, 
Te tot dibuie-n tăcere, 
Ca-ntr-o smoală nepătrunsă... 
Uriaş în întuneric, 
Fără chip şi arătare, 
Mă atragi din depărtare, 
Dar de-aproape mă cutremuri.” 
Într-o altă poezie, imaginând un zbor curat spre înălţimi, înţelege, vorbind în 

numele unei mulţimi de creştini:  
“Am căutat ce n-am găsit în astre, 
Ne vom întoarce zborul spre abisuri, 
Căci Dumnezeu e-n sufletele noastre” 
Ion Pillat publică în revista „Gândirea” poezii cu accente religioase, ce au ca 

sursă de inspiraţie pilde din Biblie. Sentimentul religios, în lirica lui Pillat, este 
prezent şi în poezii care nu sunt de inspiraţie biblică. Viziunea creştină a existenţei se 
regăsește în poemul „Aci sosi pe vremuri”, poezie întâlnită atât de des în manualele 
școlare, auxiliare școlare, in programa școlară, capodopera creaţiei poetice a lui Ion 
Pillat, o meditaţie pe tema trecerii ireversibile a timpului, o ilustrare a primului verset 
din „Ecclesiast”: Neam vine, neam trece şi pământul în veci stă”. 

“Şi cum şedeam, departe, un clopot a sunat 
Acelaşi clopot, poate, în turnul vechi din sat 
De nuntă sau de moarte 
În turnul vechi din sat.”  ( “Aci sosi pe vremuri”) 

 
8Vezi art. Poezia creştină a lui Nichifor Crainic în vol. Nichifor Crainic.Şoim peste prăpastie, vol.1 
Editura Roza Vânturilor, p. 7. 
9Ion  Buzaşi, op.cit., p.201. 
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Radu Gyr, singurul poet român ce a fost condamnat la moarte pentru o poezie, 
scrie poezii de inspiraţie biblică la baza cărora stă experienţa din închisoare. 
Capodopera liricii religioase este “As – noapte, Isus”, „în care ideea comuniunii în 
suferinţă cu Mântuitorul şi înţelegerea creştină a suferinţei capătă o expresie lirică 
remarcabilă prin transcrierea unui vis şi a unei convorbiri în vis a deţinutului cu Isus:10 

 „Unde eşti, Doamne? – am urlat la zăbrele. 
Din lună venea fum de căţui, 
M-a pipăit, şi pe mâinile mele 
Am găsit urmele cuielor Lui...” 
Lucian Blaga surprinde cu poezia alcătuită din vers liber, cu ingambamentul, 

cu noutatea lirismului, creația lui fiind o meditaţie pregnantă asupra lumii. Poetul are 
câţiva psalmi, în care se poate citi o oarecare influenţă argheziană în căutarea 
Divinităţii.  

“În spini de-aici, arată-te, Doamne, 
să ştiu ce aştepţi de la mine. 
Să prind din văzduh suliţa veninoasă 
din adânc azvârlită de altul să te rănească subt aripi? 
Ori nu doreşti nimic? 
Eşti muta, neclintita identitate 
( rotunjit în sine a este a ), 
nu ceri nimic. Nici măcar rugăciunea mea.” 
    ( “Psalm”) 
Vasile Militaru, poet citit în perioada interbelică, dar neagreat de critica literară, 

fără meşteşugul lui Arghezi, dar cu o pronunţată influenţă argheziană scrie „Vorbe cu 
tâlc”, versificări accesibile din folclor, din opera unor filozofi şi mai ales din Biblie: 

“Necredinciosule, - tu zici c-ai înceta de-a fi ateu 
Numai atunci când cel ce crede, ţi-ar arăta pe Dumnezeu?! 
Vai ţie, vierme fără minte!... Lumina soarelui din cer 
E doar un zâmbet al Acelui, sub care toate nasc şi pier, 
Şi totuşi, de priveşti la soare, când el îneacă toată firea, - 
Fuiind neputincioasă humă, - lumina lui îţi ia privirea!... 
Cum dar, cu slabii- ţi ochi de vierme, pe Dumnezeu vrei să-l vezi oare, 
Când tu, mai mult decât o clipă, nu poţi privi măcar la soare?!” 
( “Vorbe cu tâlc”) 

 
10Ion Buzaşi, 2003,Poezia religioasă românească, p.266. 
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În peisajul literaturii române interbelice de factură modernă, Tudor Arghezi 
este „Meşteşugarul de Cuvinte”, răzvrătitul împotriva oricăror reguli şi canoane, „un 
spirit al veacului”11, despre care teoretiza Eugen Lovinescu; tehnicile argheziene sunt 
împletite, complementare, astfel că incandescenţa inspiraţiei sau în limbaj demiurgic 
logosul şi „slova făurită” ,adică travaliul artistic, acţionează convergent potenţând la 
maximum capacitatea de percepţie senzorială.  

Poetul crede în adevărurile Cărţilor Sacre, în începutul Evangheliei după Ioan, 
unde a citit: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era Dumnezeu şi Dumnezeu era 
Cuvântul.” 

Dramaticul strigăt: „Vreau să te pipăi şi să urlu: Este!” – cu care se încheie un 
„Psalm” exprimă, în estetica argheziană, un deziderat suprem al poeziei, care, în 
esenţă, este cunoaşterea, cunoașterea este absolutul când vorbim despre poezia 
filosofică argheziană. 

 
BIODATA  

Claudia Georgescu, profesor la Liceul Tehnologic 
Mecanic Municipiul Câmpina, județul Prahova. Licențiată 
în Teologie Ortodoxă Didactică – Limba și Literatura 
Română în anul 2006.  
Master: Limbă, cultură și civilizație română în context 
European (2007).  
Gradul Didactic I (2015) cu lucrarea Limbaj biblic și 
arhaic în opera lui Tudor Arghezi, coord. șt. prof. univ. dr. 
Petre Gheorghe Bârlea.  
Lucrări publicate: Paralelă între Sacontala și Călin File de Poveste (TRIVIUM);  
Participare la simpozioane, naționale și județene cu articole de specialitate: “Școala 
și familia împreună”, Proiect Educațional Național: Rolul activităților extrașcolare în 
procesul educațional, Proiect Național “Promovarea Imaginii Școlii, Simpozion 
Regional „Educație și calitate în școală, Proiect Educațional Național”, „Importanța 
evaluării inițiale în activitatea didactică: Metode. Tehnici. Strategii.” 
Din 2019, membru în Corpul de Experți în Managementul Educațional. 
Domenii de interes: limbă și literatură română, literatură universală, didactică, 
psihologie și pedagogie școlară. Email: claudiageorgescu2013@yahoo.com 

 
11Eugen Lovinescu,1937, Istoria literaturii române contemporane,1900-1933,Bucureşti, Editura 
Librăriei Socec, p. 250. 
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Traducând Bhagavad Gita 

George Anca 

 
 Între 1976-1983, cînd predam limba română la Universitatea din Delhi, am 
tentat un dhvani sanscrit-românesc, conciliind sunete/silabe, riscând paronomii, 
exemplu Gayatri Mantra: 

 
om bhūr bhuvaḥ svaḥ 
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ 
bhárgo devásya dhīmahi 
dhíyo yó naḥ prachodayāt 
– Rigveda 3.62.10 

Românește: 
om soare bun soaa 
ziua dintâi rea nu ne fiee 
de roade va să dea năimin- 
du-ne neam de părinți a daat  

 
 Am tradus din sanscrită Gita Govinda (Cântecul văcarului), de Jayadeva,  

 
meghairduramvaram vanabhuvah syamastamaladrumari 
naktam bhirurayam tvameva tadimam radhe grham prapaya 
ittham nandanidessnidesatascalitayoh 
pratyadhvakurnjadrumam 
radhamadhavarjojayanti yamunakule rahahkelayah  
 
nourii drumuri irump în divin văzduh tamarinzii înnegură codrul 
nocturnu-i dor mirele neîndura-va Radha-n sălaş de nu-i curmi văpaia 
astfel cum Nanda-ndrituie şi calea-n înconjur prin crâng ascunde urma  
Radhei cu Madhava-n hârjoană pe malul Yamunei cunună baia (1) 

 
Megha Duta (Norul vestitor) de Kalidasa,  
 

kazcit kAntAvirahaguruNA svAdhikAra pramattaH 
zApenAstaMgamitamahimA varSabhogyeNa bhartuH 
yakSaz cakre janakatanayAsnAnapuNyodakeSu 
snigdhacchAyAtaruSu vasatiM rAmagiryAzrameSu 
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paşnicei doamne departe-ntr-una aspru pe-un an detronat 
spaime blesteme în loc de măriri inima tulburându-i 
yaksha sacru val de-a lui Janaka fată sfinţit îndură 
‘n umbră de codru într-un ashram pe muntele Ramagiri  
 

Sundarya lahari (Frumoasa unduire) de Shankaracharya,  
 

Shivah shakthya yukto yadi bhavati shaktah prabhavitum 
Na chedevam devo na khalu kusalah spanditumapi; 
Atas tvam aradhyam Hari-Hara-Virinchadibhir api 
Pranantum stotum vaa katham akrta-punyah prabhavati 
 
Shiva shakti una de nu-i cu puterea-i cel augural 
Nu poate zămisli nici măcar să se urnească din loc nu poate 
Şi cum fără virtute ar îndrăzni cineva să ţi se prosterneze în rugă 
Tu venerată de zeităţile facerii proteguirii şi distrugerii (1) 

  
 În Gita Govinda am eufonizat metri eminesceni, iar în Meghaduta, am păstrat 
în românește metrul mandacranta din original. Înapoi în România, am versionat câteva 
upanișade și ecouri din Vede.  
 
Katha   

domnul miluiască miruie-ne pre noi nevoi-vom a prinde taina dintru scripturi 
ne lumineze împăcarea doamne –tihnă-odihnă-tihnă 

 I Vajasravasa lacom de cer îi dădu tot avutul un fiu Nachiketa pe nume avea (1) 
  

Prashna  
Invocaţie 
Om doamne şi-ale tale slăvi devah 

rugămu-ne a-ţi auzi sunetele cu urechea 
a-ţi vedea bunătatea cu ochii 

a te lăuda o viaţă cu trup suflet minte simţire 
Om înţelepciune svasti ne dea 

ca soarele svasti lumineze-ne inima 
întru atotştiutoare pusha vishvaveda 

aristanemi svasti ne poarte 
în strălocaşuri binecuvântate 
Brihaspati svasti dăruiască-ne 

Om shanti shanti shanti hari om 
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Mandukya  

Invocaţie 
slavă zeilor zeilor peste simţuri urechea-ne 

de le-ar întoarce divina sruti 
slavă slujitorilor celui atotputernic 

de-am vedea toate lucrurile şi 
lucrările pământului întru dumnezeu 

şi toată viaţa noastră petre- 
cându-ne-o sănătoşi voinici 

cântând divine laude 
Isha  

Invocaţie 

 Om numele supremei realităţi transcendentale 

este perfect şi complet şi toate răsăririle sale 
sunt complete la rându-le dar cu atâtea 

emanaţii din sine el rămâne întregul 
complet fără nici urmă de schimbare 

Kena  
Invocaţie 

 Om toate mădularele mele 

cuvântul suflul vital ochiul urechea puterea şi simţurile 
întărească-mi-se întru brahmaupanishadam 

prin graţia ta nicicând să nu am deziluzia uitării că tu eşti în toate 
tot ce este sensibil şi non-sensibil în univers ţi-e în stăpânire şi tu îl ai 

ţine-mă veşnic şi pe mine servitoru-ţi 
să nu se despartă servitul de servitor 
toate sfintele virtuţi din upanishade 
să mă umple încântându-mi sufletul 

înzestrat cu acele divine calităţi 
să fiu mereu cu iubire în serviciul tău 

şi să simt fericirea perfectă pretutindeni 
 

Chandogya  
invocaţie-imn 
aum duh întărească-mi mădularele cuvântul suflarea ochii urechile vlaga şi 
toate simţurile de-a vedea râvnă oricărei vieţi Brahman dintru upanishadam de-
a nu mă lepăda nici curând nici târziu de Brahman nepărăsit de-a lui Brahman 
sacră miluire fie-mi sfântă legătura de serv către preasfânt stăpân servit 
Brahman ci sacrele haruri lăudate în upanishade lumineze-mi sufletul 
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dharmaste mayi santu te mayi santu Om shantih shantih shantih Om-jur-
împrejur-bun-augur-augur-augur 
 

Ecouri din Vede, 
Atharva 
Agni jertfitorului dor 

înlănţuie-ne arderea 
sălaşul sama inimii ni-mi-ni 

pe cal norocul laptelui 
acoperit de bobul grâului 

Savitar Vayu Indra Brihaspati  
  Conversasem cu Sergiu Al George în Delhi, 1981, despre Gita, despre 
traducerea sa, ezitând să încerc și eu, dar dupa zeci de ani, ca la un semn al lui Krishna 
Însuși, am simțit o datorie să reiau, după D. Nanu, Ioan Mihălcescu, Sergiu Al-
George, transpunerea în limba lui Eminescu a evangheliei hinduse. M-au ghidat la 
începuturi, parcă și acum, sanscritiști indieni – Satyavrat Shastri, Urmila Trikha, 
traducătoarea Luceafărului de Eminescu în sanscrită, Sisir Kumar Das, Rasik Vihari 
Joshi, Usha Chaudhuri, neuitând întâlniri cu Barbara Stoler Miler, Irma Piovani, 
Karmela Marcangelo, Freiher Von Stietencron, Yu Long Yu, Fernando Tola, Marcel 
Pujol. 
 Târziu, prezentând un paper, Sanskrit Drama - la Conferința Internațională de 
Indologie, Delhi 2015, sub egida președintelui Indiei, Pranab Mukherjee – și altul, 
Sanskrit-Romanian Correspondences – la International Seminar „Sanskrit&Europe”, 
Delhi, 2016, ba chiar fiind nominalizat la ICCR Distinguished Indologist Award 2017, 
m-am simțit și mai obligat. 
 Transa de acum va fi fost, surprinzător, și în continuitate cu traducerea mea din 
franceză a tratatului Adevăr și revelație de Dumitru Drăghicescu, în atmosferă 
filosofică-religioasă involuntar afină cu Gita. Considerând și standardizarea 
traductologică a Gitei, în prezent, mai ales în India și America, temeritatea literară a 
lui Edwin Arnold ori Sri Aurobindo ar părea necanonice. Și totuși, versiunile consună 
peste timp și spațiu: 
 

II.13 
dehino ’smin yathā dehe 
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā 
tathā dehāntara-prāptir 
dhīras tatra na muhyati 
As the embodied soul continually passes, in this body, from boyhood to 
youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The 
self-realized soul is not bewildered by such a change. (Swami Prabhupada) 
As the soul passes physically through childhood and youth and age, so it 
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passes on to the changing of the body. The self-composed man does not allow 
himself to be disturbed and blinded by this. (Sri Aurobindo) 
To man's frame 

As there come infancy and youth and age, 
So come there raisings-up and layings-down 
Of other and of other life-abodes, 
Which the wise know, and fear not. (Edwin Arnold)  

Cum sufletul întrupat străbate perpetuu  
acest corp copil-tânăr-bătrân, 
la fel trece într-un alt trup la moarte.  
Pe înțelept nu-l miră schimbarea. (George Anca) 

 
Originalul sanscrit și mulțimea traducerilor, mai ales în engleză, vor fi 

îngăduind cea mai recentă versiune într-o limbă europeană românească, odată 
comandată revenirea la dharma-Gita ca revalație supremă, dar și comiterea vitală întru 
spiritul Indiei. Actually, primind, în preajma Zilei Independenței, 2017, un mesaj de la 
Oficiul Primului Ministru al Indiei, Narendra Modi -”Have ideas & suggestions, 
which you believe have transformative impact? Share your inputs with the Prime 
Minister!” -, am răspuns spontan, citând din Bhagavad Gita: 

  
yad yad ācarati śreṣṭhas 
tat tad evetaro janaḥ 
sa yat pramāṇaṁ kurute 
lokas tad anuvartate (3.21) 
Whatever action is performed by a great man, common men follow in his 

footsteps. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. 
Oamenii obișnuiți urmează  
oricare acțiune a unui om mare.   
Indiferent de standardele edictate de el,  
toată lumea le urmărește.  
 
na jāyate mriyate vā kadācin 
nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ 
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo 
na hanyate hanyamāne śarīre (2.20) 
 
For the soul there is never birth nor death. Nor, having once 
been, does he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever-
existing, undying and primeval. He is not slain when the body is 
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slain. (English, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada) 
 
Pentru suflet nu există nici naștere, nici moarte.  
El este nenăscut, etern,  
mereu existent și primordial.  
El nu este omorât când trupul este omorât. 
 Romanian, George Anca 
 

           Comentatorii istorici ai Gitei – Shankaracharya, Ramanuja, Madhva, Nibarka, 
Vallabha – sunt fondatorii tradițiilor vedantice. În tradiția Shaiva, Abhinavagupta a 
scris “Gitarth Samagraha.” 

 
 După Sankaracharya, cele două convingeri privind realitatea (Sankhya-buddhi) 
și yoga (Yoga-buddhi) asociate cu detașarea și angajarea în acțiune vin de la 
Dumnezeu. (Capitolul 3 - Karma Yoga) 
 Ramanuja citează divinizarea lui Krisna de către Arjuna: 

  
arjuna uvaca 
param brahma param dhama 
pavitram paramam bhavan 
purusham sasvatam divyam 
adi-devam ajam vibhum 
ahus tvam rsayah sarve 
devarsir naradas tatha 
asito devalo vyasah 
svayam caiva bravisi me 
sarvam etad rtam manye 
yan mam vadasi keshava 
na hi te bhagavan vyaktim 
vidur deva na danavah 
 

"Arjuna a spus: Sunteți Personalitatea Supremă a Dumnezeirii, domiciliul final, cel 
mai curat, Adevărul Absolut. Tu ești persoana veșnică, transcendentală, originală, cea 
nenăscută, cea mai mare. Toți marii înțelepți, cum ar fi Narada, Asita, Devala și 
Vyasa, confirmă acest adevăr despre tine, iar acum voi însuți vă declarați acest lucru. 
O, Krișna, accept cu totul ca adevăr tot ce mi-ai spus. Nici demizeii, nici demonii, 
Doamne, nu pot înțelege personalitatea ta ".  
 
Baladeva Vidyabhusana creează o metaforă Dumnezeu-om: „Srimad Bhagavad-Gita 
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conține cuvintele revelatoare ale Domnului Suprem, Însuși. Astfel este cea mai bună 
din toate scripturile. Care este necesitatea altor scripturi elaborate dacă nu sunt folosite 
împreună cu Srimad Bhagavad-Gita care a emanat direct din gura Domnului Krishna. 
Cuvintele regelui Dhritarastra și ale celor citate în Srimad Bhagavad-Gita au fost 
compuse de Krishna Dvaipayana Vyasa pentru a păstra consistența cu narațiunea și 
sunt absorbite în Srimad Bhagavad-Gita în modul în care particulele de sare sunt 
absorbite într-un ocean de sare.” 

Modă Gita? „A devenit o modă de lux a zilei, împreună cu o civilizație 
materială progresivă, încât oricine poate să-și facă propria interpretare a marii filosofii 
ariene a Indiei, cunoscută sub numele de Bhagavad-Gita. Această formă concisă a 
cunoașterii vedice, cunoscută și sub numele de Gita Upanisad, este recunoscută de toți 
transcendentaliștii și de cercetătorii scripturilor vedice ca fiind apexul tuturor 
Upanisadelor și Vedantasutras. Acest lucru este valabil mai ales în India. Cercetătorii 
și achariasii precum Sripada Sankaracarya și unii dintre urmașii săi nu puteau în nici 
un caz să ignore sau chiar să încerce să nu recunoască această carte foarte importantă a 
cunoașterii, deși astfel de învățați ai școlii din Mayavada nu au recunoscut bona fide 
Puranele. Dar interpretarea lui Sri Sankaracarya diferă de interpretările achariilor 
Vaisnava conduse de Sri Ramanujacharya și Madhvacharya. Există nenumărate 
interpretări ale Bhagavad-Gita pe piață și este cu siguranță o chestiune neclintită de a 
selecta care dintre interpretările diferite vor fi acceptate ca bona fide și care dintre ele 
vor fi respinse ca mala fide.” (A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj) 

În învățăturile lui Krishna se întrețes prinicipiile teismului, ascetismului, 
dualismului, pragmatismului, karma, jñana, bhakti, haṭha, sānkhya, etc. Sunt 
numeroase epitetele pentru Krishna numit și Hrishikesh, Keshav, Govind, 
Madhusudan, Achyut, etc., sau Arjuna, numit și Dhananjaya, Gudakesh, Kaunteya, 
Parantapa, etc.  

Termeni-cheie în Bhagavad Gita:  Dumnezeu (Bhagavān) – Entitatea Supremă; 
Suflet (ātmā): Sufletul individual; Natura Materială  (Prakṛiti ori Maya): Energia 
materială; Modurile Naturii (Guṇas): energia materială are trei moduri constitutive: 
sattva guṇa (modul bunătății), rajo guṇa (modul passinii), tamo guṇa (modul 
ignoranței);Yajña (Sacrificiu); Devatā (Zei cerești): Yog: Cuvântul Yog a fost folosit 
în Gita în aproape o sută cincizeci de locuri; Jñāna Yog (Calea Cunoașterii); Aṣhṭāṅg 
Yog (Calea în opt părți); Bhakti Yog (Calea Devoțiunii); Karm Yog (Calea Acțiunii). 
(Apud Swami Mukundananda). 
  Traducerea pare a fi tăcere în cazul Ramayanei – templu, puja, aarti, 
leela,natya -, începând:  

tapaH svaadhyaaya nirataam tapasvii vaagvidaam varam | 
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naaradam paripapracCha vaalmiikiH muni pu.mgavam || 1-1-1 

Divinul înțelept Narada și poetul Walmiki  
împărtășesc faptele, forma și măreția lui. 
 
A thoughtful-meditator, an eternally studious sage in scriptures about the Truth 

and Untruth, a sagacious thinker, and a sublime enunciator among all expert 
enunciators is Narada, and with such a Divine Sage Narada, the Sage-Poet Valmiki is 
inquisitively enquiring about a man who is a composite for all merited endowments in 
his form and calibre. [1-1-1] 
 Netranscendând, am vorbit de multe ori în India și diaspora indiană despre 
Rama comparat cu Christ. După cum în conferințe în Delhi sau Rajsamand, vocalizam 
din când în când  sanscrita jaină: 
 

Namo Arahamtanam 
Namo Siddhanam 
Namo Ayariyanam 

Namo Uvajjhayanam 
Namo Loe Savva Sahunam  

 
 Pe când Gita se disimulează în transpuneri ubicue - pre-post-coloniale, para-
democratist-transendentaliste etc.,simfonismul traducerilor în engleză sau anglo-
indiană s-ar valida de către însuși Krishna: 

Swami Prabhupada  
My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all 

befitting a man who knows the progressive values of life. They do not lead to higher 
planets, but to infamy. O son of Prtha, do not yield to this degrading impotence. It 
does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of 
the enemy. (2.2-3) 

 
The Times of India 
I explained this eternal science of yoga to Vivasvān. Vivasvān shared it with 

Manu, then Manu imparted it to Ikṣvāku. 
This science was taught and handed down in succession, but in time it was broken and 
the science of yoga seems to be lost. (4 – 1-2). 

 
Barbara Stoler Miller 
As an eon ends, all creatures 

fold into my nature, Arjuna; 
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and I create them again 
as a new eon begins. 
Gathering in my own nature, 
again and again I freely create 
this whole throng of creatures, 
helpless in the force of my nature. (9. 7-8) 

 
Sir Edwin Arnold 
Thou seest Me as Time who kills, Time who brings all to doom, 

The Slayer Time, Ancient of Days, come hither to consume; 
Excepting thee, of all these hosts of hostile chiefs arrayed, 
There shines not one shall leave alive the battlefield! Dismayed 
No longer be! Arise! obtain renown! destroy thy foes! 
Fight for the kingdom waiting thee when thou hast vanquished those. 
By Me they fall—not thee! the stroke of death is dealt them now, 
Even as they stand thus gallantly; My instrument art thou! 
Strike, strong-armed Prince! at Drona! at Bhishma strike! deal death 
To Karna, Jyadratha; stay all this warlike breath! 
’Tis I who bid them perish! Thou wilt but slay the slain. 
Fight! they must fall, and thou must live, victor upon this plain! (11. 32-34) 
 Liturgice sunt nu numai rendițiile pandiților, dar și ale politicienilor fondatori: 
Mahatma Gandhi 

 Among thousands of men hardly one strives after perfections; among those 
who strive hardly one knows Me in truth. (7.3)  

Either slain thou shalt go to heaven; or victorious thou shalt enjoy the earth. 
Therefore arise, O Son of Kuntī (Arjuna), resolved on battle.  

This body, O Kaunteya, is called the Field; he who knows it 
is called knower of the Field by those who know. 
And understand Me to be, O Bharata, the knower of the 
Field in all the Fields; and the knowledge of the Field and the 
knower of the Field, I hold, is true knowledge. (13, 1-2) 

 
Sarvepalli Radhakrishnan  
Either slain thou shalt go to heaven; or victorious thou shalt enjoy the earth. 

Therefore arise, O Son of Kuntī (Arjuna), resolved on battle. (2.37) 
Ori ucizi, și vei merge în ceruri; Sau victorios te vei bucura de pământ. De 



38 | ARA Journal of Arts and Culture 
 
aceea, Fiu al lui Kuntī (Arjuna), ridică-te la luptă.  

The yogin is greater than the ascetic; he is considered to be greater than the 
man of knowledge, greater than the man of ritual works, therefore do thou become a 
yogin, O Arjuna. (6.46) 

 
C. Rajagopalachari  
He is unaffected by Karma, although engaged in action, who has yoked 

himself to the way of Yoga, whose mind is purified, whose self has triumphed and 
whose senses have been subdued, and whose self has, indeed, become the self of all 
beings. Although acting he remains unaffected by Karma. (5.7) 

Aventura spirituală a traducerii Gita stă, poate, între Swami și Poet. Astfel, 
traducerea Gita de către Sri Aurobindo a fost compilată din "Eseurile despre Gita", 
fiind, în cuvintele sale, "mai mult explicativă decât precisă din punct de vedere textual 
sau al exprimării într-un stil literar". De ce a renunțat la ultimul capitol? "În ultimele 
șase capitole ale Gita, pentru a găsi, printr-o  cunoaștere clară și completă, calea 
ascensiunii sufletelor de jos la natura divină, rerostește într-o altă formă iluminarea pe 
care Însuși Învățătorul lui Arjuna i-o revelase. 

ne nature, restates in another form the enlightenment the Teacher has already 
imparted to Arjuna.  

În esență, sunt aceleași cunoștințe, însă detaliile și relațiile sunt acum 
proeminente și impun întreaga lor semnificație, gânduri și adevăruri prezentate în 
întreaga lor valoare, care au fost doar sugerate în trecere sau, în general, declarate în 
lumina unui alt scop ".   
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Traslating Bhagavad Gita 

George Anca 

 
 Between 1976-1983, when I was teaching Romanian language at the 
University of Delhi, I tempted a Sanskrit-Romanian dhvani, conciliating sounds / 
syllables, risking paronyms, eg Gayatri Mantra: 

 
om bhūr bhuvaḥ svaḥ 
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ 
bhárgo devásya dhīmahi 
dhíyo yó naḥ prachodayāt 
– Rigveda 3.62.10 

Romanian: 
om soare bun soaa 
ziua dintâi rea nu ne fiee 
de roade va să dea năimin- 
du-ne neam de părinți a daat  

 
 I translated from Sanskrit Gita Govinda (The Song Cattleman) by Jayadeva, 

meghairduramvaram vanabhuvah syamastamaladrumari 
naktam bhirurayam tvameva tadimam radhe grham prapaya 
ittham nandanidessnidesatascalitayoh 
pratyadhvakurnjadrumam 
radhamadhavarjojayanti yamunakule rahahkelayah  
 
nourii drumuri irump în divin văzduh tamarinzii înnegură codrul 
nocturnu-i dor mirele neîndura-va Radha-n sălaş de nu-i curmi văpaia 
astfel cum Nanda-ndrituie şi calea-n înconjur prin crâng ascunde urma  
Radhei cu Madhava-n hârjoană pe malul Yamunei cunună baia (1) 

 
Megha Duta (Norul vestitor) de Kalidasa,  

paşnicei doamne departe-ntr-una aspru pe-un an detronat 
spaime blesteme în loc de măriri inima tulburându-i 
yaksha sacru val de-a lui Janaka fată sfinţit îndură 
‘n umbră de codru într-un ashram pe muntele Ramagiri  

Sundarya lahari (Frumoasa unduire) de Shankaracharya,  
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Shivah shakthya yukto yadi bhavati shaktah prabhavitum 
Na chedevam devo na khalu kusalah spanditumapi; 
Atas tvam aradhyam Hari-Hara-Virinchadibhir api 
Pranantum stotum vaa katham akrta-punyah prabhavati 
 
Shiva shakti una de nu-i cu puterea-i cel augural 
Nu poate zămisli nici măcar să se urnească din loc nu poate 
Şi cum fără virtute ar îndrăzni cineva să ţi se prosterneze în rugă 
Tu venerată de zeităţile facerii proteguirii şi distrugerii (1) 

  
 In Gita Govinda I euphoned Eminescu's Meters, and in Meghaduta, I kept in 
Romanian the mandacranta meter in the original. Back in Romania, I've made versions 
of a few Upanishads and echoes from Vedas. 
 
Katha   

domnul miluiască miruie-ne pre noi nevoi-vom a prinde taina dintru scripturi 
ne lumineze împăcarea doamne –tihnă-odihnă-tihnă 

 I Vajasravasa lacom de cer îi dădu tot avutul un fiu Nachiketa pe nume avea 
(1) 

 
Prashna  

 Invocaţie 

Om doamne şi-ale tale slăvi devah 

rugămu-ne a-ţi auzi sunetele cu urechea 
a-ţi vedea bunătatea cu ochii 

a te lăuda o viaţă cu trup suflet minte simţire 
Om înţelepciune svasti ne dea 

ca soarele svasti lumineze-ne inima 
întru atotştiutoare pusha vishvaveda 

aristanemi svasti ne poarte 
în strălocaşuri binecuvântate 
Brihaspati svasti dăruiască-ne 

Om shanti shanti shanti hari om 
 

Mandukya  

 Invocaţie 

slavă zeilor zeilor peste simţuri urechea-ne 
de le-ar întoarce divina sruti 
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slavă slujitorilor celui atotputernic 
de-am vedea toate lucrurile şi 

lucrările pământului întru dumnezeu 
şi toată viaţa noastră petre- 
cându-ne-o sănătoşi voinici 

cântând divine laude 
 

Isha  

 Invocaţie 

 Om numele supremei realităţi transcendentale 

este perfect şi complet şi toate răsăririle sale 
sunt complete la rându-le dar cu atâtea 

emanaţii din sine el rămâne întregul 
complet fără nici urmă de schimbare 

Kena  

 Invocaţie 

 Om toate mădularele mele 

cuvântul suflul vital ochiul urechea puterea şi simţurile 
întărească-mi-se întru brahmaupanishadam 

prin graţia ta nicicând să nu am deziluzia uitării că tu eşti în toate 
tot ce este sensibil şi non-sensibil în univers ţi-e în stăpânire şi tu îl ai 

ţine-mă veşnic şi pe mine servitoru-ţi 
să nu se despartă servitul de servitor 
toate sfintele virtuţi din upanishade 
să mă umple încântându-mi sufletul 

înzestrat cu acele divine calităţi 
să fiu mereu cu iubire în serviciul tău 

şi să simt fericirea perfectă pretutindeni 
Chandogya  

invocaţie-imn 
aum duh întărească-mi mădularele cuvântul suflarea ochii urechile vlaga şi 
toate simţurile de-a vedea râvnă oricărei vieţi Brahman dintru upanishadam de-
a nu mă lepăda nici curând nici târziu de Brahman nepărăsit de-a lui Brahman 
sacră miluire fie-mi sfântă legătura de serv către preasfânt stăpân servit 
Brahman ci sacrele haruri lăudate în upanishade lumineze-mi sufletul 
dharmaste mayi santu te mayi santu Om shantih shantih shantih Om-jur-
împrejur-bun-augur-augur-augur 
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Ecouri din Vede, 

Atharva 

 Agni jertfitorului dor 

înlănţuie-ne arderea 
sălaşul sama inimii ni-mi-ni 

pe cal norocul laptelui 
acoperit de bobul grâului 

Savitar Vayu Indra Brihaspati  
  I had a conversation with Sergiu Al George in Delhi in 1981 about Gita, about 
his translation, hesitating to try that myself, but after decades, as a sign from Krishna 
Himself, I felt a duty to resume, after D. Nanu, Ioan Mihălcescu, Sergiu Al-George, 
the transposition in Eminescu's language of the Hindu Gospel. They guided me in the 
beginning, as well as now, Satyavrat Shastri, Urmila Trikha, translator of Hyperon by 
Eminescu into Sanskrit, Sisir Kumar Das, Rasik Vihari Joshi, Usha Chaudhuri, not 
forgetting meetings with Barbara Stoler Miler, Irma Piovani, Karmela Marcangelo, 
Freiher Von Stietencron, Yu Long Yu, Fernando Tola, Marcel Pujol. 
 Later, presenting a paper, Sanskrit Drama - at the International Indology 
Conference, Delhi 2015, under the aegis of India's President Pranab Mukherjee - and 
another, Sanskrit-Romanian Correspondences, at the International Sanskrit & Europe 
Seminar, Delhi, 2016, and even nominated for ICCR Distinguished Indologist Award 
2017, I felt even more compelled. 
 Transa would have been, surprisingly, in continuity with my French translation 
of the Truth and Revelation by Dumitru Draghicescu, in a philosophical-religious 
atmosphere involuntarily affined with Gita. Considering the translational 
standardization of Gita, nowadays, especially in India and America, the literary fervor 
of Edwin Arnold or Sri Aurobindo would seem uncanonical. And yet, the versions are 
consonant over time and space: 
 

II.13 
dehino ’smin yathā dehe 
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā 
tathā dehāntara-prāptir 
dhīras tatra na muhyati 
As the embodied soul continually passes, in this body, from boyhood to 
youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The 
self-realized soul is not bewildered by such a change. (Swami Prabhupada) 
As the soul passes physically through childhood and youth and age, so it 
passes on to the changing of the body. The self-composed man does not allow 
himself to be disturbed and blinded by this. (Sri Aurobindo) 
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To man's frame 
As there come infancy and youth and age, 
So come there raisings-up and layings-down 
Of other and of other life-abodes, 
Which the wise know, and fear not. (Edwin Arnold)  

Cum sufletul întrupat străbate perpetuu  
acest corp copil-tânăr-bătrân, 
la fel trece într-un alt trup la moarte.  
Pe înțelept nu-l miră schimbarea. (George Anca) 

 
 The Sanskrit original and the set of translations, especially in English, will 
allow the latest version of a Romanian European language, once ordered to return to 
dharma-Gita as suprem revelation, but also vital committing onto the spirit of India. 
Actually, before Inependence Day 2017, receiving a message from the Office of the 
Prime Minister of India, Narendra Modi - "Have ideas & suggestions, which you 
believe have a transformative impact? Share your inputs with the Prime Minister! "- I 
responded spontaneously, quoting from Bhagavad Gita: 

  
yad yad ācarati śreṣṭhas 

tat tad evetaro janaḥ 
sa yat pramāṇaṁ kurute 
lokas tad anuvartate (3.21) 

Whatever action is performed by a great man, common men follow in his 
footsteps. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. 

Oamenii obișnuiți urmează  
oricare acțiune a unui om mare.   
Indiferent de standardele edictate de el,  
toată lumea le urmărește.  
 
na jāyate mriyate vā kadācin 
nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ 
ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo 
na hanyate hanyamāne śarīre (2.20) 
 
For the soul there is never birth nor death. Nor, having once 
been, does he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever-
existing, undying and primeval. He is not slain when the body is 
slain. 
 English, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
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Pentru suflet nu există nici naștere, nici moarte.  
El este nenăscut, etern,  
mereu existent și primordial.  
El nu este omorât când trupul este omorât. 
 Romanian, George Anca 
 

  Some of the important commentators in history have been Jagadguru 
Shankaracharya, Jagadguru Ramanujacharya, Jagadguru Madhvacharya, Jagadguru 
Nimbarkacharya, and Mahaprabhu Vallabhacharya, who were all founders of major 
Vedantic traditions. In the Shaiva tradition, the renowned philosopher Abhinavgupta 
wrote a commentary, with a slightly variant rescension, called “Gitarth Samagraha.” 
 Sankaracharya on Dharma-Yoga in Gita:  „Two kinds of Convictions, viz the 
Conviction concerning Reality, and the Conviction concerning Yoga, associated with 
detachment from and engagement in action (respectively), which are dealt with in this 
Scripure (Gita), have been indicated by the Lord. As to that, beginning with 'When 
one fully renounces all the desires' (2.55) and ending with the close of the Chapter, the 
Lord, having stated thta sannyasa, monasticism, has to be resorted to by those who are 
devoted to the Conviction about the Reality (Sankhya-buddhi), has also added in the 
verse, 'this is the state of being established in Brahman' (2.72), that their fulfilment 
comes from devotion to that alone. Besides, in the verse, 'Your right is for action 
alone....May you not have any inclination for inaction' (2.47), the Lord said to Arjuna 
that duty had to be undertaken with the aid of the Conviction about Yoga (Yoga-
buddhi). [See Commentary on 2.10.-Tr.] But he did not say that Liberation is attained 
through that alone.” (Commentary by Sri Adi Sankaracharya, Translated by 
Swami Gambhirananda)  
 
 Ramanuja quots divinization of Krishna by Arjuna:  

 ..... 
arjuna uvaca 

param brahma param dhama 
pavitram paramam bhavan 
purusham sasvatam divyam 
adi-devam ajam vibhum 

ahus tvam rsayah sarve 
devarsir naradas tatha 
asito devalo vyasah 
svayam caiva bravisi me 

sarvam etad rtam manye 
yan mam vadasi keshava 
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na hi te bhagavan vyaktim 
vidur deva na danavah 

“Arjuna said: You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate 
abode, the purest, the Absolute Truth. You are the eternal, transcendental, original 
person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala, and 
Vyasa confirm this truth about You, and now You Yourself are declaring it to me. O 
Krishna, I totally accept as truth all that You have told me. Neither the demigods nor 
the demons, O Lord, can understand Your personality.” 
 Baladeva Vidyabhusana created a metapfore God-man: „Srimad 
Bhagavad-Gita contains the revelatory words of the Supreme Lord, Himself. Thus it is 
the best of all scriptures. What is the necessity of other elaborate scriptures if they are 
not used in conjunction with Srimad Bhagavad-Gita which emanated directly from the 
mouth of Lord Krishna. 
The words of King Dhritarastra and others as quoted in Srimad Bhagavad-Gita were 
composed by Krishna Dvaipayana Vyasa to keep the consistency with the narration 
and they are absorbed into Srimad Bhagavad-Gita in the way salt particles are 
absorbed in a salt ocean.”  

 Gita fashion? „It has become a luxurious fashion of the day, along with 
progressing material civilization that anyone can make their own interpretation of the 
great Aryan philosophy of India known as the Bhagavad-Gita. This concise form of 
Vedic knowledge known also as the Gita Upanisad is acknowledged by all 
transcendentalists and scholars of Vedic scriptures as the apex of all the Upanisads 
and the Vedantasutras as well. This is true especially in India. Scholars and acrayas 
like Sripada Sankaracarya and some of his followers could in no way ignore or even 
attempt to not reccognize out this very important book of knowledge, although such 
scholars of the Mayavada school did not acknowledge the bona fides of the Puranas. 
But the interpretation of Sri Sankaracarya differs from the interpretations of the 
Vaisnava acaryas headed by Sri Ramanujacarya and Madhvacarya. There are 
innumerable interpretations of the Bhagavad-Gita in the market, and it is certainly a 
puzzling business to select which of the various interpretations shall be accepted as 
bona fide and which of them shall be rejected as mala fide.” (A.C. Bhaktivedanta 
Swami Maharaj) 

 Krishna was beyond the polemics of philosophers and so was his 
message. Thus, we see how the principles of theism, asceticism, dualism, pragmatism, 
karm, jñana, bhakti, haṭha, sānkhya, etc. are all woven into his teachings.  

 Key terms in Bhagavad Gita: God (Bhagavān) - Supreme Entity;Soul 
(ātmā): The individual soul; Material Nature (Prakṛiti or Maya): The material energy; 
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Modes of Nature (Guṇas): The material energy has three constituent modes: sattva 
guṇa (mode of goodness), rajo guṇa (mode of passion), tamo guṇa (mode of 
ignorance);Yajña (Sacrifice): Generally, the term yajña refers to fire sacrifice; Devatā 
(Celestial gods): These are beings that live in the higher planes of existence within this 
material world, called Swarg (the celestial abodes); Yog: The word Yog has been used 
in the Gita in almost one hundred fifty places;Jñāna Yog (Path of Knowledge); 
Aṣhṭāṅg Yog (The eight-fold path); Bhakti Yog (Path of Devotion); Karm Yog (Path 
of Action) (Apud Swami Mukundananda).  
 The translation seems silent in the case of Ramayana - temple, puja, aarti, 
leela, natya -, starting: 

tapaH svaadhyaaya nirataam tapasvii vaagvidaam varam | 
naaradam paripapracCha vaalmiikiH muni pu.mgavam || 1-1-1 

Divinul înțelept Narada și poetul Walmiki  
împărtășesc faptele, forma și măreția lui. 
A thoughtful-meditator, an eternally studious sage in scriptures about the Truth 

and Untruth, a sagacious thinker, and a sublime enunciator among all expert 
enunciators is Narada, and with such a Divine Sage Narada, the Sage-Poet Valmiki is 
inquisitively enquiring about a man who is a composite for all merited endowments in 
his form and calibre. [1-1-1] 
 
 Not transcending, I have often spoken in India and the Indian diaspora about 
Rama compared to Christ. As conferences in Delhi or Rajsamand, I vowed from time 
to time the Sanskrit Jain: 
 

Namo Arahamtanam 
Namo Siddhanam 
Namo Ayariyanam 

Namo Uvajjhayanam 
Namo Loe Savva Sahunam  

 
 While Gita is dissimulated in ubiquitous translations - pre-post-colonial, para-
democrat-transendental, etc., the symphony of translations in English or Anglo-Indian 
had to be validated in Sanskrit by Krishna: 

 
Swami Prabhupada  
My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all 

befitting a man who knows the progressive values of life. They do not lead to higher 
planets, but to infamy. O son of Prtha, do not yield to this degrading impotence. It 
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does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of 
the enemy. (2.2-3) 

 
The Times of India 
I explained this eternal science of yoga to Vivasvān. Vivasvān shared it with 

Manu, then Manu imparted it to Ikṣvāku. 
This science was taught and handed down in succession, but in time it was broken and 
the science of yoga seems to be lost. (4 – 1-2). 

 
Barbara Stoler Miller 
As an eon ends, all creatures 

fold into my nature, Arjuna; 
and I create them again 
as a new eon begins. 
Gathering in my own nature, 
again and again I freely create 
this whole throng of creatures, 
helpless in the force of my nature. (9. 7-8) 

 
Sir Edwin Arnold 
Thou seest Me as Time who kills, Time who brings all to doom, 

The Slayer Time, Ancient of Days, come hither to consume; 
Excepting thee, of all these hosts of hostile chiefs arrayed, 
There shines not one shall leave alive the battlefield! Dismayed 
No longer be! Arise! obtain renown! destroy thy foes! 
Fight for the kingdom waiting thee when thou hast vanquished those. 
By Me they fall—not thee! the stroke of death is dealt them now, 
Even as they stand thus gallantly; My instrument art thou! 
Strike, strong-armed Prince! at Drona! at Bhishma strike! deal death 
To Karna, Jyadratha; stay all this warlike breath! 
’Tis I who bid them perish! Thou wilt but slay the slain. 
Fight! they must fall, and thou must live, victor upon this plain! (11. 32-34) 
 
 Not only the renditions of the pandits, but also of the founding politicians are 
liturgical:    
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Mahatma Gandhi 

Among thousands of men hardly one strives after perfections; among those 
who strive hardly one knows Me in truth. (7.3)  

Either slain thou shalt go to heaven; or victorious thou shalt enjoy the earth. 
Therefore arise, O Son of Kuntī (Arjuna), resolved on battle.  

This body, O Kaunteya, is called the Field; he who knows it 
is called knower of the Field by those who know. 
And understand Me to be, O Bharata, the knower of the 
Field in all the Fields; and the knowledge of the Field and the 
knower of the Field, I hold, is true knowledge. (13, 1-2) 

 
Sarvepalli Radhakrishnan  
Either slain thou shalt go to heaven; or victorious thou shalt enjoy the earth. 

Therefore arise, O Son of Kuntī (Arjuna), resolved on battle. (2.37) 
Ori ucizi, și vei merge în ceruri; Sau victorios te vei bucura de pământ. De 

aceea, Fiu al lui Kuntī (Arjuna), ridică-te la luptă.  
The yogin is greater than the ascetic; he is considered to be greater than the 

man of knowledge, greater than the man of ritual works, therefore do thou become a 
yogin, O Arjuna. (6.46) 

 
C. Rajagopalachari  
He is unaffected by Karma, although engaged in action, who has yoked 

himself to the way of Yoga, whose mind is purified, whose self has triumphed and 
whose senses have been subdued, and whose self has, indeed, become the self of all 
beings. Although acting he remains unaffected by Karma. (5.7) 

The spiritual adventure of translating Gita stays between Swami and Poet. 
Thus, translation of Gita by Sri Aurobindo was compiled from his "Essays on the 
Gita", being, with his words, "more explanatory than textually precise or cast in a 
literary style". Why letting out last chapter? "The Gita in its last six chapters, in order 
to found on a clear and complete knowledge the way of the soul's rising out of the 
lower into the divine nature, restates in another form the enlightenment the Teacher 
has already imparted to Arjuna.  
Essentially it is the same knowledge, but details and relations are now made 
prominent and assigned their entire significance, thoughts and truths brought out in 
their full value that were alluded to only in passing or generally stated in the light of 
another purpose." 
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Interviu Florica Bud pentru revista de cultură Generacion 
Abierta, Buenos Aires, Argentina 

 

Flavia Cosma 

Stimată doamnă Florica Bud, este o plăcere să vă prezentăm publicului 
argentinian iubitor de literatură. Ştim că sunteţi o scriitoare prolifică, îmbrăţişând în 
egală măsură aproape toate genurile literare posibile. Aţi început prin a scrie pentru 
copii, continuând cu proză scurtă şi romane iar mai apoi cu volume remarcabile de 
poezie. Care este genul literar în care vă simţiţi cel mai acasă?   

Raspuns 1. Mă simt mai apropiată de proza scurtă deoarece ea se potriveşte 
temperamentului meu. Fiind un om activ nu prea mi-a plăcut să stau mult locului. De 
altfel volumul meu de debut, „Iubire sunt un obiect nezburător” este un volum de 
proze foarte scurte. Încet-încet plăcerea de a scrie a învins iar acea femeie care ţopăia 
mereu prin casă şi bucătărie a fost înlocuită de o alta care se desprindea tot mai greu 
din faţa hârtiei, a maşinii de scris şi apoi a calculatorului. A fost cea mai dramatică 
înfrângere pe care viaţa mi-a pregătit-o încet şi cu şiretenie dar şi cea mai frumoasă, ea 
mi-a dat şi îmi dă satisfacţii depline.  

 
S-a vorbit mereu despre tendinţa, mai bine zis despre dispoziţia ludică a 

scrierilor dumneavoastră şi despre poziţia dumneavoastră stilistică între literatura de 
avangardă şi postmodernism. Cine este de fapt Florica Bud?  

Răspuns 2. Se ştie că ludicul este o formă de apărare a oamenilor care nu pot 
să ridice vocea ca să acopere vacarmul celorlalţi. Prin educaţie am fost crescută să nu 
supăr pe nimeni şi chiar dacă mă necăjeşte cineva să tac sau cum face un bun creştin 
să arăt obrazul celălalt. Am tot tăcut vreo treizeci de ani şi din nou viaţa m-a învins 
silindu-mă să-mi pun întrebăriri incomode... apoi am învăţat să mă apăr prin scris. 
După primul roman, „Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi”, dar mai ales după al 
doilea roman, „Mariatereza sunt eu” mi s-a reproşat că scriu prea dens că sufoc 
cititorul adunând la un loc, poezia, pamfletul, proza poetică, proza cuminte. Aşa că în 
următoarele volume mi-am călcat pe suflet şi am respectat în mare genurile literare. 
Nu sunt sigură că am făcut bine renunţând la acel melange care venea de la sine. Dar 
ce nu facem noi de dragul cititorului! Cine sunt? Am fost o adolescentă romantică care 
se ascundea de cei din jur în spatele cărţilor mirându-se mereu ce caută într-o lume 
care nu i se potriveşte; ce căuta între oameni care nu îi semănau şi nu se comportau ca 
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eroii romanelor citite şi recitite de către ea. Am devenit un adult care am făcut mereu 
ce trebuia fără să mă întreb dacă mi se potriveşte ce fac. Acum îmi este din ce în ce 
mai greu să fac ceea ce nu îmi place, mai bine spus ceea ce nu mi se potriveşte. M-am 
născut poet, la jumătate vieţii eram poet- prozator, şi din păcate voi muri prozator aşa 
cum nu mi-aş fi dorit să se întâmple. Un singur lucru nu a reuşit viaţa să facă; să mă 
silească să maturizez, m-am opus, folosindu-mă de toate mijloacele, inclusiv de 
literatura pentru copii, rămânând acelaşi copil jucăuş, care plângea şi rădea citind din 
literatura lumii, spre spaima bunicii care nu ştia ce are. Sincer, prefer copiii, animale, 
şi bucuriile oferite de natură. Maturii cu veşnicele lor tânguiri jalnice mă dezgustă. 

 
Ştim că aţi ales să urmaţi o facultate tehnică. Ce v-a determinat la aceasta şi 

ce ce influenţă are formaţia dumneavoastră inginerească asupra operei 
dumneavoastră literare? 

Răspuns 3. Elevii din România anilor 70 aveau dreptul să aleagă între profilul 
umanistic, real şi suprareal. Am stat două zile la o clasă umanistică şi apoi m-am 
întors definitiv la clasa de reală. Am făcut acest lucru de dragul matematicii şi a 
profesorului de matematică care îmi spunea ca urmând ştiinţele umane nu se va alege 
nimic de mine, voi deveni un stâlp de cafenea. Acum regret şi mă întreb care ar fi fost 
viaţa mea dacă aş fi ales filologia. Îmi închipui cum ar fi fost să beneficiez de erudiţia 
dascălilor de excepţie, filologi şi filozofi, de care dispun centrele universitare 
româneşti, sau să fi avut colegi de facultate pe viitorii scriitori deveniţi cunoscuţi în 
timp. Mă consolez repetând spusele verificate şi răzverifcate că inginerii au o vedere 
de ansamblu a vieţii şi o gândire mai ordonată. Acum înţeleg de ce profesorul meu de 
limbă şi literatură română din liceu afirma că preferă mai bine să predea claselor de 
reală decât celor cu profil umanistic. Dar mi-ar fi fost de mare folos pentru o carieră 
literară lină să fi făcut filologia. La noi este greu să pătrunzi între literaţi, chiar talentat 
fiind, dacă eşti din afara lumii lor. Normal că ei, cunoscându-se din studenţie, se ajută, 
unii dintre ei devenind critici, alţii scriitori. Şi apoi, le-a fost benefic carierei lor 
scriitoriceşti faptul că au avut dascăli străluciţi, nume cunoscute ale criticii literare, 
care i-au prezentat cititorilor încă de pe băncile facultăţii, ca pe nişte potenţial talente 
literare. 

   
Vorbiţi-ne puţin despre copilăria d-vstră, în acest Maramureş, regiunea 

binecuvântată de Dumnezeu şi atât de deosebită de toate celelalte regiuni ale 
României. Bănuim că aici se găsesc izvoarele ce stau la baza inspiraţiei 
dumneavoastră creatoare.  
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Răspuns 4. M-a adus barza într-un sat care se află la graniţa Maramureşului cu 
Sălajul. Comuna Ulmeni, azi oraş este o aşezare aflată pe valea Someşului. M-am 
născut în aceeaşi comună cu Petre Dulfu, tatăl lui Păcală şi al lui Tândală, umorul este 
la el acasă în această zonă binecuvântată, unde românii au trăit alături de romi, 
maghiari, evrei, saşi, secui. Doinele, bocetele, strigăturile, dansul popular, într-un 
cuvânt, folclorul românesc şi umorul i-au ajutat pe români să reziste atunci când am 
fost anexaţi altor imperii. Bunica mea a fost o elevă strălucită şi fiindcă părinţii săi nu 
au lăsat-o să plece din sat să-şi termine studiile, ea a dorit mult ca eu şi sora mea 
Valeria, să ne desăvărşim educaţia. Pe de altă parte mama mea, o femeie foarte aprigă, 
a dorit să devenim nişte tinere harnice care să ştie să facă de toate: să coasem, să 
ţesem, să tricotăm, să facem de mâncare să muncim pe câmp dar şi să cântâm şi să 
dansăm. Pe vremea aceea în fiecare duminică se făcea dans popular la şură iar cei care 
cântau la vioară şi contrabas erau nişte ţigani foarte talentaţi. Şi acum am nostalgia 
acelor melodii cântate cu atâta maiestrie de catre ţiganii care parcă picurau foc în 
picioarele dansatorilor. 

 
Născută în plin regim comunist, aţi traversat epoci istorice importante şi 

contradictorii din istoria României. Cum vedeţi dumneavoastră România de azi?   
Răspuns 5. Nu aşa cum mi-am închipuit-o, atunci când cu toţii ne-am bucurat 

de căderea regimului comunist. Revoluţia m-a găsit într-un „Centru teritorial de 
calcul”, unde lucram ca analist-programator. La scurt timp după revoluţie el s-a 
desfiinţat iar noi ne-am împrăştiat peste tot. Voi regreta mereu acel colectiv de tineri 
intelectuali care aveau o singura grijă să conceapă programe cât mai performante. Pe 
vremea aceea chiar nu mă interesa altceva decât familia şi cariera. Mergeam cu drag la 
serviciu, ajungeam acasă, făceam temele alături de copiii mei, Roxana şi Alexandru şi 
apoi mă apucam de citit. Am citit foarte mult în acea perioadă. Acum totul se 
precipită, facem lucrurile în grabă, parcă nici nu mi putem să ne bucurăm de ceea ce 
avem. Hădoşenia spaimei zilei de mâine îşi arată colţi tot mai des.  

 
Jurnalismul, polemica şi satira socială reprezintă în egală măsură o latură a 

activităţii dumneavoastră. Ce v-a determinat să abordaţi şi acest gen?   
Răspuns 6. Tocmai faptul că nu îmi place ce se întâmplă în jurul meu. În 

Orânduirea Comunistă era o oarecare grijă şi pentru prevenirea răului... se punea 
accent pe educaţia copiilor. Consider că atunci aveam un învăţământ bun dar prea 
încărcat, un învăţământ pe care l-am numit „CAP-Familial” (Cooperativă Agricolă de 
Producţie) în volumul meu” „Cui îi place şcoala?”. Adică, bunicii, mătuşile, fraţii mai 
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mari, părinţii toţi participau alături de şcolarul respectiv la operaţia „Tema de casă”. 
Acum, deşi s-a promis schimbare, învăţământul este şi mai încărcat, elevul a devenit 
un recipient în care şcoala toarnă, toarnă. Ei se apără cum pot, devenind obosiţi şi 
plictisiţi de mici. Nu sunt pregătiţi pentru viaţă nici în respect faţă de muncă, care nu 
este iubită. În noua orânduire, pe care eu nu pot să o numesc capitalistă unii care 
greşesc mai şi plătesc dar mie mi-ar plăcea ca într-o societate, pe care o considerăm 
evoluată, să se pună accent pe prevenirea răului, nu ajunge doar ca el să fie pedepsit. 
Copii şi adolescenţii nu ştiu să deosebească binele de rău. Părinţii sunt ocupaţi, 
dascălii sunt sufocaţi de materialul vast pe care trebuie să-l predea. Aşadar educaţia 
este făcută prost de nişte televiziuni care doresc doar un rating cât mai mare, 
pomovând violenţa, în desenele animate, în filmele artistice, în muzică, etc. Sunt 
foarte promovate show-urile în care femeia este prezentată ca o marfă, sau o păpuşă 
siliconată, vopsită, mereu în căutare de bărbaţi cu bani, chiar dacă ei sunt fie prea 
bătrâni fie de proastă calitate. Societatea este condusă de bani, mai bine spus de lipsa 
lor, unii sunt prea bogaţi alţii prea săraci, am senzaţia că ne-am întors în societatea 
comunei primitive şi că urmează sclavagismul. Zicerea „că dacă tu ca individ nu te 
iubeşti atunci cine să te iubească” se extinde şi asupra societătii noastre. Dacă noi nu 
ne iubim şi nu ne respectăm cine să ne iubească? Chiar dacă am intrat în structurile 
europene considerate la modă, Europă ne priveşte supărată şi speriată de ce i-am putea 
face. Suntem prinşi în structuri militare tot la modă, dar America şi Canada nu ne 
acordă vize. Nu-mi place ideea că suntem conduşi de alţii, că ne vindem bogăţiile pe 
nimic, că într-o tară bogată şi cu solul roditor importăm mancare nesănătoasă de la 
altii, că totul este scump şi contrafacut. Se pare ca versurile atât de cunoscute nouă 
românilor „Munţii noştri aur poartă , noi cerşim din poartă”(Octavian Goga) rămân 
din păcate la fel de actuale, dragă Flavia Cosma!  

 
Există desigur scriitori şi poeţi pe care îi admiraţi şi care poate v-au influenţat 

pe parcursul carierei literare. Aţi putea să ne vorbiţi pe scurt despre aceştia? Atât 
despre scriitori din literatura română cât şi din cea universală.   

Răspuns 7. Părinţii mei sunt oameni simpli doar foarte harnici şi ca urmare au 
dorit să fim şi noi ca ei. Mama mea spune că numai femeile leneşe citesc romane. Aşa 
că până am plecat la liceu, la Baia Mare, am citit pe ascuns, cu cartea în manualul din 
care învăţam. Aveam voie să citim în duminici şi sărbători. Vara era mai simplu, mă 
refugiam în gădină, cu lucrul de mănă, coseam o bucată bună şi apoi citeam. Când 
auzeam portiţa, repede ascundeam cartea... sub fund. La bibliotecă mergeam când erau 
plecaţi părinţii pe câmp, căram cărţile cu sacoşile şi le ascundeam în pod. Dar nu sunt 
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supărată pe părinţii mei, deoarece au dorit să devenim oameni. Sunt supărată pe tinerii 
din ziua de azi care ar putea să citească şi nu o fac, trăindu-şi viaţa pe internet. Am 
plâns şi am râs citind. În general mă feresc să mă laud cu lecturile mele, fiindcă ar 
trebui să reiasă din scrisul meu dacă am fost un bun cititor şi mai ales dacă mi-a folosit 
la ceva lectura. Este adevărat că atunci când am devorat tot ceea ce îmi cădea în mână 
nu o făceam ca o documentare ci mai degrabă ca o fugă de realitate. Cititul pentru 
mine a fost un drog din ale cărui mreje m-am smuls greu, mai ales că mi-am dorit 
viaţa unei femei obişnuite; familie, soţ, copii. Când le-am avut pe toate acestea mi-am 
dat seama că îmi mai lipseşte ceva, dincolo de lectură şi familie. Tot mai des mă 
încearca sentimentul că oricât aş munci fizic, acasă şi intelectual la locul de muncă... 
nu fac nimic. Simţeam că am primit un dar pe care îl risipesc. Este adevărat că 
temperamentul meu şi-ar fi dorit ceva în mişcare, dans, teatru, pictură. În niciun caz 
nici nu visam că poate să mă ţină ceva lipită de scaun o zi întregă. Asta până am 
început să scriu. Şi acum mai protestez când mă îndrept spre masa de scris spunându-
mi: Nu vreau să scriu! Asta însemând că nu vreau să stau iarăşi nemişcată ore în şir. 
Nu o dată s-a întâmplat să citesc şi să învăţ plimbându-mă prin cameră sau grădină, 
ceea ce nu pot face când scriu. Îmi vin în minte Shaskespeare, Dante Aligheri, George 
Meredith, F. Scott Fitzgerald, Virginia Woolfe, Oscar Wilde, Aldous Huxley, Tomas 
Mann. Râdeam cu Jerome K, Jerome şi plângeam cu Vicente Blasko Ibanez, şi cu I. 
Peltz al nostru. Apoi Mark Twain, Edgar Allan Poe, Wiliam Faulkner, Hemingay, 
Cervantes, Axel Munthe, Stendal, Proust, Baudelaire, Hugo,Tolstoi, Kafka, 
Kazantzakis, Jokai Mor, Panait Istrati, Eugene Ionesco, Emil Cioran, Mihai Eminescu, 
Marin Sorescu. Am cunoscut literatura sud americană mai târziu Borges, Hulio 
Cortazar prin Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marguez. Recunosc că fiind o 
pacifistă am rămas puţin intrigată de violenţa şi sadismul personajelor acelei lumi 
fascinante care este America de Sud. Îmi spun mereu cum se poate ca acei oameni 
pasionali care au dăruit lumii opere de artă inestimabile şi muzica lor inconfundabilă 
care mie îmi transmite multă iubire pot să fie atât de cruzi.  

 
Ştim că sunteţi preşedinta a numeroase asociaţii literare de prestigiu şi 

deţinătoare a mai multor premii literare atât în România cât şi peste hotare. Care 
credeţi că este poziţia literaturii române în literatura contemporană?   

Răspuns 8. Din păcate a fost o perioadă în care scriitori români au fost ţinut la 
vatră. Va fi greu de recuperat acest handicp. Ca să fie cunoscuţi trebuie să fie traduşi. 
Limba română este o limbă plină de sensuri şi cu cât scrii mai dens cu atât eşti mai 
greu de tradus, deoarece traducătorii spun că se pierde ceea ce este esenţial Aşa că cei 
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mai traduşi sunt romancierii şi cei care scriu cărţi de acţiune. Sunt şi explicaţii de 
genul că este greu ca cititorii care fac parte din altă cultură nu ar înţelege, sau nu i-ar 
interesa ce se întâmplă la noi. Mi se pare nedreaptă această explicaţie. Adică noi care 
am citit autori din toate colturile lumii i-am putut înţelege şi ei nu? Ca de exemplu 
savurosul Ion Luca Caragiale, care abia acum începe să fie tradus. 

  
Ce proiecte aveţi pentru viitor?  
Răspuns 9. Am în pregătire o carte de poeme, “Cu taxă inversă, iubirea” ce 

conţine poeme în limba română, franceză şi spaniolă şi un volum de pamflete, „Tac 
fără forme legale”... şi neapărat o poveste pentru nepotul meu Darius Alexandru Dacă 
îmi doresc ceva, acel lucru este un traducător bun pentru pamfletele mele. 

 
Doriţi să adresaţi câteva cuvinte iubitorilor de literatură din Buenos Aires şi 

Argentina?   
Răspuns 10. Mă încântă faptul că anul viitor Argentina va fi invitata de onoare 

la „Salonul de carte” de la Paris, anul acesta onoarea a avut-o România. Cu acesta 
ocazia va fi sărbătorit centenarul naşterii lui Hulio Cortazar. Sper că iubitorii de 
literatură din Argentina să iubească în aceeaşi măsură şi tangoul, deoarece îmi place să 
scriu pe ritmurile sale nemuritoare. Îmi promit mereu că într-o zi voi lăsa totul şi mă 
voi închide într-o şcoală de dans.  

 
Dacă ar mai fi subiecte despre care aţi dori să vorbiţi şi pe care nu le-am 

abordat în interviul de azi.   
Răspuns 11. Mă bucur că Premiul Nobel Pentru Literatura a fost luat de Alice 

Munro o scriitoare de proză scurtă. Am senzaţia că proza scurtă este pe nedrept 
socotită un gen uşor şi fără importanţă, ceva de citit în tren. 

În încheiere dorim să prezentăm câte ceva din creaţia dumneavoastră în 
traducerea Flaviei Cosma şi a lui Luis Raul Calvo, poet şi eseist din Buenos Aires, 
directorul revistei Generacion Abierta. 

 
Vă mulţumim foarte mult. Dragă Flavia, îţi mulţumesc ţie şi dlui Luis Raul 

Calvo pentru amabilitatea de a mă traduce şi a mă găzdui în prestigioasa revistă 
Generacion Abierta. Multă inspiraţie!  
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ENTREVISTAS: Florica Bud 

Por Flavia Cosma y Luis Raúl Calvo 
 
“Prefiero los niños, los animales y la alegría que me da la naturaleza” 

 
G.A.: Estimada Florica Bud, es un gran 

placer presentarla al público amante de la 
literatura de Argentina. Sabemos que usted es una 
escritora prolífica que aborda casi todos los 
géneros de la literatura. Comenzó escribiendo 
cuentos para niños, continuando luego con prosa 
corta y novelas y después ha publicado estupendos 
libros de poesía. ¿Cuál es el tipo de literatura que 
a usted más le gusta?  

F.B: Me siento más cercana a la prosa corta 
porque es más compatible con mi temperamento. 
Siendo una persona muy activa nunca me ha 
gustado quedarme en un solo lugar por largo 
tiempo. Por eso mi primer libro “Amor, yo soy un 
objeto que no vuela”, un libro de prosa corta.  

Poco a poco, el placer de escribir me venció y aquella mujer que saltaba siempre por 
las diferentes habitaciones de la casa y la cocina fue reemplazada por otra que 
comenzó a sentarse más y más frente a la máquina de escribir o frente a la 
computadora o simplemente con unas hojas de papel, escribiendo. Fue la derrota más 
dramática que la vida me ha deparado, despacio y con astucia, pero también la más 
hermosa, ya que me da aún satisfacciones mayores. 

 
G.A.: Se ha hablado siempre de su tendencia, o mejor dicho de la disposición 

lúdica de sus obras y de su posición estilística entre literatura de vanguardia y el 
postmodernismo. ¿Quién es en realidad Florica Bud?  

F.B.: Es un hecho muy conocido que lo lúdico es una forma de defensa para la 
gente que evita mezclarse con otra gente. En toda mi educación fui criada para no 
molestar a nadie e incluso si alguien me irritaba yo debía callarme, y actuar como un 
bueno cristiano, es decir tenderle mi otra mejilla. Me perdí algo así como treinta años 
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y nuevamente la vida me venció, obligándome a preguntarme cosas difíciles.  
Luego aprendí a resguardarme detrás de mis escritos. Después de la publicación de mi 
primera novela "El hombre que mató a mi alma un día jueves", pero sobre todo 
después de mi segunda novela "María Teresa soy yo", la crítica me reprochó que 
escribía demasiado denso y que ahogaba al lector con una mezcla de poesía, panfleto, 
prosa poética, prosa seria, etc., así que en los libros siguientes desobedecí lo espiritual 
y comencé a respetar generalmente los géneros literarios. No estoy segura si hice bien 
en renunciar a aquella mezcla que venía de mi propio ser, pero lo hice por amor a los 
lectores. ¿Quién soy yo?, me preguntan. Fui una adolescente romántica que se 
ocultaba de los demás detrás de los libros, que se asombraba siempre por un mundo en 
el cual no hallaba su lugar, un mundo no compatible con su ser. Esta adolescente se 
preguntaba qué era lo que ella buscaba entre tanta gente diferente y que no se 
comportaba como los héroes de las novelas que ella leía y releía. Llegó con los años a 
ser una persona adulta que hizo siempre lo que se debía hacer, sin preguntarse si eso 
era adecuado para ella. Nació una poetisa en la mitad de mi vida, transformándome en 
poetisa-escritora de prosa y lamentablemente voy a morir como escritora de prosa, lo 
cual no era lo que yo deseaba. La vida no logró hacer una sola cosa conmigo: me 
quiso forzar a madurar, a lo cual me he opuesto por todos los medios, incluso 
escribiendo literatura para niños, quedándome como el mismo niño retozón, que 
lloraba y reía leyendo la literatura del mundo, asustando a mi abuela que no sabía que 
era lo que me pasaba. De verdad prefiero los niños, los animales y la alegría que me 
da la naturaleza. Los adultos, con sus eternas y dolorosas lamentaciones me disgustan.  

 
G.A.: Sabemos que usted eligió para estudiar una facultad con orientación 

técnica. ¿Qué ha determinado esta elección y cuál es la influencia que su formación 
de ingeniera tiene sobre su obra literaria? 

F.B.: Los alumnos de los años 70 podíamos elegir entre clases de humanismo 
o clases técnicas. Estuve dos días en una clase humanística y después volví 
definitivamente a una clase técnica. Hice esto por mi amor a la matemática y por la 
sugerencia de mi profesor de matemática que me dijo que de seguir las ciencias 
humanísticas no iba a alcanzar nada, como que iba a transformarme en una especie de 
granuja. Ahora me pesa esto, y me pregunto cuál hubiera sido mi vida de haber 
elegido estudiar Filología. Me pregunto qué hubiera sido de mí de haber estudiado 
dicha carrera, si me habría visto beneficiado por la erudición de algunos profesores 
extraordinarios, filólogos y filósofos que trabajan en los centros universitarios 
rumanos; me pregunto qué hubiera sido de mí de haber tenido como colegas de 
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facultad a ciertos escritores consagrados hoy en día. Encuentro algo de consuelo en 
ciertas teorías verificadas en el tiempo que afirman que los ingenieros tienen una 
visión más amplia sobre la vida y un pensamiento más ordenado. Pero habría sido 
beneficioso para mi carrera de escritora si yo hubiera estudiado Filología.  
En nuestro país es muy difícil ingresar a los círculos de escritores si estás afuera de 
ese mundo. Es normal que ellos conociéndose desde los años de estudiantes se ayuden 
entre sí, unos deviniendo en críticos y otros en escritores. El hecho de que ellos se 
hayan beneficiado por tener a profesores brillantes ha sido seguramente estupendo 
para ellos, al ser presentados al público como potenciales talentos.  

 
G.A.: Háblenos de su niñez en Maramures, la región más bella y más diferente 

de toda Rumania, la más bendecida por Dios. Suponemos que allí se encuentran los 
manantiales que forman la base de su inspiración creativa. 

F.B.: Nací en una aldea en la frontera entre Maramures y Salaj. Se llama 
Ulmeni, y se ha transformado con el tiempo en una localidad más grande. Está situada 
en las orillas del Río Somes. Nací en el mismo lugar que Petre Dulfu, el padre de los 
famosos personajes cómicos Pacala y Tandala, el humor y la risa están en estas casas 
pertenecientes a una región bendecida, donde los rumanos viven en paz con grupos 
minoritarios como los gitanos, los húngaros, los judíos, los alemanes. Las canciones 
tristes, la danza popular, los plañidos, en una palabra el folklore han ayudado a la 
resistencia de los rumanos cuando fueron anexados a otros imperios. Mi abuela fue 
una alumna brillante y como sus padres no le permitieron a ella irse de la aldea para 
finalizar sus estudios, ella insistió que mi hermana Valeria y yo nos perfeccionemos 
estudiando. Por otro lado, mi madre, una mujer muy impetuosa, quería que nosotras 
fuéramos dos jóvenes trabajadoras que supiéramos hacer de todo: coser, tejer, cocinar, 
hacer ropa, trabajar en los campos, pero también cantar y bailar. En esos tiempos cada 
domingo se organizaba un baile popular en el pueblo y los que tocaban los 
instrumentos eran unos gitanos muy talentosos. Hasta ahora tengo la nostalgia de 
aquellas melodías cantadas con mucho arte y que parecían chorrear fuego de los pies 
de los bailarines. 

 
G.A.: Usted nació en pleno régimen comunista, ha atravesado épocas históricas 

importantes y contradictorias de la historia de Rumania. ¿Cómo ve a Rumania hoy? 
F.B.: No así como yo me la imaginé en aquel entonces, cuando todos nosotros 

nos alegrábamos de la caída del régimen comunista. Cuando fue la Revolución yo 
estaba en un “Centro territorial de cálculo”, donde trabajaba como analista-
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programadora. Poco tiempo después ese centro se suprimió y nosotros nos 
dispersarnos en diferentes lados. Voy a tener siempre la nostalgia de ese grupo de 
jóvenes intelectuales para quienes la única preocupación era la de concebir unos 
programas de performances avanzados. En aquel tiempo lo único que me interesaba 
era mi familia y mi carrera. Iba con mucho gusto a mi trabajo, regresaba a casa y 
ayudaba a mis hijos Roxana y Alejandro a hacer sus tareas escolares, y después 
comenzaba a leer. Había leído mucho en aquel tiempo. Ahora todas las cosas se 
precipitan, hacemos todo de prisa, parece que ni siquiera podemos disfrutar de lo que 
tenemos. Está latente en nuestro espíritu el terror por lo que puede acarrearnos el día 
de mañana. 

 
G.A.: El periodismo, la polémica y la sátira social representan igualmente un 

aspecto de su actividad. ¿Qué ha determinado esta elección de su parte? 
F.B.: Precisamente el hecho que no me gusta lo que sucede alrededor mío. En 

el régimen comunista existía una forma de cuidado en la prevención del mal 
social…se acentuaba la educación infantil. Considero que entonces teníamos un 
sistema de educación bueno pero demasiado cargado, un sistema que yo había 
denominado “CAP-Familia” (una Cooperativa Agrícola de producción) en mi libro 
“¿A quién le gusta la escuela?”. Es decir que los abuelos, las tías, los hermanos 
mayores, los padres, todos participaban al lado del alumno para hacer las tareas que la 
maestra les daba para hacer en casa. Ahora, aunque se han prometidos modificaciones, 
el sistema escolar es mucho más cargado, el alumno ha devenido en una especie de 
recipiente en el cual la escuela vierte y vierte.  Ellos se defienden como pueden, están 
cansados y aburridos desde la niñez. No están preparados para vivir ni siquiera en el 
respeto hacia el trabajo, el cual no les gusta. En esta nueva sociedad, que yo no puedo 
denominar capitalista, algunos que se equivocan pagan a veces, pero a mí me gustaría 
que nosotros evolucionemos, que se ponga acento en la prevención del mal, no 
alcanza con el castigo. Los niños y los adolescentes no saben diferenciar entre el bien 
y el mal. Los padres están muy ocupados, los profesores están agotados por el vasto 
material didáctico que ellos tienen que enseñar. Resulta que la educación está muy 
mal dada por unos canales televisivos que desean solo el ráting más elevado y que 
promuevan la violencia, en dibujos animados, en películas, en la música, etc. Hay 
mucha promoción de aquellas películas donde la mujer está presentada como una 
mercancía, o una muñeca siliconada y pintada, siempre a la búsqueda de hombres con 
dinero, sean ellos demasiado viejos o de la peor procedencia. La sociedad es 
conducida por el dinero, mejor dicho por la ausencia de dinero, unos son demasiado 
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ricos, otros demasiado pobres, tengo la sensación que nosotros hemos vuelto a la 
sociedad primitiva, como que hubiera retornado el salvajismo. El adagio que dice “¿si 
tú no te amas como individuo quien va a amarte?” se extiende sobre nuestra sociedad. 
¿Si nosotros no nos amamos y respetamos quien va a hacerlo? Aunque hemos entrado 
en las estructuras europeas consideradas de moda, Europa nos mira enojada y asustada 
de lo que nosotros podemos hacerle. Estamos apresados en estructuras militares 
modernas, pero América y Canadá no nos otorgan visas de entrada. No me gusta 
hacerme a la idea de que somos manejados por los demás, que vendemos nuestras 
riquezas por nada, que en un país que cuenta con un suelo fértil, importamos comida 
insana desde otros países, que todo es costoso y falso. Parece que los versos 
demasiado conocidos de los rumanos “Nuestras montañas tienen oro/ y nosotros 
mendigamos de puerta a puerta” (Octavian Goga) lamentablemente mantienen su 
actualidad, querida Flavia Cosma. 

 
G.A.: Existen por supuesto escritores y poetas que usted admira y quienes 

pueden haber tenido cierta influencia en su camino hacia la literatura. ¿Usted puede 
hablarnos brevemente de ellos? Incluso de los escritores rumanos y de la literatura 
universal.  

F. B.: Mis padres fueron personas sencillas pero muy trabajadoras y en 
consecuencia ellos querían que nosotros fuéramos como ellos. Mi madre decía que 
solo las mujeres perezosas leen novelas. Así que hasta que yo partí para el colegio en 
la ciudad de Baia Mare leía a escondidas, llevando el libro guardado en el manual de 
la escuela. Mis padres me permitían leer solo los domingos y los días feriados. 
Cuando llegaba el verano era más sencillo, yo me escondía en el jardín, con mi trabajo 
de bordado, terminaba eso y después leía. Cuando escuchaba que la pequeña puerta se 
abría, ocultaba de prisa el libro detrás de mi trasero.  
Iba a la biblioteca cuando mis padres estaban trabajando en el campo, y ocultaba los 
libros en el desván. Pero no estoy enojada con mis padres, porque ellos solo querían 
que nosotras llegáramos a ser buenas gentes. Me enfado con los jóvenes de hoy en día 
quienes podrían leer pero no lo hacen y viven sus vidas en internet. Yo lloré y reí 
leyendo. Generalmente no me enorgullezco con mis lecturas, porque debería resultar 
de mis escritos si fui una buena lectora o no, y si mis lecturas me han servido para 
algo. Es verdad que en ese entonces cuando yo devoraba todo lo que caía en mis 
manos no lo hacía como una forma de cultivarme sino más bien como una fuga de la 
realidad. La lectura para mí fue una especie de droga de la cual salí con dificultad, 
sobre todo porque quería realizar la vida de una mujer normal: tener una familia, un 
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esposo, hijos. Cuando obtuve todo eso me di cuenta que me faltaba algo, más allá de 
mis lecturas y de mi familia. Tenía el sentimiento de que no importaba cuánto 
trabajaba físicamente en mi casa o intelectualmente en mi oficio…no alcanzaba, como 
que no hacía nada. Sentía que había recibido un don que yo dilapidaba. Es verdad que 
mi temperamento quería algo en movimiento, como la danza, el teatro, las artes. De 
ninguna manera me imaginaba que algo podría tenerme en una silla un día entero. 
Todo esto fue hasta que empecé a escribir. Aun ahora protesto cuando me dirijo a la 
mesa para escribir. Me digo: ¡No quiero escribir!  

Es decir no quiero quedarme inmóvil hora tras hora. Me ha ocurrido muchas 
veces de leer cuando doy paseos en la habitación o en el jardín, pero no puedo escribir 
haciendo eso. Como escritores más queridos me acuerdo de Shakespeare, Dante 
Alighieri, George Meredith, F. Scott Fitzgerald, Virginia Wolf, Oscar Wilde, Aldous 
Huxley, Tomas Mann. Me reía con Jerome K, y lloraba con Vicente Blasco Ibáñez, y 
con nuestro Peltz. Además Mark Twain, Edgar Allan Poe, William Faulkner, 
Hemingway, Cervantes, Axel Munthe, Stendhal, Proust, Baudelaire, Hugo, Tolstoi, 
Kafka, Kazantzakis, Jokai Mor, Panait Istrati, Eugene Ionesco, Emil Cioran, Mihai 
Eminescu, Marin Sorescu. Conocí más tarde la literatura latinoamericana, Borges, 
Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Admito que siendo una 
pacifista me he quedado un poco abrumada por la violencia y el sadismo de algunos 
personajes de ese mundo fascinante que es Sudamérica. Me digo a menudo como 
puede ser que esos hombres pasionales que han obsequiado al mundo obras de arte 
inestimable y una música inconfundible que a mí me transmite mucho amor, puedan 
ser al mismo tiempo tan crueles. 

 
G.A.: Sabemos que usted es la presidenta de muchas asociaciones importantes 

de literatura y ha obtenido muchos premios de prestigio tanto en Rumania como en 
otros países. ¿Cómo ve usted la posición de la literatura rumana en el mundo y en la 
literatura contemporánea?  

F. B.: Lamentablemente fue un periodo de tiempo cuando los escritores 
rumanos eran considerados solo en Rumania. Ese hándicap será difícil de superar. 
Para ser conocidos necesitan ser traducidos. La lengua rumana está plena de sentidos y 
cuanto más uno escribe más densa es, por eso la obra es más difícil de traducir, porque 
los traductores dicen que lo que es esencial se pierde. Así que los más traducidos son 
los novelistas y aquellos que escriben libros de acción. Hay otras interpretaciones que 
sostienen que a los lectores de otras culturas no les interesan y no entienden que es lo 
que pasa en nuestro país. A mí estas argumentaciones me parecen injustas. ¿Es decir 
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que nosotros que hemos leído autores de todos los rincones del planeta hemos podido 
entenderlos y ellos a nosotros no? Para dar un ejemplo, a nuestro exquisito Ion Luca 
Caragiale, solamente ahora empiezan a traducirlo en otros países.  

G.A.: ¿Cuáles son sus proyectos para el futuro? 
F. B.: Tengo en preparación un libro de poesía “Amar con el precio del 

infortunio”, que contiene poemas en rumano, francés y español y un libro de cuentos 
cortos, medio satírico: “Callo, sin tener papeles legales” y necesariamente un cuento 
para mi nieto Darius Alexandru. Si algo deseo es poder encontrar un bueno traductor 
para mi prosa satírica. 

 
G.A.: ¿Quisiera transmitirles unas palabras a los amantes de la literatura de 

Buenos Aires y Argentina? 
F. B.: Me encanta el hecho que en el próximo año Argentina será invitada 

honorífica en “El salón del libro” en Paris, este año el honor fue para Rumania. En esa 
ocasión será celebrado el centenario del nacimiento del escritor Julio Cortázar. Espero 
que los amantes de la literatura de Argentina amen también el tango, porque a mí me 
gusta escucharlo cuando yo escribo. Me lo he prometido a mí misma que un día voy a 
dejar todo de lado y me voy a encerrar en una escuela de baile.   

 
G.A.: ¿Hay otros escritores que le gustaría mencionar en esta entrevista?  
F. B.: Me alegra mucho que una escritora de prosa corta, Alice Munro de 

Canadá haya obtenido el Premio Nobel de Literatura. Tengo la sensación que la prosa 
corta es considerada injustamente un género fácil y sin jerarquía, algo como para leer 
en el tren.  

 
G.A.: Para terminar quisiéramos presentar unos poemas suyos. 
F.B.: Muchísimas gracias querida Flavia Cosma y Luis Raúl Calvo por la 

amabilidad de traducir mis poemas y de albergarme en la prestigiosa revista 
“Generación Abierta”. ¡Os deseo mucha inspiración! 

Brasa carnal 
Confundida. Ciega. Propagada 
soy el infortunio y el misterio 
mis ojos carecen de tristeza  

yo husmeo el lápiz que escribe 
y conduce mi enérgica mano 

tras el tiempo 
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demonio y diligencia en esos amados huesos  
en el lugar conformado por los recuerdos 

tres columnas en letras mayúsculas 
otras nacidas ayer desde los fuegos de artificios 

embrollos daltónicos en el cielo. 
Antes de morir escribe, borra, re-escribe 

baila desnuda con sus ilusiones  
alrededor del fuego absorbido como regalo. 

Prometida recompensa, dejo discretamente mi sombra 
suelta en la brasa…en la brasa carnal. 

Florica Bud 
(Traducción al español: Flavia Cosma y Luis Raúl Calvo) 

 
Amarillo de flamenco 

¡Oh, tú, ser mortal! 
Un tiempo recorrido 

de prisa 
para el vuelo de este 

instante 
con olor amarillo 

de flamenco 
rechazando 

el espacio desatado. 
 

Ella, la mujer destinada a ahuyentarnos  
desde el jardín del Edén 

en el jocoso tumulto  
pobre cesto de basura 

ofrecido como regalo a la humanidad 
dispuesta a llenar 

los huecos con cualquier cosa  
excepto el amor. 

Florica Bud 
(Traducción al español: Flavia Cosma y Luis Raúl Calvo) 

  
http://www.generacionabierta.com.ar/videos/texto/entrevista_floricabud.html  
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Identitatea limbii române în basarabia, 1991 – prezent 

Dr. Galina Martea 

 
Trecută prin filtrul discriminării, limba română din ținuturile basarabene a fost 

mereu lipsită de drepturi, a fost dezonorată în limite inumane de diverși curenți ai 
timpului, în mod aparte, în perioada dominației țariste și a dominației sovietice. O 
stare de lucruri destul de dureroasă pentru poporul român din Basarabia, o realitate 
care nu poate fi negată sau uitată, o realitate destul de vie care există și în zilele de 
astăzi. Dacă după destrămarea imperiului sovietic limba română pe pământul 
basarabean începe să-și recapete drepturile civile la ea acasă, atunci deplinătatea 
acestor drepturi nu este de lungă durată, ci doar pentru o dimensiune de timp, ci doar 
pentru câțiva ani. Așadar, odată cu proclamarea independenței, 27 august 1991, 
R.Moldova s-a văzut liberă și suverană (cu toate că această independență se asocia cu 
mult mai bine dacă din acel moment se realiza și reunirea cu patria mamă – România), 
cu drepturi politice și cetățenești depline, iar limba română s-a încadrat în 
verticalitatea și personalitatea adecvată, în modul acesta întruchipând identitatea 
românească, ea fiind legiferată prin Actul de Independență ca limbă de stat pe 
teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, s-au pus bazele unui sistem politic și unui 
sistem lingvistic autorizat care, la rândul lor, au marcat schimbări radicale pentru o 
nouă existență, pentru o nouă viață în cadrul unor valori corelate cu necesitățile 
spirituale, morale, culturale ale poporului român basarabean. 

Fiind într-un proces de schimbări radicale după anii 1991, situația limbii 
române în statul moldovenesc începe a se poziționa în limitele decenței, cu toate că 
acest lucru nu era deloc ușor în condițiile când țara se afla încă în pragul multiplelor 
provocări din partea unor mișcări politice care încercau să promoveze în continuare 
politica socialismului și, bineînțeles, dorința de a fi cu fața spre răsărit și de a menține 
în circulație statutul limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică și nu numai. Din 
fericire, intelectualitatea română basarabeană, adevărații scriitori români basarabeni, 
cât și o bună parte din populația băștinașă pledau pentru recunoașterea deplină a limbii 
române, ea fiind cel mai de preț tezaur al poporului român. Astfel, sub orice formă, în 
toate instituțiile statale este determinată politica de promovare a limbii române, iar 
bilingvismul, cu prezența limbii ruse, urma să fie exclus în totalitate din circuitul 
public. O perioadă istorică inedită care după zeci de decenii de teroare lingvistică se 
substituie termenul de limbă moldovenească prin introducerea termenului de limbă 



64 | ARA Journal of Arts and Culture 
 
română, expresie declarată și oficializată prin lege ca limbă oficială de stat. În același 
timp, pentru a pune în practică bazele temeinice ale acestei teorii despre existența 
limbii române pe teritoriul Republicii Moldova, atunci se declanșează o mișcare 
națională împotriva limbii ruse/ bilingvismului rus, procedeu lingvistic de comunicare 
care mereu a fost pe poziții de superioritate pe pământul basarabean, atât în anii de 
dominație sovietică, cât și în anii de dominație țaristă. Deci, prin promovarea adecvată 
a limbii române se presupune o nouă schimbare istorică în existența poporului român 
basarabean după anii 1991.  

Politica în domeniul lingvisticii române se fundamentează cu multă încredere 
pe principii identitare corespunzătoare, iar sintagma de limbă moldovenească ca și 
înțelesul deplin al limbii ruse, încetul cu încetul, este forțat să-și piardă din capacitate. 
Dezvoltarea limbii române devine problema prioritară în cadrul țării, ea fiind 
promovată adecvat prin toate mijloacele mass-mediei naționale, în toate instituțiile 
publice, cât și private, și, corespunzător, în întreg sistemul de învățământ național, de 
la cel preșcolar până la cel universitar/ postuniversitar. Cu atât mai mult, cunoașterea 
limbii române devine o necesitate, să zicem și obligatorie, și pentru acea categorie de 
oameni care nu posedă limba de stat, deoarece ei încep a se afla în condiții de 
dificultate în mediul social care este orientat numai cărte comunicarea în limba 
română. Din această perspectivă, statul moldovenesc crează condiții prielnice pentru 
învățarea limbii române de către alolingvi, respectiv, prin fondarea centrelor/ 
cursurilor specializate, în mare parte fiind gratuite, totodată, fiind puse la dispoziția 
populației publicații periodice, literatura română de specialitate.  

O realizare nespus de frumoasă și benefică este fondarea la Chișinău în 1991 a 
revistei „Limba Română” (fondatorul fiind Alexandru Bantoș, ziarist și editor, în 
colaborare cu profesorii și savanții cu renume Nicolae Mătcaș și Ion Dumeniuk), 
publicație destinată în promovarea limbii și culturii românești, fiind, în același timp, 
un centru lingvistic pentru intelectualitatea română basarabeană. Aici este cazul de 
menționat că Nicolae Mătcaș (dr., prof.univ., savant în filologie, scriitor), fiind în acea 
perioadă și Ministru al Educației în primii ani de independență, 1990-1994, a depus un 
efort enorm întru valorificarea completă a limbii române în cadrul întregului sistem de 
învățământ național și de cercetare științifică. Prin urmare, prin prezența limbii 
române în cadrul țării devenea tot mai rezistentă și unitatea națională a românilor 
basarabeni, respectiv, renaște sentimentul autentic față de întreaga complexitate a 
valorilor naționale românești, valori care se axau pe limba de comunicare vorbită, 
tradiții și cultura națională, credința, ideologia, etc., în așa mod, fiind în recunoaștere 
continuă componentele față de originea de neam și de identitate. Toate aceste 
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fenomene au existat în mod unitar până în anul 1994, după care acțiunile ulterioare au 
schimbat radical cursul evenimentelor și esența lucrurilor, limba română devenind din 
nou un obiect de vânzare-cumpărare din partea unor demnitari de stat care erau străini 
idealurilor naționale românești. 

Dacă identitatea limbii române a fost mutilată în cel mai barbar mod în anii de 
ocupație sovietică și țaristă, faptele fiind prezente de-a lungul timpului și, respectiv, 
înregistrate prin multitudinea de acte istorice și literare, atunci problema cu privire la 
identitatea limbii române de după anii 1994 devine un aspect la fel nespus de dureros 
pentru poporul român basarabean. Este vorba despre faptul cum unii români 
basarabeni, însă cu o altă orientare politică, nemaivorbind de pătura rusofonă, au fost 
în stare să trădeze și să calce în picioare lucruri nespus de sfinte pentru propriul popor, 
și anume: statutul Limbii Române, legiferat prin Actul de Independență ca limbă de 
stat a țării, să fie din nou desfigurat și denumit ca în anii de ocupație țaristă și 
sovietică. Deși în primii ani de independență poporul român din Moldova s-a bucurat 
din plin de tezaurul culturii românești - limba română (fiind și limba de stat), revenirea 
la grafia latină, imnul țării „Deșteaptă-te, române!”, revenirea la tricolor, cât și multe 
alte conținuturi, atunci din 1994, cu venirea la putere a partidului agrarian, treptat totul 
începe să se dărâme din cauza ideologiei comuniste care se infiltrează din nou în 
administrarea țării.  

Corespunzător, a fost anulat imnul țării „Deșteaptă-te, române!” și înlocuit cu 
„Limba noastră”, iar limba de stat devine „limba moldovenească”. Între timp, obiectul 
de „Istoria românilor”, predat în instituțiile de învățământ din Moldova, este înlocuit 
cu diverse discipline precum Istoria Moldovei, Istoria Integrată, Istoria. Un paradox 
inexplicabil, o nedreptate cât se poate de absurdă. Ulterior, din 4 aprilie 2001 la 
funcția de șef al statului devine liderul comuniștilor, respectiv, partidul comuniștilor 
revenind din nou la putere, iar în lunile premergătoare se întreprind măsuri concrete de 
introducere a limbii ruse ca a doua limbă de stat și ca obiect obligatoriu de studiu în 
școli. Astfel, guvernarea statală dorește cu orice preț reîntoarcerea la anii 
comunismului și prin aceasta neglijarea valorilor naționale românești pe teritoriul 
basarabean în anii de independență. La acest capitol, indignarea poporului român 
basarabean a fost extrem de mare unde, în rezultat, în urma manifestațiilor de 
amploare decizia susmenționată a fost anulată. Succesiv, prin incultura, neștiința și 
defectele morale ale clasei politice și de guvernare au loc schimbări și reforme 
inadecvate dezvoltării culturale/ economice, etc., nemaivorbind de soarta limbii 
române care exista în condiții sociale inechitabile. În contextul dat, din primăvara 
anului 1995 și pe parcursul următorilor 18 ani (deosebit de marcat în istoria țării a fost 
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anul 2009, unde în urma manifestațiilor de amploare și-a pierdut viața o persoană, 270 
persoane au fost rănite, iar actul original al Declarației de Independență, adoptat în 27 
august 1991 de către Parlament, a fost ars în perioada acestor proteste ce au avut loc la 
Chișinău între 6 și 8 aprilie 2009) tineretul studios și intelectualitatea basarabeană 
română inițiază frecvent manifestări de amploare împotriva politicii de guvernare din 
domeniul educației, instruirii, culturii, cât și altor domenii de activitate publică, 
accentul forte fiind transpus pe statutul limbii de stat și anume: de reintroducere a 
termenului de limbă română și, corespunzător, prin excluderea termenului de limbă 
moldovenească, nemijlocit, și de reintroducere în școli a obiectului „Istoria 
românilor”. Să zicem, problema limbii române, ca limbă de stat, a fost soluționată din 
decembrie 2013, decizie promovată de Curtea Constituțională.  

Astfel, Curtea Constituțională din Republica Moldova decide că limba română 
este limba de stat în cadrul țării, argumentând prin faptul că termenul precizat în 
Declarația de Independență a țării „constituie fundamentul juridic şi politic al 
Constituţiei” si, mai mult, „în cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei 
de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de 
Independenţă prevalează”. Necătând la aceasta, articolul 13 din Constituție pe 
parcursul acestor ani nu a fost încă modificat. Între timp, Curtea Constituțională 
intervine cu noi avize la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din 
Constituția R.Moldova, ultimul fiind din 31 octombrie 2017, cu nr.3 (Publicat în 
Monitorul Oficial în data de 17.11.2017, nr. 399-410, art nr.97. Data intrării în vigoare 
31.10.2017), unde se stipulează: „Articol unic – La alineatul (1), articolul 13 din 
Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (republicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.78 din 29 martie 2016, art. 140), sintagma „limba 
moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” se substituie cu sintagma „limba 
română”. Ca urmare, proiectul în cauză a fost discutat de către deputați în ședința 
Parlamentului din 1 noiembrie 2018, însă, cu părere de rău, nu a fost promovat spre 
modificare, deoarece nu s-a acumulat numărul necesar de voturi.  

Deci, în linii generale, aproape din primii ani de independență Republica 
Moldova se confruntă cu mari probleme în privința limbii române pe teritoriul țării, 
limba moldovenească fiind în continuare recunoscută ca limbă de stat, în același timp, 
considerată diferită de cea română, concepție promovată de către clasa politică cu 
origini comuniste, promotori ai socialismului sovietic. Constatările sunt destul de 
clare: pe parcursul acestor ani identitatea limbii române este pur și simplu călcată în 
picioare și umilită în cel mai grav mod. În cazul dat, este facil sesizabil că există și o 
acțiune exercitată din afară care dorește aservirea statului moldovenesc, iar limba 
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română să fie plasată în condiții de inferioritate față de limba moldovenească, limbă 
inventată de sovietici pentru „norodul moldovenesc”.  

Precum politicienii comuniști așa și unii istorici comuniști tratează lucrurile ca 
în vremurile de până la anii 1990. Așa fiind, în 1998 (în preajma alegerilor 
parlamentare din 22 martie) la propunerea unui grup de istorici cu ideologie comunistă 
se elaborează lucrarea „Istoria Republicii Moldova: din cele mai vechi timpuri până în 
zilele noastre” (publicată la Editura Academiei de Științe, cu avizul Ministerului 
Învăţământului, Tineretului şi Sportului), unde de fapt monografia în cauză abordează 
aceleași lucruri ce au fost prezente în „Istoria RSS Moldoveneşti”, scopul fiind de a 
reafirma idea de popor moldovenesc și de limba moldovenească deosebită de cea 
română, autorii făcând referire și comparare la statul medieval Țara Moldovei (fondat 
cu 660 ani în urmă) și R.Moldova de astăzi, argumentându-se continuitatea procesului 
istoric. În consecință, guvernarea comunistă anulează predarea obiectului de „Istoria 
Românilor” în toate instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, iar cu 
începere de la 1 septembrie 2002 introduce disciplina de studiu „Istoria Moldovei”. 
Deci, aceasta reprezintă o nouă tentativă de a denigra limba și istoria română, valori 
sacre pentru neamul românesc.  

Adevărul istoric este sugrumat, iar falsificatorii promovează politica 
moldovenismului pentru a crea argumente că există totuși națiunea moldavă separată 
de cea română, ideologie impusă de dominația țaristă și cea sovietică care a instaurat 
pe pământul basarabean limba moldovenească cu alfabet chirilic și noțiunea de popor 
moldovenesc. Făcând o paralelă, vom menționa despre ceea ce este scris în partea 
introductivă la disciplina Istorie prevăzută atât în curricula școlară pentru clasele X-
XII, cât și în curricula școlară pentru învăţămîntul gimnazial (clasele V-IX), elaborată 
și aprobată în anul 2010 de către Ministerul Educației al R.Moldova: „Disciplina 
Istorie îşi aduce contribuţia la formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie europene şi 
naţionale, cu precădere în ceea ce priveşte calităţile viitorului cetăţean dintr-un stat 
democratic…”, în continuare fiind stipulat: „Lecţiile de istorie trebuie să educe elevii 
şi să ofere generaţiei tinere noi idei şi, în acelaşi timp, să prevină apariţia şi 
dezvoltarea conflictelor. Într-o societate cu o democraţie reală este necesară o 
polemică ştiinţifică, însă ea trebuie să aibă un aspect atent şi echilibrat în cadrul 
procesului educaţional. Această afirmare este valabilă mai ales în ceea ce priveşte 
manualele de istorie, deoarece disciplina istorică are menirea de a fi un instrument al 
educaţiei democratice şi nu al dezbinării societăţii pe criterii etnice, religioase, 
ideologice sau oricare altele. Astfel, falsificarea ideologică, manipularea istoriei, 
distorsionarea trecutului în scopuri de propagandă, evidenţierea excesivă, negarea sau 
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omiterea unor fapte şi documente istorice sînt incompatibile cu principiile 
fundamentale ale ştiinţei istorice, în particular, şi ale unei societăţi democratice, în 
general”. Credem, în cazul dat comentariile nu sunt necesare, fiecare cititor își va 
forma în mod individual propria opinie despre cele relatate. 

Revendicări, dezacorduri, conflicte de tot felul, poporul român basarabean 
fiind mereu victima tuturor schimbărilor involutive. Anii de independență sunt marcați 
mai mult de evenimente negative, decât pozitive. Pe parcursul acestor ani țara a fost 
guvernată de diverse orientări politice, însă aproape toate, la rândul lor, au fost 
iresponsabile de soarta poporului, dar mai ales, de soarta poporului român basarabean. 
Odată cu obținerea independenței poporul român basarabean a crezut că, în sfârșit, și-a 
recăpătat libertatea multdorită în toate, iar deșteptarea conștiinței către idea națională 
română va fi o valoare supremă pentru fiecare cetățean al țării (cu excepția altor 
minorități naționale, să zicem), însă limba română va fi limba de stat pentru totdeauna. 
Dar, după cum se vede, toate acestea au fost o dezamăgire enormă, deoarece clasa 
politică și de guvernare are alte interese, interesele fiind străine neamului românesc. 
Cu atât mai mult, evenimentele istorice ce au avut loc de-a lungul timpului și de 
ultimă oră demonstrează faptul că procesul de reîntregire cu neamul românesc se 
regăsește într-o dificultate enormă, ba chiar persistă posibilități reale ca acest proces să 
nu fie realizabil într-un viitor apropiat, iar clasa politică basarabeană pare a fi destul de 
satisfăcută de acest lucru, după cum se prezintă prognozele. Așadar, independența 
obținută a fost o dorință enormă pentru adevărații români basarabeni, însă realitatea 
demonstrează faptul că efectele anterioare ale comunismului sunt încă destul de vii în 
conștiința unor concetățeni, dar mai ales în conștiința clasei politice.  

O stare de lucruri cu consecințe destul de grave pentru românii basarabeni, 
care la ziua de azi nu au nicio existență civilizată și echitabilă, nu au nicio stabilitate în 
promovarea deplină a valorilor naționale românești. Situația actuală din cadrul 
societății moldave este teribilă, iar poporul băștinaș este prostit în cel mai direct mod, 
acest lucru permițând clasei dominante de a manipula ușor masele. În cazul dat este 
vorba de ipocrizia clasei politice și de guvernare care sfidează și umilește identitatea 
neamului românesc, identitatea românilor basarabeni, identitatea istoriei și a limbii 
române. În așa mod, frecvent au loc acțiuni prin intermediul cărora clasa politică și de 
guvernare recurge către diverse înșelătorii doar pentru a influența masele cât mai 
negativ, de a le crea condiții de viață cât mai necivilizate, de a le spăla creerul cu 
moldovenismul primitiv care afirmă constant că adevărata limbă de stat este și trebuie 
să fie limba moldovenească și nu cea română. Mecanismul este unul și anume: de a 
menține poporul în întuneric, sărăcie, mizerie, degradare, fără a-i oferi posibilități în 
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dezvoltarea umană, culturală, identitară, socială, economică.  

Totul se bazează pe o mentalitate redusă, lipsită de inteligență, plină de 
egoism, prin care politicianul/ guvernantul provoacă daune enorme intereselor 
comunității. Prin egoismul exagerat față de interesele personale, clasa politică actuală, 
cât și cea precedentă este orbită și dominată de starea socială pe care o deține în stat și 
în asemenea condiții ea nu deslușește corect esența lucrurilor, ea nu dă atenția 
cuvenită proceselor ce ruinează complet societatea, dar mai ales, proceselor ce umilesc 
și tradează identitatea românilor basarabeni și, corespunzător, identitatea valorilor 
naționale românești. Deci, este nevoie de o schimbare urgentă, este nevoie de o altă 
mentalitate și de o gândire trează pentru omul puterii, în caz contrar, societatea 
basarabeană riscă să se piardă în negura vremii sau să revină din nou la tot ceea ce a 
avut până la anii 1990. Pentru a înțelege esența acestor fenomene este nevoie de timp, 
iar timpul, din păcate, este prea dur și nu oferă spațiul necesar pentru soluționarea 
problemelor existente.  

A fi independent înseamnă libertate, fără constrângeri, însă, cu regret, 
libertatea din societatea moldavă se află în condiții climaterice destul de neprielnice, 
existența omului în asemenea circumstanțe fiind o tortură, unde totul este o 
dezamăgire și o falsitate. Un lucru este cert, poporul român basarabean (o bună parte 
din populație) conștientizează consecințele dezastruoase ale trecutului și prezentului, 
însă nu poate face nimic, deoarece incultura și egoismul clasei politice este cea mai 
periculoasă armă în a distruge un popor, în a face să nu mai existe nici într-un fel 
evoluția culturală și cea identitară a acestuia. Astfel, identitatea societății basarabene 
sau, mai bine zis, identitatea societății române basarabene este ignorată în cel mai real 
mod, iar clasă dominantă în asemenea împrejurări își fundamentează și mai mult 
puterea în a manipula și subjuga poporul. Așa fiind, cultura basarabeană, prin 
manifestările ei actuale, reprezintă stagnare, degradare, involuție. Cauza insucceselor 
este lipsa de respect față de propriul popor, astfel clasa dominantă distrugând și 
neglijând în mod barbar cel mai sacru lucru – limba și istoria română, care este parte 
componentă a culturii noastre românești. În mod evident, se duce o luptă aprigă 
împotriva poporului român basarabean (acesta constituind 82,06 la sută din populație, 
necătând la faptul că 75,7 la sută dintre ei se consideră moldoveni, iar 7,0 la sută se 
declară români) pentru faptul că acesta aspiră pentru reîntregire, pentru valori 
naționale românești. În concluzie, clasa politică moldavă este într-o lupta continuă 
pentru putere; însă ea nu este pentru a crea unitate și bunăstare socială, unitate și 
verticalitate identitară pentru propriul popor. Totul se reduce la o conștiință politică 
nocivă care aduce numai prejudicii societății române basarabene. 
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Anii de independență, 1991-prezent, și-au spus cuvântul decisiv în existență, 
iar poporul în această perioadă de timp s-a format cu o multitudine de complexe, 
depinzând în mare măsură de tansformările și ambițiile politice ale guvernanților. 
Populația urbană este mai conștientă la schimbări, însă populația din sectorul rural, 
mai ales cea de vârsta a treia este cu mult mai închisă și prin aceasta continuă să 
aprecieze încă vremurile din trecut și anume: perioada sovietică, necătând la faptul că 
acele vremuri au umilit în mod nemilos limba și istoria neamului român. Consecințele 
trecutului vorbesc de la sine și astăzi, iar omogenitatea culturii basarabene există 
printr-un interval de timp care nu este absolut deloc benefică românului basarabean în 
dezvoltare.  

Valorile identitare-culturale românești sunt abandonate în mare măsură așa 
cum este abandonat și interesul statului față de problemele concetățenilor, iar limba 
română vorbită de majoritatea populației (mai ales acea din sectorul rural și de vârsta a 
treia, cât și o bună parte dintre politicienii românofobi și nu numai) este pur și simplu 
un dezastru. O limbă română desfigurată, plină de rusisme, care într-un fel sau altul 
reprezintă graiul moldovenesc pe țărâna basarabeană. Procesul de rusificare și 
deznaționalizare ce s-a produs de-a lungul timpului (ocupația țaristă și cea sovietică), 
cât și mediul actual încă arhiplin de bilingvismul rus, este problema ce se răsfrânge 
destul de negativ în limbajul realizat. Din fericire, clasa intelectuală, scriitorii, 
tineretul studios promovează insistent cultura autentică română, iar limba română 
vorbită de către ei este un exemplu bun de urmat pentru întreaga societate 
basarabeană. Deci, să pledăm neîntrerupt pentru cultura identitară a limbii române, iar 
conceptul de limbă moldovenească să-l conservăm în trecutul trist al comunismului de 
pănă la 1990.  
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Abstract: Outstanding representative of the classical music composed in the 
transition period from XVIIIth to XIXth centuries, Ludwig van Beethoven remains 
memorable in the history of music through the strength, audacity and remarkable 
rhetoric of his musical discourse. Binding two neighbouring stylistic epochs, the 
composer offers new states to the musical language by marking its dominant features 
with the originality of the new constituent elements. He exploits human sensitivity and 
vibrates with it by exacerbating the nature of musical expressiveness. With the 
mastery of a demiurge, he coalesces in the texture of his thematic ideas heroic, 
pathetic, pastoral or cavatina configurations, making the most of the technical-
expressive possibilities of the epoch’s instruments. The instrumental-interpretative 
manner completes the authentic image of Beethoven’s stylistics, the musical language 
being corresponded by an artistic representation that matches the assumed 
revolutionary aspect. Asserting himself as a pianist, Beethoven will surpass the 
fluency and clarity of Mozart’s style, held dear by the time’s conservatives, and will 
justly earn, as stated by Schonberg, the title of “first modern virtuoso pianist”. 
Advocate of a prevailingly monumental interpretation, Beethoven will perfect his 
instrumental style through authentic details which are the subject of the varied attack 
modes, of ornamentation, articulation, pedalling, etc., which are the personalized 
elements of a challenging technique. Approaching the aspect of Beethoven’s 
ornamentation, the present article will bring into focus the identification of the 
dominant elements as well as the manner of their realization. The issue of 
ornamentation will be studied in terms of several instrumental creations, the 
researched material being particularly dedicated to the piano. The content of the study 
is centred on both the identification and particularization of the existing ornamental 
components and their treatment from an interpretative viewpoint with emphasis on the 
authenticity of the artistic representation. 

 
Keywords: Art & Music, piano, Beethoven’s language, ornamentation, 

interpretation, authenticity  
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1. Introduction 

A musical work can acquire through authentic interpretation a valuable image 
and offer, at the same time, sheer professional satisfaction to its conductors. Viewed 
from another perspective, the sonorous outcome of a musical creation can reflect an 
arguable interpretative manner with an uncertain thematic message that can distort the 
creative image that the composer desired to outline. Nobody wants to fail in his/her 
interpretation, every instrumentalist valuing the beauty and significance of their 
artistic performance.  

A successful interpretation is utterly dependant on a thorough theoretical and 
instrumental knowledge of the approached work. The final image of the musical 
creation is the result of several materialized analytical filters, of the acquired 
instrumental skills, as well as of the stylistic background specific to the musical trend, 
historical epoch and respective composer. The details and particularity of the 
composer’s musical language are among the most important artistic coordinates that 
underlie an exemplary interpretation. The respect shown to the interpreted work, to the 
composer, audience and artistic performance requires on the instrumentalist’s part a 
deeper understanding of this aspect. Irrespective of the magnitude of the artistic 
manifestation in which they perform, instrumentalists must approach in their 
interpretation the authentic elements of the musical language that bestow uniqueness 
on the work.  

Bringing a radical change to the musical language at the turn of the XIXth 
century, Beethoven is the composer who will mark classical music with his “explosive 
personality and brilliant genius.” [1] Advocate of a profound musical discourse, 
outlined by strength and expressiveness, Beethoven will take music to new stylistic 
heights treating it in different ways. As stated by Schonberg, “he was a creator, one of 
those natural talents, full of ideas and originality.” [2] All were various ideas that he 
dressed in daring and surprising conceptual clothes.  

Employing the physical-emotional complexity as the cornerstone of his 
monumental work, Beethoven opens the doors to horizons oblivious of Haydn’s 
predictable comfort and Mozart’s unaffected universe. Although chronology ties him 
to classicism, the novelty of language perceived from a structural and interpretative 
viewpoint makes its way towards the moving Romantic trend. Nor can one neglect the 
significant contribution that he made to the improvement of instruments, the intensely 
emotional perspective from which the composer looks at the musical phenomenon 
particularly enhancing their expressive qualities.  
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2. The guiding marks of an authentic interpretation of Beethoven  

Challenging even for the most illustrious pianists, Beethoven’s repertoire 
demands of instrumentalists, aside from faultless pianistic skills, a thorough 
knowledge of the composer’s stylistic-interpretative particularity. By combining 
authentic language elements with timbre effects, typical of an orchestral vision, and 
various tones of a touch personalized through multiple differentiations, Beethoven’s 
interpretative manner can be considerably put to account. The late XVIIIth century 
witnesses a particular technique that, as Czerny asserts, casts a shadow on the era’s 
characteristic non-legato in favour of legato’s uninterrupted way of touch. “While we 
were exercising, my attention was particularly drawn to his ability to play legato in a 
way that could not be broken, and which all pianists of the time thought to be 
impossible to perform at the piano” [3]. Therefore, centred on the legato, whose 
sonorous outcome spurs the melodic musicality, Beethoven’s piano technique results 
in the development of the expressive side of the instrumental discourses, the 
interpretation being dominated by a romantic kind of emotion. 

Predictable for the epoch’s conservatism, the new approach was criticized, 
Mozart’s supporters disapproving of Beethoven’s manner of interpretation with such 
terms as imprecise, extreme, indelicate, an interpretation lacking the lustre and 
elegance of the majority of the era’s pianists. It was natural that the old school 
interpretation with its clear and clean execution of the musical text, often in a graceful 
manner, with the Allegros commonly interpreted in staccato, should conflict with the 
legato and cantabile manner adopted by Beethoven, a technique that was, as Czerny 
argues, utterly strange to the contemporary pianists. “The legato and cantabile on the 
piano were unknown at that time, and Beethoven was the first to discover new and 
grand effects on that instrument.” [4] The original vision sets the tone of a new 
stylistic era, profound and noble, which, as Andre Watson points out, offers the 
interpretation an escalating expressiveness, a new tone whose cantabile profile gives 
weight particularly to the deep slow movements. “The expressive quality of 
Beethoven’s own playing, according to Czerny, was distinguished by passionate 
strength, alternating with all the charms of a smooth cantabile, strict legato of chords, 
a new type of singing tone and many hitherto unimagined effects, characteristics 
which would be mirrored throughout his creative life, especially in his many profound 
slow movements.” [5]  

In the history of classical music, Beethoven will be known as a supporter of an 
interpretation marked by expressiveness and character, in which high sensitiveness 
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takes precedence over the epoch’s elegance and balance. The perspective from which 
he looks at the musical phenomenon makes a great difference for the evolution of 
classical music, the seeds of the Romantic movement springing along with the 
characteristic emotion of his creation whose intensity increases in the works of his last 
two production periods.  

3. The melody and its ornaments – a general view  

A perfect interpretation of a musical work involves the instrumentalist’s 
compulsory acquisition of a plurality of elements specific to the composer’s musical 
language, among which the melodic ornamentation – “secondary notes used to 
embellish the main notes of a melody.” [6] Apparently a minor detail as compared to 
the dynamic and agogic elements or the expressive interpretation of the musical 
discourse, the melodic ornamentation can seriously damage the stylistic aspect of the 
musical work or even impinge on “the true spirit and character of a composition” [7], 
as stated by Frederick Neumann. A shallow approach to this aspect can give the work 
a stylistically confusing image of the creation period and, at the same time, can 
oversee certain particularities that can define the composer’s own way of expression. 
The ornamental elements, of which some are structurally secondary, embellish the 
melody, giving the musical ideas a design that is particular, unique or characteristic in 
certain circumstances. At the same time, the ornamental elements, though of a melodic 
character, can emphasize the individuality of a rhythmic formula, whose attribute can 
carry a thematic weight in a certain musical context.  

Dating back to the XIIIth-XIVth centuries, the ornamental notes acquired a 
final form along with the establishment of the pre-classical trend, which tested their 
utility particularly out of the desire to replace the short duration produced by the 
sounds of the harpsichord. The baroque melody, dedicated to the harpsichord, 
practically aimed through rich ornamentation to prolong certain fundamental notes, 
whose structural significance required their mental support in the absence of their 
graphic representation. At the same time, the melodic diversity, as a result of the rich 
ornamentation, deprives the text of a work composed for the harpsichord of a possible 
monotony of the musical discourse, the deficiencies of the instrument bringing their 
own contribution to this aspect. Of these, one can mention the lack of dynamics, the 
metallic timbre, a low volume, as well as the impossibility to realize an expressive 
tone.  

The role of ornaments in the context of the baroque melody does not limit 
itself only to the sonorous intensification of the main notes, as the linear aspect 
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resulting from the unification of several ornamental elements contributes to the 
embellishment of the musical phrases, feature that places them in the category of 
melodic ornaments. The harmonic properties of the melody can as well be influenced 
by certain ornamental aspects, the ornamentation – viewed from the perspective of its 
sonorous verticality – being possibly responsible in certain situations for the dissonant 
particularization of the musical discourse.  

In time, along with the evolution of instruments and compositional 
conceptions, ornamentation will experience new states and its approach will be much 
closer to the structural quality of the melody. Ornamentation tends to occupy a well-
defined place in the melodic structure of the works, becoming an integrating part of 
the musical thinking, an ideology adopted by the grand masters of the XIXth century 
like Chopin and Liszt.   

3.1 The melodic ornamentation seen from the perspective of Beethoven’s 
language 

Born in antithesis to the abundance of decorative elements, to the luxuriant 
design and the rich melismas representative of the XVIIth century and the first half of 
the XVIIIth century, classicism imprints new features on the cult music. Balance, 
simplicity and control are the labels of the new trend that reflect on all musical 
language elements, particularly on melody. It is the era of instrumental music, which, 
in key with the new tendencies, offers the instruments the possibility to develop 
significantly, the acme being reached at the turn of the century. Chronologically 
identified as a period in which Ludwig van Beethoven perfected his compositional 
qualities, the era bears the mark of the great composer’s vision. The evolution of the 
instruments is the result of Beethoven’s need to sonorously materialize the varied and 
novel ways of expression. Beethoven’s freedom of language and the systemic 
greatness of his vision represented the most considerable challenge, particularly for 
the piano manufacturers, for whom the composer’s insistent requirement as to the 
exploitation of the expressive qualities of the instrument was a priority.  

As a consequence of the classical influences, ornamentation will experience 
certain limits, the need to use abundant constitutive elements having less resonance as 
compared to the stylistic tendencies of the preceding period. Dealt with in a more 
decorative manner by Haydn or Mozart, ornamentation will carry with Beethoven an 
expressive connotation as well, some components being actually an integral part of the 
melody, figures interpreted as thematic elements in certain contexts. The aspects 
related to the interpretation of the melodic ornamentation from a Beethovenian 
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perspective are rooted in the methodical sources that accompanied the composer’s 
educational path. The influences of Carl Philipp Emanuel Bach or Leopold Mozart, 
whose second violin method was edited exactly in the composer’s birth year, were 
assuredly acquired under the guidance of his teachers Eeden, Pfeiffer or Neefe. The 
latter “[…] himself was educated in the strict Leipzig school, and likewise that he 
taught his pupil, Beethoven, according to Philipp Emanuel Bach’s school.” [8] 
Beethoven’s language identifies from an ornamental point of view such dominant 
elements as appoggiaturas, turns, and trills, which are frequently used in his musical 
creations. The list can be completed with freer grouping of grace notes, mordents, 
arpeggiato or fioritura, which is an element adopted from the italian ornamentation, 
unfolded at the end of the musical phrase, placed between two main notes of the 
melodic lines (see fig. 1) like the ones encountered in the opus 27 sonatas. 

  

 
Figure 1. Sonata op.27, no.1, measure 291 
 
As a common denominator of both sonatas, the cadential recitative aspect of 

the fioritura precedes personalized passages through agogic changes, the ornamental 
element thus creating a bridge between the respective fragments and, at the same time, 
emphasizing the agogic particularity of the moment. The technical realization of the 
ornament is not restricted metrically, the framing of the component notes rather 
answering an interpretative freedom dominated by the expressive aspect of the created 
atmosphere. Although it is an episode characterized by virtuosity, a debut in rubato is 
indicated, as it marks even more suggestively the specific cantabile feature of the 
measure, the extended rhythmic initiation of the ornament finding its correspondence 
in the evocative extension of the fermata on the first beat of the measure. Harnessing 
the value of the fioritura will observe the relation between the graphically represented 
times, the three-quarter notes with which he ends his discourse being measured 
according to the preceding sixteenths. As compared to the appoggiatura, trill or 
mordent, the fioritura is an infrequent ornamental element like the arpeggiato that 



Nr. 3(2020) | 77 
 
Beethoven employs even more sparingly. Though few, the arpeggiato moments carry 
a suggestive weight such as the one that resides in the type of accord with which the 
piano sonata opus 31, no. 2, starts (see fig. 2). Like the fioritura, the arpeggiato 
element belongs to the recitative ornamental category, expressiveness asserting itself 
as an interpretative condition. To paraphrase Robert Hatten, the mystical quality of the 
chord can have rhetorical qualities with, at the same time, timbral connotations, the 
illusion of a harp through whose chords the wind breathes offering the instrumentalist 
an image of a moving and expressive beauty, which accords with an exemplary 
interpretation. “The mystical quality of the rolled chord implies a ‘Fantesie’- like 
discourse, and its extended and durationally delayed upper arpeggiation also suggests 
a play with overtone sonorities-or an allusion to the Aeolian harp.“ [9] 

 

 
Figure 2. Sonata op 31, no.1, measures 1-2 
 
Excelling in expressiveness, the recitative ornaments complete the dominant 

elements, the high frequency with which they are used in context developing certain 
patterns in execution. Appoggiaturas are among the most common components.  

3.1.1 The ornamental patterns of Beethoven’s appoggiaturas 

Graphically represented through miniature notes placed before the main tones, 
appoggiaturas are ornaments that serve, as stated by Neumann, “to set off the 
structural elements to greater aesthetic advantage, most typically by imparting to them 
more grace, elegance, smoothness or variety.” [10] According to the number of the 
component notes, appoggiaturas can be classified as simple, double treble or even 
multiple, the simple ones breaking down as short and long, the name depending on its 
metrical framing during the execution.  Beethoven’s works reflect the composer’s 
preference for a more intensive use of the simple appoggiaturas in comparison with 
the long ones. With regard to the manner of their execution, some suspicion may be 
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aroused as the vagueness of Beethoven’s graphic representations does not guarantee 
the interpretative authenticity of elements. One cannot ignore the fact that in the 
absence of the stroke across the stem, as William Newman stated, the editors, who 
were obviously uncertain, could have solved the problem resorting to their own 
experience to the detriment of authenticity. “Beethoven certainly gives no help in his 
notation, for he uses the eighth or sixteenth note quite indiscriminately, with or 
without a stroke across the stem, leaving editors even more nonplussed that with his 
dots and strokes for staccato.” [11] As for the long appoggiaturas, elements that the 
composer employed sporadically as compared to Mozart, there is evidence that 
confirms the authenticity of execution. Referring to the piano sonata opus 10, no. 3, 
Czerny argues that Beethoven always interpreted it as a long appoggiatura, its duration 
being observed precisely due to the value it represented. “For that [the second theme 
of the opening movement in Sonata op.10/3] use we have Czerny’s specific remark 
that the grace note is “a long appoggiatura”. [12] The respective moment is the subject 
of the secondary theme (see fig. 3), with whose debut it identifies itself. Analysed 
from the perspective of voice leading, the linear aspect of the secondary theme places 
the appoggiatura among the melodic ornaments as it particularizes the thematic 
discourse through fluency.  

  

     
Figure 3. Sonata op. 10, no.3, measures 52-54 
 
Known as a lover of bantering humour, Beethoven tastes the irony of the 

secondary thematic motive by placing the appoggiatura dissonantly from the 
perspective of the harmonic verticality. We witness an ornament with a double role, 
Beethoven turning to account both its melodic and harmonic attributes.  

The short appoggiaturas are the subject of several musical moments, their 
states emphasizing certain particularities of these moments. The only evidence 
referring to the significance of Beethoven’s short appoggiaturas is provided by the 
same Carl Czerny, his disciple. The references are related to the Rondo of the first 
piano and orchestra concert whose refrain Czerny suggests that it should be initiated 
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through short appoggiaturas for qualitative sonorous reasons, which agree more with 
the dancing character of the fragment. The ornamental emphasis of certain rhythmic 
particularities appears to become a pattern for the short appoggiaturas, a pattern that 
can outline and clarify the pointed rhythmic formulas such as the ones in the 
development of the sonata op. 31, no. 3 and, at the same time, the syncopated 
formulas, an example being the main theme of the famous Waldstein sonata. The short 
appoggiaturas are favoured by the fast tempos, their execution speed rather fitting the 
energy and virtuosity specific to them. The circle closes with the register change, the 
composer preferring to resolve the appoggiatura through a leap to a usually ascending 
octave due to the timbral diversification of the musical discourse and to the emphasis 
of the main notes.  

3.1.2    Beethoven’s turn and its belonging to the contextual features 

Paraphrasing Neumann, “turn is a collective name for a group of graces that is 
related to one principal design”.[13] Formed around a main note, the turn is the 
ornament that composers favour mostly in the componence of the lyrical melodic 
lines. Typical of the slow movements, these vibrate with the recitative aspect that the 
turn can approach during the interpretation. At the same time, the moderate tempos 
allow for the generous execution of the component elements particularly of those 
rhythmically positioned on the small note values.  

Manifesting predictability, Beethoven’s vision relates the turn more to the 
sentimental discourses in the works of his first period of creation. An analysis of the 
piano sonatas reveals the composer’s lack of interest in the use of the ornament 
starting with the second period of creation, with a tendency to complete absence 
throughout the last works of this kind. The turn’s profile does not limit itself in the 
Beethovenian sense only to the slow movements, particular situations drawing the 
attention also to the fast parts, the challenge of the execution rising with the quarter 
time states of the ornament. A discussion follows of the piano sonata op. 10, no. 2, 
which hosts such a situation in the context of development. As also results from figure 
4, the turn is positioned in 72 measure 72 on the second quarter time. Its execution 
begins with the main note, Beethoven employing the ornamental element in order to 
emphasise it in the respective fragment. Its importance carries a tonal connotation, the 
context identifying it as a leading tone element of the new tonality. Harmonically, it 
offers stability to the semicadence of this first phrase in the development. Its diatonic 
position in the harmonic variant of the tonality completes the respective chord. Given 
the phrase dynamics and its semantic belonging to the ethos of the minor mode, one 
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can attach to the turn expressive attributes that grant freedom of expression to it from 
a rhythmic point of view. The emotional weight residing in the melodics of the 
developing debut finds a common denominator in the recitative kinetic representation 
of the ornamental elements rather than in its technical and precise execution. 
Approached suggestively, the turn integrates into the emotional universe of the 
development, a state which may motivate a rhythmic imbalance or a delay of some 
values. 

 

          
Figure 4. Sonata op.10, no.2, Measures 72-73 
 
Contrary to the expressive aspect, the quarter time turn can also be 

encountered as the rhythmic ornament that highlights a particular formula like the one 
in the Rondo of the piano sonata op. 22. As a component element of measure 22, it 
embellishes the musical discourse of the first couplet and is executed according to the 
model that is representative of the pre-classical standard turn. As a result, it will start 
with the upper tone of the main note, the visibly rhythmic character of the phrase 
being scrupulous with its precise realization. Beginning with the upper note, the 
number of the constitutive tones is lower, the chances of a precise representation 
increasing.  

3.1.3    Schneller in Beethoven’s language 

Of all the ornamental elements approached by Beethoven throughout his 
creation, the schneller – the so-called Beethovenian trill – is by far the composer’s 
favourite. Simple or double, cadential or integrated into the melodic lines, the trills 
complete Beethoven’s ornamental vision and embellish with their specific vivacity the 
design of certain musical discourses. As for interpretation, from an authentic 
perspective, the approach to Beethoven’s trills firstly treats the starting note. 
Consequently, this aspect will be analysed here vacillating between the dissonant 
initiation of the ornament with an adjacent note as a promotor in execution – just like 
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Bach’s model or the pianistic treatises of that time – and the debut prevailingly on the 
main note of the trill, seldom contrary to the harmonically natural consonance. As a 
short digression in this regard, the sonata op. 27, no. 1, in measure 26 of the Adagio 
con espressione, initiates the trill with the main note being aware of its dissonance, 
which represents the seventh note of the dominant chord of the E-flat major. Despite 
all the influences of Bach’s school, of whose ornamental vision he has a disciple, 
Beethoven made his choice in most of the situations, the realisation of the trills 
beginning with the main note. The pro arguments are closely tied to the graphic 
representation of this ornamental element according to the manuscripts or first 
editions. They are reflected in the graphic absence of the auxiliary note, written as an 
appoggiatura preceding the trill and the fingering directions that undoubtedly invoke 
the debut on the main note. Fingering like “3-4” and “1-2”, mentioned by Beethoven 
himself in the original edition of Bagatelles op. 119, the first two measures of no. 7 or 
“2-3” in the coda of the WoO 40 variations for piano and violin as well as “1-2” in 
measure 112 of the last movement of the sonata op. 111, confirms, as Kullak stated, 
that “Beethoven began the trill on the principal note.” [14]  

Having clarified the issue of the debut, the following discussion will focus on 
the end of Beethoven’s trill, an aspect with controversial states in certain musical 
contexts. The end of the trill becomes debatable given the lack of graphic 
representation of the suffix notes. As long as these notes are written down, interpreters 
know how to address the end. But how do they proceed when they are not 
represented? Do they resort to the rules specified in the epoch’s treatises, which argue 
as stated by Newman that “a trill may be rounded off, or tailored, with a suffix 
whether one is indicated or not” [15], or do they finalize it on the main note, the kind 
of note with which it usually starts? It is indicated that the approach to the suffix notes 
be related to the respective context as they have an important contribution to the 
realisation of the melodic or harmonic objectives representative of the fragment in 
question. Thus, in the case of a cadential trill, the suffix underlines and completes the 
effect that the ornament has on the fragment, the interpreter facilitating the technical 
realisation of the harmonic authentic concatenation. At the same time, the existence of 
the suffix is welcome in the situation of a chain of descending trills like the ones in the 
sonata op. 31, no. 3, the component notes realising a bridge between ornaments, or in 
the case of a dynamic support such as the one that anticipates the end of the fugue in 
opus 106. Ending the trill with a suffix is avoided in the fast tempos, the limitation of 
the number of ornamental notes being required by the great technical difficulty of 
certain passages.  
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Conclusions 

The interpretation of a musical work in as truthful a manner as possible 
presupposes a deeper theoretical-practical knowledge of the particularities that are 
representative of the respective epoch and composer. The details related to the 
ornamental aspect are significant for an authentic and quality interpretation, although 
they do not have a prominent place in regard to discerning the language elements 
specific to the studied composer. 

Beethoven’s language is known for its complexity as well as for the 
controversial stylistic aspect that defines it. Seen as a radical and being an innovator of 
those times, Beethoven managed to fundamentally change the perspective of the cult 
music along with the artist’s status in society for the first time in history. He elevated 
instrumental music to art as a result of the compositional vision born from his inner 
needs as a creator.   

The states of the melodic ornamentation record in Beethoven’s music a clarity 
of the volume of representations unlike his predecessors and contemporaries, the 
number of the component elements decreasing with the maturation of the 
compositional conception. If their existence is notable in the first creation period due 
to Bach’s influences, in the second and third periods his interest in the ornamental 
elements diminishes systematically.   

Their integration into the melody is closely related to the respective context, 
reasons of harmonic, rhythmic or semantic nature taking priority over the decorative 
feature. The analysis of Beethoven’s works mirror the composer’s preference for the 
short appoggiaturas, which are important for defining and highlighting the particular 
rhythmic formulas. At the same time, it is worth remarking that Beethoven prefers to 
approach turns in an expressive manner, particularly throughout the slow movements 
of the sonatas. Trills are not treated shallowly either, both their beginning and last part 
being connected to the melodic-harmonic particularities of the respective context. A 
precarious approach to ornamentation will not define the interpreter’s representation 
as authentic, the particular details of this aspect being an integral part of a whole that 
outlines the composer’s originality of his compositional vision.  
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Toponimia minoră – în pericol 

Phd. Anca Andrei – Fanea, București, România 

 
Numele topice nu se dau la întâmplare, fără nicio legătură cu oamenii locului, 

cu ocupaţiile, credinţele religioase şi superstiţiile lor, cu anumite evenimente din 
trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, cu detalii asupra locului, cu fauna şi flora 
regiunii. În numele de locuri găsim multe fapte importante pentru cunoaşterea 
trecutului; în ele este îngropat un întreg trecut, de pe care o cercetare atentă şi 
prudentă a toponimiei aduce în actualitate atâtea nume de oameni, adeseori uitaţi, 
necunoscuţi de urmaşi, dar odinioară cu însemnate activităţi în partea locului, atâtea 
fapte istorice şi întâmplări mai mărunte, de multe ori necunoscute sau nelămurite până 
acum, atâtea accidente de teren în parte schimbate în cursul timpului, apoi nume de 
arbori şi animale dispărute astăzi din regiune. Iorgu Iordan arată că „toponimia poate 
fi socotită drept istoria nescrisă a unui popor, o adevărată arhivă orală, unde se 
păstrează amintirea atâtor evenimente, întâmplări şi fapte mai mult ori mai puţin vechi 
sau importante, care s-au petrecut de-a lungul timpurilor şi au impresionat într-un chip 
oarecare sufletul popular”. 

Originea toponimiei minore  
Cauzele care au determinat naşterea toponimiei minore sunt diferite pornind de 

la necesitatea oamenilor de orientare pe teren şi de identificare chiar şi a celor mai 
neînsemnate detalii de relief până la necesitatea de delimitare a pământurilor 
proprietate individuală. 

Examinând acest lucru din punct de vedere al detaliilor de relief constatăm că, 
în trecut, în satele cu multe loturi individuale, cum au fost satele din judeţul Gorj unde 
aproape fiecare locuitor îşi avea „bucăţica de moşie”, şi satele moşneneşti, toponimia 
minoră era deosebit de bogată. În satele din judeţul Gorj era mult mai mare, 
necesitatea reparizării locurilor pentru hotărnicirea locurilor individuale, din cauza 
terenului accidentat de pământ. 

Procesul naşterii toponimiei minore prezintă importanţă şi din punct de vedere 
psihologic. Sub raportul acesta se impune cercetarea unor probleme care prin 
elementele şi obiectele lor au impresionat la început mai puternic sufletul oamenilor şi 
care a fost procesul devenirii toponimiei minore. La început, diferitele detalii au fost 
indicate, prin apelativele corespunzătoare. Pârăului i s-a zis pârâu, dealul a fost indicat 
cu numele acesta, iazul a fost numit, simplu, iaz etc. 
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Odată cu înmulţirea populaţiei într-un sat şi cu intensificarea relaţiilor între 
oameni s-a simţit nevoia individualizării, adică a indicării cu nume deosebite a 
diferitelor accidente de teren şi a detaliilor acestora. 

E de presupus că pâraiele, cu rolul lor atât de însemnat în viaţa satelor, au fost 
cele dintâi care au fost botezate cu nume proprii. De multe ori terenurie arabile şi 
pădurile au fost numite după numele pâraielor. Apelativele au fost cele care au 
contribuit la crearea toponimiei minore. Adeseori un singur obiect, care-i 
impresionează pe oameni, e suficient pentru numirea unui teren arabil, a unui deal, a 
unei poieni. De exemplu, existenţa într-un loc a unui măr, a unui păr, a unui cireş. Şi 
existenţa unui grup mic de copaci într-un loc dă naştere unui toponim minor. Un nume 
topic minor dat după un anumit obiect într-un anumit timp rămâne, chiar dacă după un 
timp oarecare acel obiect dispare. 

Toponimia minoră ne dă indicaţii, poate cam vagi, şi pentru cunoaşterea 
densităţii populaţiei în diferitele regiuni. În locuri cu populaţie mai deasă, toponimia 
minoră era reprezentată prin multe nume proprii, spre deosebire de regiuni cu 
populaţie rară, unde toponimia minoră, abia în curs de creare, era reprezentată aproape 
în întregime prin substantive comune. În regiunile cu populaţia rară aveau la început 
nume proprii doar cursurile de apă, de exemplu Ialomiţa, Şchiauca în sudul 
Bărăganului. Toponimia minoră ne arată legătura strânsă a ţăranului cu natura şi cu 
pământul. Mulţi termeni topici minori sunt luaţi din terminologia agrară. Comparând 
termenii topici minori din diferite părţi ale Munteniei, constatăm că toponimia minoră 
este mai bogată şi mai variată la munte decât la şes, este mai bogată în nord decât în 
sud. La munte solul prezintă o bogăţie şi o diversitate mai mare decât la şes. Probabil 
că omul de la munte are şi o sensibilitate mai mare şi un spirit de observaţie mai 
dezvoltat decât omul de la câmpie. 

După cum am observat în vechile hotarnice ale satelor toponimia minoră este 
reprezentată în mare parte prin apelative fără valoare de nume proprii. Unele hotarnice 
nu cuprind ca puncte indicatoare nici un nume topic propriu. 

Movile, movile săpate, iazuri, dealuri, păduri, dumbrăvi, poieni, copaci 
însemnaţi, drumuri, fântâni, mai ales cele numite fântâni putrede, hârtoape, zăpodii, 
zănoage, jidovine, rupturi, zarea dealului, muchea dealului – sunt termeni obişnuiţi în 
vechile hotărnicii pentru indicarea punctelor despărţitoare de hotar între două sate. 
Semnele despărţitoare de hotar pot fi naturale şi artificiale. Hotărniciile cuprind 
elemente topografice de caracter durabil - munţi, dealuri, râuri – şi de caracter trecător 
– păduri care pot fi tăiate, copaci însemnaţi care dispar de la un timp, drumuri care pot 
fi părăsite, fântâni care pot fi astupate, fânaţe care pot fi transformate în terenuri 
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arabile, iazuri care pot seca. Cu timpul nevoile de identificare, de determinare exactă a 
diferitelor puncte de pe teren, au făcut ca apelativele să primească un determinativ sau 
ca unele detalii să fie botezate cu nume proprii. Un deal a fost numit, după un semn 
deosebitor, Dealul la Cruce; un pârâu a fost botezat Pârâul Socilor; un teren arabil a 
primit numirea La Mărul Roşu; o poiană, un fânaţ, o fântână au fost numite după 
proprietarii lor sau după diferite elemente care constituiau o notă caracteristică a lor. 
Diferite întâmplări locale au contribuit în parte, la naşterea numelor topice minore. 
Astfel încetul cu încetul, de-a lungul anilor s-a creat terminologia toponimiei minore. 

Apelativele şi, în special, termenii entopici, care indică „particularităţile 
solului, legate de fenomenele de ordin geografic”, constituie fondul principal al 
numelor din terminologia toponimică. 

Toponimia com. Crasna, jud. Gorj 
În continuare vom exemplifica cu prezentarea toponimiei comunei Crasna din 

judeţul Gorj. 
Materialul folosit este acela cules în vara anilor 1968-1969, când ne-am 

deplasat pe teren, speical pentru efectuarea unor anchete toponimice pe plaiurile 
gorjene12. 

Așezarea și istoricul comunei 
Satul Crasna este situat în partea de nord a oraşului Novaci, „sub poalele 

plaiurilor Merişorul, Ciocăzanul şi Runcul”13 la 30 de km de capitala judeţului, Tg. 
Jiu. „Numele acestei localităţi este pe deplin justificat de încântătoarele poziţii în care 
se găseşte. Rar loc, unde să se întrunească cu atâta dărnicie frumuseţile naturii: dealuri 
acoperite de păduri, ape cristaline, aer dătător de viaţă. 

O parte a satului, Crasna de Jos, stă ascunsă pe malul Crasnei, umbrită şi 
răcorită de zăvoiul secular ce-şi răsfrânge falnicii săi anini în oglinda pururea 
nestatornică a valurilor apei, ce parcă ar voi să-i ducă în depărtări, iar alta, Crasna de 
Sus, se răsfaţă sus pe deal în aer liber sub desăvârşita lumină şi căldură a soarelui, ca 
şi cum ar plana într-o superioară celorlalte regiuni vecine. 

Pâraiele Ciocăzana şi Tăneş adaugă la îngrumuseţarea peisajului neîntrecut şi 
sugestiv”14. 

Crasna apare, ca sat boieresc, încă din 1486, când se confirmă jupanilor 
Roman şi Jitian cu fraţii, fiii şi verii lor zece sate şi părţi din judeţul Gorj, printre care 

 
12 Mulţumim pe această cale informatorilor din acest sat: Elisaveta Ghibu, 83 ani, Stănuţa Ghibu, 47 ani 
şi învăţătorului pensionar Constantin Stănăşel. 
13 Marele Dicţionar Geografic, vol. al II-lea. 
14 Al. Ştefulescu. Gorjul istoric şi pitoresc, p. 48. 
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şi Crasna „toată”15. 

Nu se poate spune dacă Stanciu postelnic din Crasna, delegatul lui Neagoe 
Basarab la cercetarea hotarului dintre Oltenia şi Ardeal, din 152016 şi fraţii Rada şi 
Neagoe Spătarul din 1540, consideraţi a fi începătorii boierilor crăsnari, sunt urmaşii 
acestor jupani. 

După toate probabilităţile, Stanciu postelnic este fratele lui Arcă din 154617 , 
care face negoţ cu slănini la tg. Jiu, pe socoteala marelui ban Dumitru şi care, 
neputând plăti suma datorată banului, îşi pierde ocina din Crasna în favoarea fratelui 
său Stanciu, care fusese prădat pentru datoria sa, luându-i-se 17 vaci mari şi 1500 
aspri. În secolul al XVII-lea stăpânesc părţi în Crasna boierii: Stamate mare agă, 
ctitorul schitului Crasna (zidit în 1636), dumitru Filişanu mare pitar, despre care Matei 
Basarab afirmă, într-un hrisov, că moştenea pe „Drăghici spătarul, strămoşul din 
Crasna”18, iar în altul că este văr cu Dragomir mare ban şi nepot al lui Dobromir 
banul; apoi Udrişte, vornicul, fiul lui Radu al Arcoaiei, Stnciul, fiul lui Dragotă al lui 
Paşte, Hamza cel bătrân şi Hamza, fiul lui Neagoe, unchiul lui Udrea din Roşia, Iovan 
Glogoveanul ş.a. 

Unii din aceşti boieri au avut, pe părţţile lor, vecini, pe când alţii, ca Neagoe 
Arcuţescu, au posedat numai „moşie stearpă fără rumâni”19. 

În realitate, satul Crasna nu a fost stăpânit niciodată exclusiv de boieri. Încă 
din 158720 sunt atestaţi moşneni, din care o parte, împreună cu moşnenii altor 23 de 
sate din Gorj şi Vâlcea, au prădat în munţi pe Dobromir banul, când acest demnitar al 
lui Mihnea Turcitul, fugind de noul domn, Petru Cercel, a încercat să treacă în Ardeal. 
Banul „şi-a plecat capul” în faţa domnului din scaun şi este iertat, iar oamenii care l-au 
jefuit i-au fost daţi vecini cu ocinile lor, în schimbul celor şapte poveri de haine bune 
şi scule pierdute. 

Aceste părţi de moşie vor trece în stăpânirea urmaşilor lui dobromir, Calotă 
mare sluger şi popa Gheorghe din Corbi. În 1628 şi 1639 se menţionaseră în Crasna 
„trei părţi judeceşti” sau care „sunt moşneni”. În 1831 moşia era stăpânită pe lângă 

 
15 DRH I, 320 (Cartea domnească nu are divan, ceea ce înseamnă că nu este vorba de o întărire 
regulată). 
16 Arhivele Olteniei XVI (1937), p. 231. 
17 DIR, XVI, p. 335-336 şi 340. 
18 Al. Ştefulescu. Crasna, 19 (Înainte de 1600 un singur mare spătar al Ţării Româneşti poartă acest 
nume: Drăghici al lui Stoican din Mărgineni, din 1530-1535). 
19 Al. Ştefulescu, Crasna, 19. 
20 DIR, V, p. 336. 
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schitul Crasna şi boierii crăsnari, de doi moşi; iar în 191221, Crasna din Deal era sat 
moşnenesc, Crasna din Vale şi Crasna Ungureni erau sate mixte. 

Hotarul satului cuprindea atât munţii, între care Muntele Bătrân (sau „muntele 
cel bătrân al Crasnei”, atestat din 1638), cât şi „moşie din ţară” (an. 1786). 

„Locuri de arătură” apar documentar din 1627, iar „case” din 1783. În 1794, 
domnia permite ca în sat să se ţină sbor, adică târg, de două ori pe an. 

Din cauza terenului accidentat toponimia este bogată şi abundă în denumiri 
legate mai cu seamă de forma şi poziţia terenului, de natura solului, de cultivarea 
pământului. Altele, mai puţine, se referă la plante care cresc necultivate într-o parte de 
hotar sau alta, ori la animale care trăiesc sau au trăit cândva în acele locuri. Alte 
toponime şi-au luat denumirea de la foştii proprietari. 

Particularităţile lingvistice ale graiului respectiv se reflectă foarte bine şi în 
denumirile topice existente aici. În toponimie întâlnim o serie de elemente arhaice, 
cristalizate în numele respective.  

Particularităţi fonetice 

1.Trecerea lui i precedat de s, z, ţ, la î în exemple ca: Tâgănie, Piscu cu 
frasânii, Cornu Brazâlor. 

2. Sincoparea lui i între două lichide (r-l): Florile Albe. 
3.Trecerea lui e la ă după consoana z: Certézăle Cărpinişului. 
4.Sonorizarea lui s ( > z) când precede lichida l şi nazala n şi a lui s (> j) 

înaintea nazalei m: Culmea Prizlopului, Crazna, Zgurile Crăznii, Câmpu Crăznii, 
Măgura Crăznii, Cejmeaua de la Icoană. 

5. Schimbarea accentului într-un toponim ca Măgùra Crăznii (cf. mágură). 
Particularităţi lexicale  
1.Păstrarea unor elemente vechi, dispărute din limba română, cum ar fi greatu, 

într-un toponim ca Stâncile Greaţului. Acesta trebuie pus în legătură cu românescul 
greaţă, care în limba română veche avea sensul de „greutate” (cf ar. greaţă „greutate 
materială”: greàta a lóclui „povara pământului”22). 

2. Folosirea unor apelative regionale: Dâlma Lacului, Dâlma Păltinetului, 
Dâlma Gorunetului (dâlmă „ridicătură”); (higiu„tufiş foarte des, întunecos”). 

3. Dintre toponimele provenite direct de la nume de persoană amintim pe 
Alimanu. 

4. Unele denumiri topice sunt reprezentate de derivate diminutivale, ca urmare 
 
21 Petru Poni. Statistica răzeşilor. 
22 Tache Papahagi. Dicţionarul dialectului aromân. Bucureşti: 1963. 



Nr. 3(2020) | 89 
 
a necesităţii de diferenţiere a numelor de locuri: Piscu Brusturelui, Teiuşu, Teiuşu al 
Mic. Altele sunt formate cu ajutorul sufixului colectiv –et: Gorunetu, Gorunetu cu 
Pietri, Dâlma Păltinetului. 

Particularităţi gramaticale 

1.Folosirea desinenţei de genitive plural -ii în loc de –ei, caracteristică limbii 
populare: Câmpu Crăznii, Zgurile Crăznii, Drumul Icoanii, Măgura Crăznii, Piscu 
Frăştilii, Părău Fântânii, Părău Mânăstirii, Vârfu Zănoagii. 

2. Unele toponime cu formă de plural au la bază nu nume de persoană, 
pluralele respective indicând un raport de proprietate: Berindeele (= proprietatea lui 
Berindei). 

3. Adjectivul apare adeseori ca un element necesar diferenţierii cât mai exacte 
a diverselor locuri: Ciocăzana Mare, Ciocăzana Mică, Chiciura a-Naltă, Fântâna a 
Rece, Fântâna Caldă, Florile Albe, Runcu Mare, Runcu Mic, Teiuşu al Mic. 

4. Articolul adjectival cel, cea apare în toponimie sub forma lui populară de al, 
a: Fântâna a Rece, Runcu al Mare, Teiuşu al Mic. 

5. Numeroase toponime sunt îmbinări de cuvinte în care apar diferite 
prepoziţii: cele mai frecvente sunt: din, de la, acestea contribuind la înţelesul concret 
pe care îl capătă toponimele, la precizarea locală: Crazna din Vale, Lacu din Parângu, 
Cejmeaua de la Icoană, Fântâna de la Icoană. Există şi îmbinări în care apare 
prepoziţia cu care ajută la caracterizarea cât mai exacta a locuui: Piscu cu Frasânii, 
Gorunetu cu Pietri.   

În încheiere, putem spune, parafrazându-l pe Iorgu Iordan, că toponimia 
minoră este „istoria nescrisă a unui popor”. De aceea, trebuie să avem grijă ca această 
istorie popular să nu se piardă.  
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ANEXĂ - Ancheta din Comuna Crasna, jud. Gorj 
 
1.Alimanu, munte. Apare atestat documentar de la anul 1648 (Arh. St. Buc. Hot. Groj, 
1). 
2.Altoile lu Pancă, loc arabil şi altoi de peri. 
3.Berindeele, loc arabil. Provine de la numele de persoană Berindei. 
4.Cărbunarea, pădure de stejar: “ar I ars cândva”. Este atestată documentar din anul 
1648 (Arh. St. Buc. Hot. Gorj, 1). 
5. Cejmeaua de la Icoană , fântână în Higiu. 
6.Chiciura sau Prisaca sau Zgurile Crăznii, “prisacă, loc cu torenţi”. 
7.Chiciura a-Nalta, deal. 
8.Chiciura Piscului, “partea cea mai înaltă din pisc”. 
9.Ciocăzana Mare, pârâu. Este atestat din 1780 (Ciocăza, Arh. St. Buc Ep. Râmnic C 
II- 69). 
10.Ciocăzana Mică, pârâu. 
11.Câmpu Crăznii, loc arabil. 
12.Câmpia Recii, loc arabil. În apropiere trece pârâul Recea. 
13.Cornu Brazilor, “pădure de brad în formă de corn”. De aici izvorăşte pârâul Crasna. 
14.Crazna, vale. 
15.Crazna din Vale, parte de sat şi pârâu. Pârâul îşi are izvorul în Cornul Brazilor Mai 
e numită şi Apa Crăznii.  
“La ieşirea din satul Crasna (vara când e secetă) dispare şi apare tocmai în Capul 
Aninilor, unde este zăvoi, tot în hotarul Craznei prin două izvoare: Izvorul Cald şi 
Izvorul Rece, care se-ntrunesc în apropierea Morii lu Ion al popii şi intră în hotarul 
Surupaţilor, luându-şi numele de Blániţa”. Este atestat din anul 1638 şi apre frecvent 
până astăzi. 
16.Crazna Ungureni, parte de sat, “de la ciobanii veniţi cam pe la 1780 din Mălaia”. 
17.Crivină, “platou cu apă mocirloasă”. Apare în documente de la 1797 (Stef. Crasna, 
23). 
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18.Culmea Brusturelului, culme. 
19.Culmea Prizlopului, culme. 
20.Curăturile “loc arabil pe unde a fost tuferiş”. 
21. Curmătura Socilor, “curmătură cu soci”. Apare de la 1638 (Arh. St. Ep. Râmnic, C 
II- 11). 
22. Dâlma Gorunetului, dâlmă. 
23.Dâlma Lacului, dâlmă. 
24. Dâlma Păltinetului, “dâlmă cu paltin”. 
25. Drumu Icoanii, drum. 
26.Fântâna, munte. 
27.Fântâna a Rece, fântână cu apă rece, aproape de Poiana Lacului. 
28. Fântâna Caldă, fântână, “are apă caldă”. 
29.Fântâna de la Comandă, fântână într-o poieniţă. 
30.Fântâna lui Făsui, fântână în Chiciura a-Naltă. 
31.Fântâna Untului, fântână în Florle Albe. 
32.Florle Albe, munte. 
33.Fulgeriş, “deluţ”. 
34.Gorunetu, “deluleţ”, pădure cu goruni. 
35.Gorunetu cu Pietri, poieniţă. 
36.Grindu Recii, parte de sat. Pârâu Recii trece pe lângă sat. 
37.Groapa, munte. 
38.Higiu, pârâu. 
39.Higigiurile, loc arabil. 
40.Hotaru Turbaţilor, hotar cu satul Turbaţi, azi Dumbrăveni, comuna Crasna. 
41.Izvorul Cald, izvor în Vârfu Zănoaga înspre Mocirla Cărpinişenilor. Apare în 
documente de la 1780 (Pârâu Cald, Arh. St. Ep. Râmnic, C II-69). 
42. La Scări, “loc de urcuş”. 
43.Lacu, “lac mic care nu seacă”. 
44.Lacu din Párângu, lac. 
45.Linia Câmpului, parte de sat, “aşezare veche pe câmp”. 
46.Linia Podenilor, parte de sat, “aşezare pe un pod = platou”. 
47.Măgúra Crăznii, “deal mai adunat”. 
48.Merişor, parte de sat, “a fost pădurice de meri”. 
49.Mândra, munte. 
50. Mocirla, munte şi pârâu, “e o mocirlă în mijloc”. 
51.Molidvişul, munte, pădure de molid. 
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52. Morişoară, pârâu şi loc arabil. Este atestat din 1780 (Arh. St. Buc. Ep. Râmnic, C 
II-69). 
53.Parişoaica, pădure şi loc arabil “de la numele de persoană Pariş”. 
54. Pădurea Mânăstirii, pădure. 
55.Pădurea lu Pacă, loc arasbil. 
56. Pădurea Lacului, “pădure cu mic lăcuţ”. 
57.Părău Brusturelului, pârâu. 
58.Părău Fântânii, pârâu. 
59. Părău Izvoarelor, pârâu în hotar cu satul Surupaâi, azi Blahniţa de Sus, comuna 
Săcelu. 
60. Părău Livezilor, pârâu. 
61.Părău Mânăstirii, pârâu. 
62.Părău Ştiubeiului, pârâu. 
63.Piscu, “deluleţ”. 
64. Picu Brusturelului, pisc cu pădure. 
65. Piscu cu Frasînii, pisc cu frasini. 
66.Piscu Frăştilii, pădure. 
67.Piscu Lupului, pădure, “loc dosnic, trecere de lupi”. 
68.Piscurile, deal. 
69. Plaiu Groşilor, “pădure de groşi”. Groşi = stejari bătrâni cu tulpină foarte groasă. 
70. Plaiu Ştiubeiului, plai. 
71. Plăsala, munte, păşune, pârâu. Este atestat din 1780 (Arh. St. Buc. Ep. Râmnic C 
II-69). 
72. Pleşoiana, pădure şi loc arabil. De la numele de persoană Pleşoianu. 
73. Poiana Lacului, loc cu mlaştini. 
74. Poteca Neamţului, potecă peste Runu al Mare. 
75. Runcu al Mare, “deluleţ de păşunat”. 
76. Runcu Mic, “deluleţ de păşunat”. 
77. Râu Sadului, râu. Izvorul acestuia este sub muntele Mândra. 
78. Schitu, schit. Apare în documente de la 1640 (Al. Stefulescu, Gorjul istoric, pag. 
49, 102-15). 
79. Stâncile Greaţului, “pietre, steiuri parcă puse cu mâna”. 
80. Sunătoare, pârâu. Sevarsă în Gilort. Este atestat documentar de la 1648 (Arh. St. 
Buc. Hot. Gorj, 1). 
81. Tăuzu, “munte golaş cu jneapăn. Ianuperi, coacăze”.  
82. Teiuşu, pârâu. Izvorăşte din muntele Mândra. Apare în documente de la 1780 
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(Obârşia Teiuşului, Arh. St. Buc. Ep. Râmnic pachetul C II/69). 
83. Teiuşul al mic, pârâu pe lângă Piscu Lupului. 
84. Ţâgănie, mahala. 
85. Urma Boului, pădure cu poieniţă, “o piatră cu urmă de copită”. Apare în 
documente de la 1648 (Arh. St. Buc. Hot. Gorj, 1). 
86. Văişanu, munte şi pârâu. 
87. Vârfu Párângului, munte. 
88. Vârfu Zănoagii, pârâu. 
89. Zmultúrile, pădure, “fagi zmulşi din pământ”.  
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Subjunctive Thoughts: Mood choice in English and 
Romanian Complement Clauses 

Alexandra Cornilescu, University of Bucharest 

 

1. The problem 

a. Semantic convergence. 

There is a (clear and sometime sharp) difference in meaning between the 
indicative and the subjunctive verbal moods, understood as propositional modalities of 
natural languages, even if this difference is not easy to formulate. 

Also this difference is largely the same in languages that have these two finite 
moods. Thirdly, in subordinate clauses (=SCs), it is the meaning of the predicate 
(verbal, adjectival, nominal) that determines the choice between the Indicative or the 
Subjunctive, so that there is compatibility between the meaning of the main verb and 
that of the verbal mood used in the subordinate clause. 

Moreover most studies on the distribution of the subjunctive (Giorgi & 
Pianesi,1997, Quer, 1998), Villalta, 2008) stress that mood selection is a semantic 
problem, so that in particular languages each mood is used with a coherent classes of 
predicates which tend to overlap cross-linguistically. 

In addition to lexical triggers of the subjunctive (i.e. the predicates compatible 
with it), there are also other operators (e.g. negation, interrogation) that license the use 
of the subjunctives, and which will not be addressed in this paper (see Quer, 1998). 

 b. Unexpected divergence 

On the other hand, event with lexical triggers, the crosslinguistic convergence 
regarding mood selection is partial for several reasons. Thus the subjunctive is “more 
extended” in some languages (e.g. French) than in others (English). 

Secondly, more interestingly, corresponding verbs across languages exhibit 
different behavior. Here are two well-known examples. In spite of the semantic 
equivalence of the English believe and the Italian credere, the English verb 
obligatorily selects the indicative in its complement clause, while the Italian verb 
allows both the subjunctive and the indicative subjunctive. 

(1) a. I believes that Mary is.IND pregnant. 
 b. Gianni crede ehe Maria sia.SUBJ/ e.IND incinta. (Mari: 2016: 62) 
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Similarly, English emotive verbs (surprise, fear) allow both the indicative and 
the subjunctive in their complement clauses, while their French counterparts allow 
only the Subjunctive. 

(2) a. I’m afraid he has leftlND/ should have left. SUB J 
 b. Je crains qu’il soitSUBJ parti. 
 The aim of this paper is twofold. 
a) a description of the distribution of the subjunctive and the indicative moods 

in English and Romanian, with different classes of predicates, pointing to the 
parameters that determine mood selection. 

b) On the more theoretical side, we argue that mood selection in English and 
Romanian is constrained by several semantic oppositions, all of them centering around 
the idea of veridicality and truth, as claimed by Giannakidou (2009 a.f.). The analysis 
supports her view that a single binary opposition in the description of lexical modal 
verbs is insufficient and differences between languages represent a subtle ranking of 
the several semantic constraints relevant in the domain of mood choice and semantic 
parametrization. 

 2.  On the opposition between the indicative and the subjunctive 

 Earlier studies 

a. Curme (1933) proposes that the relevant oppositions is between the mood of 
fact (= the indicative) vs. the mood of a mere conception of the mind (= the 
subjunctive). 

Accordingly, one expects the indicative to be used with verbs of assertion 
(claim, declare, certify, assert, etc.) which make a claim to truth in the real world (3 a). 
Secondly, it is also expected that the indicative is the mood of root (independent) 
clauses, as is the case (3b). Very generally speaking, indicative clauses should be 
evaluated with respect to the real world. In contrast, the subjunctive, which expresses 
‘a mere conception of the mind’, is compatible with verbs that introduce propositions 
which do not describe the real worlds, but talk of imagined situations. Such is the case 
of desiderative verbs (wm?/1, wish, desire), but also verbs of order and permission, 
which in-state new pleasant or unpleasant realities (4). 

(3) a. He claims that the world is flat. 
 b. The world is flat. 
(4) They now require that students (should) have regular attendance, 
Counter-examples: A much discussed one is that of verbs of fiction: dream, 

fancy, imagine, which speak of “mere conceptions of the mind”, but select the 
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indicative mood, nevertheless (5). 

(5)  He dreamed that he was rich. 
 b. The realis/irrealis oppositions (Farkaș, 1985, Pesetsky, 1992, among 

many) claims that the indicative is the mood of realis contexts, whereas the 
subjunctive is the mood of irrealis contexts. 

“Generally the term realis is used for situations which have occurred, are 
actualized or are directly knowable and “irrealis” is used for situations which have not 
occurred, are non¬actual, counterfactual and/or are not knowable (Mithun, 1995)”. 
Thus, among others, the indicative is expected to also occur with verbs of physical or 
mental perception whose complements are knowable situations (6a,b), as well as with 
factive verbs, whose complements express propositions true in the real world, i.e. facts 
(6c). 

(6) a. Tom heard that there was a crisis. 
 b. Tom remembered that his former teacher was tall and smart, but 

didn’t recall his name. 
 c. Tom regrets/discovered that his brother was a crook. 
Counterexamples: fiction-verbs, belief-verbs 
Other problems Under a binary [± realis] division of lexical modal verbs, it is 

not expected that certain verbs allow either mood without actually changing their 
meaning. A problematic case is that of emotive factive predicates (in the terminology 
of Kiparsky and Kiparsky, 1970), like be surprised /amazed, etc. Since these verbs are 
factive, we expect them to be used with the indicative, but not necessarily with the 
subjunctive. 

(7) It is sad that you believe / should believe it. 
To conclude, while the realis/irrealis opposition, or some version of it is 

necessary and covers the core of the difference between the indicative and the 
subjunctive, it is by no means sufficient. 

Giannakidou’s framework is innovative in two ways 
a) The IND/SUBJ morpho-syntactic opposition grammaticalizes several 

semantic oppositions: the contrast between veridical/non-veridical contexts, but also 
the contrast between subjective truth/objective truth; these oppositions define 
veridicality-related features, such as objective veridicality, subjective veridicality etc. 

b) The system incorporates the older observation, that some verbs (e.g. 
emotives) have two semantic tiers, differentiating between assertion vs. presupposition 
features (Kiparsky and Kyparsky (1971). In their analysis, K&K (1971) show that 
regret, asserts the existence of an emotion (regret) in relation to some proposition(p), 
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and presupposes that p is true. Regret is described as an emotive factive verb. 

(5’) John regrets that his brother is rich 
This complex framework has led to a more-fine-grained classification of verbs, 

under which many problematic situations can be explained away. 

 3. The Veridicality Framework and Some of Its Consequences 

 3.1 Veridicality versus nonveridicalty 

One way of expressing the difference between the indicative and the 
subjunctive is to consider their connection to the idea of truth in the real world, 
starting from the notion of veridicality. 

A modal operator F is veridical if for some proposition p, Vp entails p (Fp p). 
An example is the verb know in (8). If F does not have this property, as is the case 
with imagine, want, etc., F is non-veridical (9). 

(8) John knows/is aware that p  entails p 
(9) John hopes that p does not entail p 
Veridicality plays a crucial part in understanding negation and polarity related 

phenomena, such as the distribution of negative and positive polarity items, so it is 
less ad hoc than the realis/irrealis opposition which governed only mood selection. 

A simple hypothesis is to associate veridical operators {know, discover, be 
aware) with the selection of the indicative in the complement clause, and nonveridical 
operators {want, order) with the selection of the subjunctive in the subordinate clause. 

 3.2 The Objective versus Subjective dimension 

3.2.1 Objective/Subjective Verdicality G&M(2016) stress that natural 
languages systematically encode a difference between objective and subjective truth, 
informally, the difference between truth in the real world, interpreted as objective, and 
truth from the point of view of some individual i, interpreted as subjective veridicality. 
Here is a semi-formal definition of objective veridicality 

(10) Objective veridicality is concerned with truth in the real world. If F, in 
F(p), is an objectively veridical operator, p is true in the real world. Predicates like be 
aware, know, discover are objectively veridical. 

Subjective veridicality is also an inference to truth, but it is relativized with 
respect to an individual anchor/center i, and what i believes. The individual is in a 
particular epistemic state M. More technically, an epistemic state Mfi) is a set of 
worlds associated with the individual i representing worlds where the propositions that 
i knows or believes are true. Under these assumptions subjective veridicality is 
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defined as in (11). 

(11) Subjective veridicality 
A modal operator F that takes a proposition p as its argument, F(p) is 

subjectively veridical with respect to an individual anchor z and an epistemic state 
M(i) (set of worlds) iff the propositionp is true in all the possible worlds defined by 
the individual’s beliefs, i.e. Vw[ w⸦M(i) → 4 w⸦ λw’{w’ | p(w’) }] 

Subjective veridicality is important in the analysis of believe-verbs and fiction 
verbs {dream, imagine) and others, which are not objectively veridical. Thus, Tom 
believes/drearns that p does not entail p, yet in many, probably most, languages such 
verbs select the indicative. Doxastic and fiction predicates must be analyzed as merely 
subjectively veridical modal operators. Yet, this is enough for selecting the indicative, 
which merely requires veridicality7 of some sort. In other words, veridicality7 
overrides subjectivity in such languages, if the indicative is selected. However, other 
languages are also sensitive to subjectivity, ruling in the subjunctive as well, as 
apparent is in the Italian example above (lb). 

 3.2.2 Subjective and Objective non-veridicality 

Since subjectively7 veridical operators do not guarantee the truth of the 
complement clause in the real world, a conceptual difficulty may arise, specifically, 
what is the difference between subjective veridicality and non-veridicality, as long as 
neither secures truth in the real world. 

To answer this question, more has to be said about epistemic states and their 
relation to propositions. Recall that, in modal logic, both epistemic states and 
propositions are sets of possible v/orlds. A proposition is the set of possible worlds, 
called p-worlds, where p is true. An epistemic state is a set of worlds associated with 
an individual i representing worlds compatible with what i knows or believes, i.e. 
where those propositions that i know7s or believes are true. We can now introduce the 
notion of support of a proposition p by an epistemic state of some individual M(i). An 
epistemic state M(i) supports some proposition p, if p is true in all the M(i)-worlds, 
i.e. M(i)-worlds a p-worlds. 

(12) Support of a proposition p in an epistemic state M (i). 
a. An epistemic state M(i) of an individual i supports a proposition p iff 

all the worlds in M(i) are p-worlds. 
b. Epistemic states that support p are (subjectively) veridical. 
Thus believe- and fiction- predicates denote operators F that are subjectively, 

but not objectively veridical, because their main clause subject (the believer or the 
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dreamer) is in an epistemic state that fully supports p, regardless of whether p is 
actually true. 

In contrast, a subjectively non-veridical operator F, like doubt imposes non-
homogeneity on the epistemic state: it imposes that there is at least one -ip-world in 
M(i), i.e. the epistemic state M(z) includes worlds where p is true, as well as worlds 
where p is not true. 

(13) Subjective nonveridicality 
An operator F that takes a proposition p as its argument is subjectively non-

veridical with respect to an individual i and an epistemic state M(i) iff M(i) is 
partitioned between worlds where p is true and worlds where p is false: Ǝw’⸦M(i) : -
p(w’) ˄ Ǝw”⸦ M(i) : p(w’). 

 3.2.3 Some consequences of these assumptions  

First, subjective non-veridicality intuitively means that the individual z is in a 
state of uncertainty with respect to p. Secondly, one may more precisely define the 
notion of objectively veridical (or factive) operator. With respect to some complement 
proposition p. F (e.g. discover, realize) in F(p) is objectively veridical (factive), if the 
real world is in the set of p-worlds. The result is that p is entailed to be true in the real 
world (14), as in (15). 

(14) Objactively veridical, factive operator 
An operator F whose argument is the proposition p is factive, iff the real world 

is paid of the set of worlds where p is time. 
(15) He discovered/realized that pigs couldn ’t fly entails Pigs can’t fly. 
Thirdly, one may redefine the notion objective non-veridicality. An operator F 

that takes proposition p as its argument F(p) may also objectively non-veridical. This 
happens when there are objective grounds for which the modal base M against which 
F(p) is evaluated must include bothp and -ip worlds. 

This is the case of future oriented verbs: decide, want, wish, predict, 
prognosticate, etc. The complement clauses of these verbs should be evaluated with 
respect to modal bases which represent the future, known as metaphysical or 
circumstantial modal bases. It is commonly accepted that while the past is a unique 
time line, the future is necessarily branching. A proposition which is evaluated with 
respect to branching futures will come out true in some future alternatives and false in 
others, it cannot be the case that all future alternatives support the proposition. A 
metaphysical MmetaPhysicai modal base is thus objectively non-veridical. On the 
assumption that the future is open, the metaphysical modal base is non- homogeneous 
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and contains both p and -p worlds. It follows that future-oriented verbs are objectively 
non-veridical. 

 4 The Presupposition vs. assertion dimension 

One more complexity in the account proposed by G&M (2015) is that, as 
already shown by Kiparsky&Kiparsky (1971), some verbs are presuppositional and 
distinguish between what they assert and what they presuppose. In the present case we 
are interested in whether or not the verb also has a presupposition of (non)veridicality. 

 4.1. On epistemic factive verbs  

The introduction of this “two-tiered” semantics which traces veridicality 
related features both in the presupposition and in the assertion of a verb has led to new 
insights in the classification of verbs. In the first place, only some verbs are 
presuppositional, i.e. define supplementary felicity conditions for their use. A verb 
like believe is non-presuppositional, it simply makes an assertion of subjective 
veridicality. 

In contrast, the verb know is more complex, since Änow, remember, learn, etc. 
are factive verbs and, according to Kiparsky and Kiparsky (1970), they presuppose the 
truth of their complement, i.e., not only, know(p) entails p, but also -iknow (p) entails 
p. The factivity, i.e. truth in the real world, of these verbs, apparently endorsed by 
examples like (15), is, at a closer examination, disproved by examples like (16), from 
Hazlett (2010: 499). Consider sentence (16a), the proposition ‘stress caused ulcers’ is 
not true now, and has never been true in the real world. The most one can say is that p 
held true with respect to the epistemic modal base of the subject everyone, i.e. in all 
the worlds compatible with everyone’s knowledge at the time p was true. 

(16) a. Everybody knew that stress caused ulcers, before two Australian 
doctors in the early 80s proved tha ulcers are actually caused by bacterial infection. 

 b. In school we learned that World War I was a war to “make the world 
safe for” when it was really a war to make the world safe for the Western imperial 
powers. 

Distinguishing between assertion and presupposition, G&M (2016) correctly 
show that epistemic factive verbs like know, learn, remember merely have a 
presupposition of objective veridicality, but make an assertion of subjective 
veridicality. Thus the subject of know, as opposed to believe, presupposes that the real 
world is a p-world, but he may be wrong about it. No such presupposition attaches to 
the use of believe. 
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 4.2. Emotive predicates 

Another verb class that has benefited from a re-analysis in terms of assertive 
vs. presuppositional (non)veridicality features is that of emotive predicates (in the 
sense of Kiparsky & Kiparsky, 1970), i.e. verbs like surprise, irritate, amaze,etc, 
adjectives like odd, strange, etc. They were also considered to be true factives, on the 
basis of the intuition that one cannot have an emotion which should not have been 
caused by some fact of the real world. By this reasoning, sentence (17a) would entail 
17b). 

(17) a. Mary regrets/does not regret that she took her dissertation in 
linguistics. 

 b. Mary took her dissertation in linguistics. 
The claim that emotive predicates presuppose the truth of the complement 

clause in the real worlds cannot be maintained as shown by examples of the following 
kind (from G&M, 2016) 

(18) John wrongly believes that Susan got married, and he regrets that she is 
no longer unmarried. 

Such examples shows that one can have an emotive attitude towards 
something that one believes to be a fact, but may not actually be a fact; Huddlestone 
and Pullum (2002) express a similar view. Hence the presupposition of emotive verbs 
is not one of objective veridicality, but of subjective veridicality, this being a crucial 
difference between epistemic and emotive factives. The complement proposition is 
supported only by the possible worlds which reflect John’s beliefs and feelings, and 
the real world is not part of this set. 

Secondly, there is strong evidence that emotive verbs are subjectively non-
veridical in the assertion, a property which follows from the truth conditions of any 
sentence that contains an emotive predicate. These truth conditions reflect the 
essential property of emotive predicates, which is their scalarity. Emotive verbs have 
been shown to pass well-known tests for gradability (for instance, those in Kennedy, 
2007).Thus emotive predicates show compatibility with degree modifiers: very, too, 
etc. and they also occur with too and enough with infinitive complements. 

(19) John is very irritated/ happy/ sad that Mary came. 
(20) He is too irritated to talk to you. 
In all analyses of gradability, gradable predicates (e.g. be tall) introduce degree 

scales and associate individuals with points on the scale (e.g. the degree to which 
some individual is tall, i.e. his height). Scales are assumed to contain a designated 
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degree d (the equivalent of a positive adjective) that functions as the threshold, 
between the positive and the negative extent of the scale. Syntactically, it is assumed 
that the degree is an argument of the scalar predicate F. For instance, the proposition 
John is tall is analysed as in (29b) 

(21) a. John is tall. (=tall (j) (d) 
 b. John’s tallness is d’ and d’ exceeds d (the threshold) (i.e. d’ > d( 
The same analysis operates for emotive predicates like be surprised, be 

irritated, etc. Propositions about some individual i, which exhibits the emotion (e.g. be 
irritated, be surprised, etc.) to a degree d” below the threshold d come out false in 
some world w, where the individual i exists. Propositions about some individual, i, 
which exhibit the emotion to a higher degree d’ than the threshold d come out true in 
the same given world. Scales thus necessarily define a positive and a negative extent 
for the emotion expressed by some predicate and manifested by some individual i, in 
some world, w. 

Crucially, degrees on the scale map onto worlds in the modal base, worlds 
possibly establishing different degrees as threshold. If in a world, w”, the emotion 
(e.g., be irritated, be surprised) holds to some degree d” lower than d (d” < d), the 
threshold of what the attitude holder takes to be the real world, the proposition 
containing the predicate of emotion F(p)(d”) is false. If in a world, w’, the emotion 
holds to some degree d’>d, the proposition containing the predicate F(p)(d) is true. In 
other words, for scalar predicate, the modal base with respect to which they are 
interpreted must contain both worlds where F(p)(d) is true, and worlds where F(p)(d) 
is not true. The modal base is divided into p-worlds (worlds that support the emotion) 
and -y?-wordls (worlds that do not support the emotion). 

The emotive space is thus a non-veridical space. An emotive predicate with an 
attitude holder i holds only in worlds where the holder exhibits the emotion to a 
degree higher than the threshold. The computation of the truth of an emotive predicate 
thus requires a subjectively non-veridical modal base. Consequently, emotive 
predicates are subjectively non-veridical in the assertion. 

In conclusion, while Kiparskv and Kiparsky (1970) define emotives as 
factives, they prove to only have a presupposition of subjective veridicality, while 
their assertion is subjectively non-veridical, because of their scalarity. 

 4.3 Conclusions on Giannakidou’sframework 

The meaning of a lexical modal verb may be sensitive to one or more 
vcridicality- related feature, and moreover many verbs are also presuppositional 
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combining veridicality features in the assertion and in the presupposition. On the 
other, mood-selection retains the intuitively simple, basic correlation between the 
indicative and veridicality and the subjunctive and non-veridicality, possibly defined 
as in (22): 

(22) a. The indicative is defined in the scope of a predicate that is veridical 
either in the assertion or in the presupposition. 
b. The subjunctive is defined in the scope of a predicate that is 
nonveridical either in the assertion or in the presupposition. 

It is obvious, however, that in this two tiered analysis, the same predicate can 
occur with either mood if it is both veridical and non-veridical in the assertion or in 
the presupposition. The model thus predicts the existence of dual mood selectors, 
which is a good result. The system allows multiple points of cross-linguistic 
difference in mood selection, since languages may show preferences regarding which 
feature must/may be encoded, when there are complex features (e.g. objective 
veridicality), or alternative features in the assertion and in the presupposition. 

 5. On the Romaaian and English system 

In sections 5 and 6 we apply Giannakidou’s framework to the English and the 
Romanian mood selection systems. The two languages are remarkably convergent in 
the distribution of the two moods across verb classes, both differing from Romance 
languages like Italian and French. In both Romanian and English objective properties 
win over subjective ones; furthermore different veridicality features in tire assertion or 
in the presupposition lead to dual mood choice or, in English to the preference for 
veridicality. We illustrate these general tendencies with some characetristis verb 
classes. In section 5, we examine non-presuppositional verbs and in section 6, we look 
at presuppositional verbs. 

 5.1. Non-presuppositional subjectively veridical verbs 

In any language, non-presuppositional verbs are diverse, including at least 
doxastic verbs, fiction verbs and verbs of saying. 

5.1.1. Doxastic verbs  
The central doxastic verbs of English and Romanian are given in (23) 
(23) Doxastic verbs 
English: believe, think, reckon, consider, etc. 
Romanian: a crede ‘believe, a socoti ‘reckon’, a considera ‘consider’, etc. 
These verbs are not presuppositional and have an assertion of subjective 
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veridicality, which means that all the worlds in the modal space M(i) are p-worlds. For 
both languages, veridicality in the assertion is sufficient to trigger obligatory use of 
the indicative in the complement clause. Thus English and Romanian encode 
veridicality and choose to ignore subjectivity. 

(24) a. John believes that linguistics is interesting. 
 b. Ion crede că lingvistica este interesantă. 
 Ion thinks that linguistics be.IND.PR. interesting.  
 ‘John thinks that linguistics is interesting.’ 
As already mentioned above, Italian computes mood-selection in a different 

way with such verbs, paying attention to both subjectivity and veridicality. The verb 
credere in (lb) licenses both the indicative and the subjunctive. The veridicality 
component licenses the indicative. The subjectivity component entails objective nori-
veridicality, and non-veridicality licenses the subjunctive. Mari (2017) analyzes the 
semantic differences conveyed by the two moods and argues that the Italian system 
generally favors non-veridicality. 

5.1.2 Fiction verbs: when the context shifts A second relevant group of non- 
presuppositional verbs is that of fiction verbs in (25)  

(25) Fiction verbs 
 English/ to dream, to imagine, to fancy, etc. 

Romanian: a visa ‘to dream’, a imagina ‘imagine’, a-și închipui ‘to 
imagine’ 

There is a considerable difference between doxastic verbs and fiction verbs. 
Believers interpret the real -world function of their beliefs, and the actual world is not 
among the worlds in the doxastic modal base M(i). Hie dreamer, in contrast, 
transposes himself in the dream worlds, directly experiencing or living the dream. In 
the description of Mithun 0: “When I dream or imagine something, the spaces are 
‘private’, and do not entail anything about the real world. Fictional reality replaces the 
actual one.” We can understand this as context shift, the dream shifts truth evaluation 
from reality to the set of worlds M(i), where i is the dreamer.” Accordingly, for fiction 
verbs, the complement proposition p is true in all the private worlds compatible with 
the dream. The real world is not among the dream worlds. So fiction-verbs are 
veridical, but merely subjectively veridical. This triggers the use of the indicative, in 
English and Romanian. 

(26) a. Ion viseaza ca  este celebru 
Ion dreams  be.IND.PR  famous 
“Ion dreams that he is famous” 
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(27) a. Ion isi inchipuie  ca este  bogat 
Ion  to himself fancies  that be.IND.PR rich.  
“Ion often dreams that he is rich” 
In both languages, with some doxastic verbs (believe/a crede) or even fiction 

verbs (a-și închipui ‘fancy’), negation, which is an antiveridical operator, may license 
the subjunctive, which alternates with the indicative 

(28) a. Nu cred să stea ploaia. 
 not think SA-subj stop.SUBJ rain.the 
 “I don’t think that the rain should stop.’ 
 b. Nu cred că stă ploaia. 
 not think that stop.IND rain.the 
 “I don’t think that the rain will stop.’ 
 c. Nu-mi închipui să se fi întâmplat asta. 
 not-me.Dat fancy SA-subj SE.refl. be happened this  
 “I don’t imagine that this should have happened.’ 
 d. Nu-mi închipui că s-a întâmplat asta.  
 not-me.Dat fancy that SE.refl. has happened this.  
 “I don’t/can’t imagine that this (really) happened.’ 
In Romanian, a visa ‘dream’ also has a future-oriented use, in familiar 

examples like, (29a), where the meaning is ‘dream of something’, ‘plan to get 
something nice, but hard to get’. Notice that a past subjunctive (29a) or an indicative 
is excluded in this interpretation. Thus (29b), in the indicative, reports a dream and 
does not have the future-oriented planning meaning. Also in this meaning, visa 
‘dream’ is prepositional rather than transitive, in simple sentences (30a). In conclusion 
in this interpretation, visa ‘dream’ becomes a desiderative verb undergoing semantic 
shift. 

(29) a. Visez să fiu arhitect/ *să fi fost arhitect. 
 dream SA-Subj be. SUB J architect// SA-subj be been architect  
 “I dream of being/becoming an architect/ *to have been an architect.’ 
 b. Visez deseori că am afost arhitect în tinerețe. 
 dream often that have been architect in youth 
 “I often dream that I was an architect in my youth.’ 
 c. Visez să- mi devină fiul arhitect. 
 dream SAsubj me.Dat become son.the architect  
 “I dream for my son to become an architect’ 
(30) a. Visează la. câștiguri mari. 
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 "He dreams of big gains.’ 
 b. Visează să obțină câștiguri mari. 
 dream S A-subj obtain gains big 
 “He dreams of making big gains.’ 

c. Visează că *obține/ va obține câștiguri mari. dreams that obtains/will 
obtain gains big 

 ‘He dreams that he (*obtains)/will obtains big gains.’ 
Notice that sentence (30b), with the ‘planning’ reading may only be 

paraphrased by a future indicative, not a present indicative (30b). Given the obligatory 
future orientation, we suggest that in such cases, dream has a presupposition of 
objective non-veridicality, which accounts for the mandatory' use of the subjunctive. 
Thus, objective non-veridicality7 in the presupposition is stronger than subjective 
veridicality, as predicted. In such cases, a visa ‘dream’ is interpreted with respect to a 
metaphysical modal base. 

The English counterpart dream is not registered for the subjunctive in this 
interpretation, but it makes use of a non-finite gerund or infinitive complement to 
express it (31). 

(31) I often dream of becoming rich/to become rich. 
5.2.3 Verbs of saying Verbs of saying, may be considered a third group of 

verbs which are presupposition-less and subjectively veridical in their basic assertive 
function. Quite a few verbs fall under this description; in (32) we have presented two 
subgroups, namely, verbs of communication in (32 a, c), and assertive verbs in (32b, 
d). 

(32) Verbs of saying 
English: a) say, tell, communicate, etc. 

b) declare, assert, acknowledge, suppose, insist, announce, 
anticipate, etc.  

Romanian:  c) a zice/a spune ‘say’, comunica ‘communicate’, etc. 
d) a declara ‘declare’, a afirma ‘assert’, a recunoaște ‘admit’, a 
insista ‘insist’ 

As assertives, they express a commitment to the truth of the complement 
proposition, and differ in the strength with which they propose this truth. Compare 
from this point of view: suggest vs. insist, or a presupune ‘suppose 7 a afirma, ‘assert’. 

(33) a. Ion a presupus că guvernul a făcut o greșeală. 
 ‘John supposed that the government made a mistake.’ 
 b. Ion a afirmat că guvernul a făcut o greșeală. 



Nr. 3(2020) | 107 
 

 ‘John insisted that the government had made a mistake.’ 
(34) a. John suggested that Mary deserved a prize for her pains. 
 b. John insisted that a serious error had been made. 
What is characteristic of these verbs is their parenthetical use (Umison, 1952), 

in which case their role is mostly evidential. The evidential use is natural, as long as 
they are subjectively veridical. 

(35) a. Prices would go up, the government announced/anticipated/ 
declared/acknowledged. 
b. Vor crește prețurile, a anunțat/anticipat/declarat/recunoscut guvernul. 

As expected, for these verbs, too, subjective veridicality leads to the 
mandatory use of the indicative in this interpretation, as shown in the examples given 
above. 

More on verbs of saying; semantic shift 
Some of the verbs of saying also allow an exercitive interpretation, in which 

case the indicative is disallowed and the subjunctive is mandatory in both languages. 
(36) a. Au sugerat să se ia măsuri de urgență. 
 have suggested S A-subj SE-refl take measures of urgency 
 ‘They suggested that emergency steps should be taken at once.’ 
 b. Au insistat să se facă drepatate până la capăt. 
 have insisted SA-subj SE-refl do.SUBJ justice to the end  
 ‘They insisted that justice should be done to the end.’ 
(37) a. They suggested that emergency steps be taken at once. 
 b. They insisted that justice be done to the end. 
The exercitive use is signaled by a cluster of morpho-syntactic properties. 

Thus, the complement clause must be non-stative, while no such restriction holds for 
the assertive use. The predicate ‘be possible’ is stative, hence (38a), with the 
indicative is possible and represents an assertive use, while (38b) with the subjunctive 
is ruled out. 

(38) a. Am insistat că traversarea lacului iarna este imposibilă. 
 have insisted that crossing. lake.the.Gen in-winter be.IND impossible. 
 ‘We insisted that crossing the lake in winter is impossible.’ 
 b. *Am insistat ca traversarea lacului să fie imposibilă. 

have insisted that-subj crossing.the lake.the.Gen SA-subj be.SUBJ 
impossible 

 ‘We insisted that crossing these mountains be impossible.’ 
If there is an indirect object in the sentence, it should be interpreted as the 
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controller of the event in the subordinate clause, if the interpretation is exercitive. 
Control may be understood as coreference, as in (39a), or as indirect responsibility, as 
in (39d). Sentence (39b) has a stative complement and cannot be exercitive, sentence 
(39b) is infelicitous since while the IO, Mary can control the writing of an essay, it is 
not necessarily in her power to control the writing of an excellent essay. 

(39) a. I suggested to Mary,; that she; should write an essay for the 
competition. 

b. ?I suggested to Mary; that she, should write an excellent essay. 
c. **I suggested to Mary; that she; should be/be tall enough to play the 

part. 
d. I shouted to Bill) that the next recruitj should be tall. 
If the interpretation is non-exercitive there is no constraint on the indirect 

object. 
(40) a. I suggested to Mary that I was tired. 
 b. I suggested to Mary that she was too tired to drive on. 
 c. I suggested to Mary that there really was no solution to this crisis. 
However, by far the most important property of exercitive verbs from the point 

of view of mood selection is their future -orientation. The perfect subjunctive is 
impossible with such verbs. 

(41) a. *A insistat să se fi făcut dreptate. 
 has insisted SA-subj SE-refl be done justice 
 ‘He insisted that justice have been done.’ 
 b. *A comunicat să șe fi luat măsuri. 
 has communicated SA-subj. SE-refl be taken steps. 
 ‘He communicated that steps have been taken.’ 
The exercitive reading is thus signaled by coherent syntactic and semantic 

properties. In semantic terms, the semantic shift from assertive to exercitive use 
amounts to an analysis of these verbs as acquiring a presupposition of objective non-
veridicality, in addition to their subjectively veridical assertion. In other words an 
exercitive can be issued only if the complement clause is not already true at the time 
of issuing the exercitive, or else the exercitive is pointless, as shown by the oddness of 
(42): 

(42) #The door is closed and he tells me to close the door at once. 
In their exercitive interpretation, to satisfy their presupposition, these verbs 

must be interpreted with respect to a metaphysical modal base, being assimilated to 
desiderative verbs. This is not surprising, if we recall that the sincerity condition on 
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exercitive speech acts of type ‘Speaker orders to Hearer that p’ is ‘Speaker wants that 
p’. Objective non-veridicality in the presupposition wins over subjective veridicality 
in the assertion, licensing only the subjunctive. 

Interim conclusions 
a) For non-presuppositional verbs, subjective veridicality in the assertion 
is sufficient to license selection of the Indicative in the complement clause. 
b) Objective properties override subjective ones, whether they 
characterize the presupposition or the assertion. 

 6. On the Romanian English System: Two tiered verbs 

In this section we turn to two-tiered verbs, that is, verbs that have a 
veridicality-related feature not only in the assertion, but also in the presupposition in 
their basic meaning. For such verbs either there is dual mood choice, or one of the 
feature is “stronger” because it is objective, or because it represents the preferred 
choice in one of the two languages. 

 6.1 Desideratives and possible worlds 

In both English and Romanian, desideratives (in 43) illustrate a class of two-
tiered verbs that select only one mood, the one associated with an objective property. 
Specifically, desiderative are universally acknowledged to select only the subjunctiv 

Given their lexical meaning, the complement proposition p is not true, i.e. does 
not hold at the event time of the matrix and it will be true at some future time t. (in the 
interval (t, co)) where t is the time of the main clause) in all the possible worlds which 
are compatible with the main clause subject’s desires. 

By virtue of their necessarily future orientation, desideratives will be 
interpreted with respect to a metaphysical basis Metaphysics, anc’ given that the 
future is branching and thus non-homogeneous containing both p-worlds and ->p-
worlds, desiderative verbs have an objective presupposition of non-veridicality. At the 
same time since the complement p is true in all worlds compatible with the main 
clause subject’s view', desideratives are subjectively veridical in their assertion. 

(43) Desiderative verbs 
English: want, wish, desire, prefer, decide, decree, etc. 
Romanian: vrea ‘want’, dori ‘wish’, prefera ‘prefer’, decide ‘decide’, hotărî, 

‘decide’ 
Therefore desideratives are mixed verbs, combining a presupposition of 

objective non- veridicality and an assertion of subjective veridicality. Since one of 
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their features is objective (namely the objective non-veridicality in the 
presupposition), it wins over the subjective one. As a result, mood- choice is sensitive 
to non-veridicality and desideratives select only the subjunctive. 

Exercitive verbs The same analysis holds for exercitive verbs (44) or for verbs 
which get exercitive uses through semantic shift, such as the communicative verbs 
discussed in section (5.2.3) above. 

(44) Exercitive verbs 
English', order, command, give orders, allow, permit, etc. 
Romanian', a ordona ‘order’, a comanda ‘command’, permite ‘permit’, îngădui 

‘allow’, etc. 
Like desiderative verbs, exercitive verbs are future-oriented. Their similarity 

with desiderative verbs is not accidental, given that exercitive verbs denot volitional 
acts and wanting is one of their semantic components. Moreover, from the point of 
view of the theory of speech acts, the volitional component is a felicity condition on 
exercitive acts, representing their Sincerity Condition. It is self-defeating to utter 
something like (45): 

(45) ##I order that the bridge should be restored, but I do not want that the 
bridge should be restored. 

Exercitive verbs are therefore characterized by the same veridicality features 
as desiderative, a presupposition of objective non-veridicality and an assertion of 
subjective veridicality. The objectively non-veridical feature wins and only the 
subjunctive is licensed in the complement clauses. Like desideratives they are 
interpreted with repsect to a metaphysical base. We will therefore include exercitives 
(basic or derived by model shift from assertives) in the class of desideratives for the 
purpose of subjunctive selection. 

 6.2. The intricacies of emotions 

Emotive predicates, illustrated in (46), represent the case where diverging 
veridicality features are equally strong and both are subjective, so that emotives 
choose both the indicative and the subjunctive. In 4.2. above it was shown that 
emotives are two-tiered verbs which have & presupposition of subjective veridicality, 
while their assertion is subjectively non-veridical, because of scalarity. 

(46) Emotive predicates 
English: subject experiencer verbs: regret, resent, like etc.; object experience!' 

psych verbs: amaze, astound, bother, cheer, disturb', adjectives: sad, odd, bizarre, 
tragic; surprising, amazing, astounding. 
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Romanian: (subject experiencer verbs: a regreta ‘regret’, a detesta ‘hate’; 
object experiencer verbs: a surprinde ‘surprise’, a ului ‘astound’, a deranja ‘disturb’, a 
înveseli ‘cheer’, etc.; quirky subject verbs) a plăcea cuiva ‘like’, a displăcea, ‘dislike’; 
(adjectives): surprinzător, ‘surprising’, uluitor ‘amazing’, amețitor ‘stunning’, etc, 

Given their description these predicates are perfect examples of dual mood 
selection. The indicative is licensed by the (subjective) veridicality of their 
presupposition. The subjunctive is licensed by the (subjective) non-veridicality in their 
assertion. Here are examples: 

(47) a. It irritates me that he is late again. 
 b. It irritates me that he should be late again. 
(48) a. Mă enervează că iar întârzie. 
 me irritates that agaian is-late.IND.PR. 
 ‘I am irritated that he is late again.’ 
 b. Ma enervează să întârzie iar. 
 me irritates SA-SUBJ be-late.SUBJ.PR. again 
 ‘It irritates me that he should be late again.’ 
Thus, emotive verbs are mixed verbs, and treated as such by both English and 

Romanian. In other words, in both languages, emotive verbs are dual mood triggers 

 6.3 Hoping - an unexpected English-Romanian contrast 

English and Romanian show an interesting contrast regarding tire verb hope. 
At first sight, hope/a spera, like want/a vrea seems to be future-oriented. But this is not 
the case. Notice that the Romanian a spera ‘hope’, unlike a vrea ‘want’ is compatible 
with past complements, even when it selects subjunctive complements. Thus, both a 
spera and a vrea accept the present subjunctive, but only a spera is felicitous with a 
past subjunctive complement. 

(49) a. Sper/Vreau să ajungă copiii acasă cu bine. 
 hope.I/want-I SA-SUBJ  arrive.SUB children.the home with good. 
 ‘I hope/I want for the children to get back home safely’ 
 b. Sper/??Vreau să fi ajuns copiii acasă cu bine. 
 hope.I/??want-I SA-SUBJ be arrived children.the home with good. 
 ‘I hope/I want for the children to have got back home safely.’ 
Thus, hope/spera are not desiderative verbs. Rather hope should be included in 

the class of beZzeve-verbs, since unlike want, hope has an epistemic meaning 
component, expressing uncertainty about the truth of the complement proposition. At 
the same tune, hope/a spera expresses a strong preference for the complement to be 
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true. In the present framework, hope is a two-tiered verb. Givem its epistemic 
uncertainty component, it has a presupposition of subjective non-veridicality, in its 
assertion, however, it resembles wtf, in the sense that all the worlds in the in the 
epistemic space M(i) (i.e., all the worlds compatible with z’s hopes) are p-worlds. So 
hope is subjectively veridical in the assertion. 

As far as finite-mood selection goes, English hope uniquely selects the 
indicative, while Romanian a spera is compatible with both the indicative and the 
subjective. In English only objective non-veridicality in the presupposition may offset 
veridicality in the assertion (the case of want). At the same time, English is more 
sensitive to assertion feature, as shown by the comparison of hope, with emotive 
verbs. In other words, the English system is tilted towards veridicality (in the 
assertion) and English uniquely selects the indicative for this verb. Romanian allows 
both options and hope is treated as a mixed verb, with dual mood selection 

(50) a. John hopes that he will be promoted. 
 b. * John hopes that he be promoted. 
(51) a. Ion speră că va fi promovat. 
 ‘John hopes that he will be promoted.’ 
 b. Ion speră să fie promovat. 
 Ion hopes SA-subj be.SUBj. promoted. 
 ‘John hopes to be promoted.’ 
Hope /spera is a theoretically interesting pair, illustrating that another source of 

variation is the preference system of a language, which constrains mood selection. 
Preferred moods may become defaults. English prefers veridicalicty, Romanian shows 
no preference. 

 Discussion 

1. English and Romanian are remarkably convergent regarding mood 
selection in the complement clauses. 

2. Objective (nonjveridicality cannot be overridden. 
Both languages give priority to objective properties, which describe what is 

true in the real world, as opposed to subjective properties, which describe the world 
from the point of view of the attitude holder, or the Speaker. The strength of objective 
properties is visible with epistemic factive verbs, which uniquely select the indicative, 
as well as with desiderative verbs which uniquely select the subjunctive. 

3. Romanian gives no preference to either veridicality or non-veridicality. 
Veridicality is sufficient for choice of the Indicative, nonveridicality is sufficient for 
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choice of the Subjunctive. Different properties in the assertion and presupposition of a 
verb systematically lead to dual mood choice. 

4. In contrast to Romanian, English is more sensitive to veridicality and, 
secondly, more sensitive to assertion features than to presupposition features. In 
dealing with hope, English ignores non-veridicality as part of the presupposition, and 
selects the Indicative to signal veridicality in the assertion. 

The treatment of emotive verbs is also significant. Non-veridicality in the 
assertion cannot be ignored, and this accounts for choice of the subjunctive. Secondly, 
since in English, veridicality wins, the veridicality of the presupposition of emotives 
cannot be ignored either, and this accounts for the choice of the indicative. The result 
is that emotives come out as dual mood choosers in English 

 7. Summary' and Conclusions 

The discussion of the English and Romanian mood selection system is 
summed up in figure (1): 

Figure 1 

Verb class presupposition assertion E-choice R-choice 

factive know, realize  obj.verid subj.verid IND IND 

doxrbelieve fiction: 
dream assert: say,tell(l) 

NO subj.verid IND IND 

hope subj.nonverid subj.verid IND IND/SUBJ 

emotive surprise, sad subj.verid subj.nonver IND/SUBJ IND/SUBJ 

future-oriented desid: 
want exercitive: order 
exercitive: tell 
(semantic shift) 

subj.verid subj.verid SUBJ SUBJ 
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The enclave- risks generator to the national and Euro-
Atlantic security 

Florian Olteanu, Ph.D. 

Abstract: The article reveals the main aspects of the enclaves. The enclave 
was used by Soviet Union to control the republics inside the Soviet Union. Today, 
Russian Federation uses the enclaves for controlling the former Soviet Space. USA 
tries to control the situation in West Balkans by Kosovo. In Romania a former enclave 
made by communist authorities seems to appear today as a threat to the Romanian 
state security, as a NATO and EU member State. 

Key words: enclave, risks, security, national, Euro-Atlantic structures 
conflicts, USSR, Russian Federation 

 
In this article I will present the situation of the main enclaves in the European 

and Eurasian space which have an influence on the geopolitical evolutions in the 
world. For example,the Region of Caucasus represents a portion of territory between 
Caspian and Black Sea, where are located Caucasus Mountains, with the highest point 
on Elbrus (5642 m) where according to the legend, the titan Prometheus was 
enchained at the order of Zeus, after he had given the fire to the mortals. He had to 
support the attack of the eagle of Zeus which had eaten daily portions of his liver (the 
liver regenerated during the night), until Herakles killed with some of his arrows the 
eagle and Prometheus went in the Underworld. 

At the north of the Caucasus Mountains is located the North Caucasus, a large 
plain which continues until the end of Volga and Don Rivers. In the south of the 
mountains chain, is located Transcaucasia an area grilled by some small chains of 
mountains. The Caucasus Mountains have some entrances (passes) which ensured 
during the time the communication between West and East during the entire history. 

Inside the borders of the Russian Federation (in the North Caucasus) are 
located some autonomous republics: Karachevo – Cherkessia, Kabardino-Balkaria, 
Northern Ossetia, Ingushetia, Chechenia, Dagestan. This enumeration is made as 
looking from the Black Sea to the Caspian Sea. Only Northern Ossetia has a Christian 
majority, the other four republics are dominated by the Muslim faith.  This chain of 
mountains ensures the officially frontier between the Russian Federation and some 
republics from the southern Caucasus as Azerbaijan, Armenia, Georgia.  The 
geopolitical confrontation had the same orientation form the Ancient and Medieval 
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times. Romans, Byzantines, Ottomans, would to go from South-West to the North-
East. The Huns, Arabs, Persians would to make an expansion from South-East to the 
North-West. 

In the Modern and Contemporary Ages, the geopolitical evolutions are on the 
same directions: The Czarist Russia, the Soviet Union and now the Russian Federation 
would an advance to the South, NATO to the North-East, Iraq, Iran, terrorist 
organisation DAESH would to expand to the North-West (Preda: 2013). 

The most significant forces in the History were the Mongols and the Russians. 
Czars form Ivan IV to the Peter the Great and Catherine the Great conducted an 
efficient politics of dominating the Caucasus area, confronting with the strong 
resistance of the Muslin population. After the World War II, the Soviet Union led by 
Joseph Stalin succeeded to occupy the region, using two models: the enclave system 
and the mass-deportations. The first model was developed by Stalin after he had 
accomplished the task of People Commissioner for Nationalities (Ministry for 
Nationality) in the Bolshevik Government after 1922, when he worked at of a 
linguistically map of nationalities from the Soviet Russia (Soviet Union after 1922). 

The Nagorno-Karabakh (Mountain Karabakh) was founded in 1923 by Soviet 
liders.The region has a surface of 4400 km2, is territorially included in Azerbaijan, but 
the population is in majority with Armenian origin. The region is uncontrollable by 
Azerbaijan authorities from 1991. Nagorno Karabah represents the mountain region of 
the historical province of Karabakh (Walker: 1991,p.10). 

The second model was used by Stalin, after 1924, when Lenin died and he 
took the complete power in the Soviet Union. The deportation was used for 
eliminating the” people s enemies, in the same measure individuals and peoples”. The 
reason for making deportations of peoples from Caucasus was the collaboration with 
the German invader forces of Muslin population. It was very difficult to prove this 
implication, but nobody could make opposition to Stalin in the Soviet Union.  

During 1991-2009, there were violent and military confrontations between 
rebels from Chechenia who would to proclaim the independence of the republic and 
Russian Federation troops. Until his death in a bomb attack of the Russian aviation, 
the leader of Chechenia was general Djokhar Dudaev. The rebels used terrorist attacks 
in 2002 (Dubrovka theatre), 2004 (Beslan school), Boston attack from 2013 and an 
invasion in Dagestan republic, led by Shamil Basaev.  

We must present also the conflict between Azerbaijan and Armenia in the 
enclave of Nagorno Karabach from 1992 to 1994 (Ion:2004, p.48).  The confrontation 
had alternative results until 2000, when at Moscow, the new figure Vladimir Putin, 
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became Prime Minister and in the spring of the same year President of the Russian 
Federation. Vladimir Putin learned in school of KGB that a cowboy can extinguish the 
fire in the bush, sparking another smaller fire, which it extinguished the great one, if 
he knew to steer it using air currents. 

In Georgia, two enclaves, Southern Ossetia and Abkhazia which claimed the 
help of the Russian Federation for self-determination in last years were in the centre of 
some conflicts. Georgia advanced in its negotiations with EU and NATO was invaded 
by the Russian forces, for helping the two enclaves. Georgia was then considered that 
it had not political stability and an ethnical consolidated structure able to be one day 
the Eastern frontier for EU and NATO (Șerban:2016). 

At least it can be interpreted why Russia warned the international community 
that the Islamic State had to gain the control of ground positions in the North 
Caucasus. Basically, Vladimir Putin wants to show the West that Russians related 
with Islamic states and countries since the time of the Tsars. He wants to say that 
instead of being punished, Russia should be helped, or at least left alone. Given that in 
the Caucasus there are problems with Chechnya, Abkhazia, Ingushetia and Ossetia, 
which the West criticize them, Vladimir Putin said that so Russia should have a free 
hand and that his manoeuvres and military actions "reorganization" would it is 
irritating NATO and the European Union, since they face the danger of Islam. Putin 
raises, saying that the civilian population is attracted by the Islamic State, which could 
result in the absence of a strong Russia, a wave before which NATO, the EU or the 
US could hardly resist (Olteanu1: 2015). 

Putin repeats the same rhetoric used since the era of Peter the Great, who made 
the first expedition to the Caucasus, accompanied by former ruler Cantemir, that 
Russia has for centuries been the first power struggled with Islam, not for nothing 
with the nickname of "Third Rome ", obviously after the Roman Empire and the 
Byzantine Empire (Lupu:2012). 

According to the same sources, over 1,700 Russian and 300 Tajiks have joined 
the Islamic State. Nearby, the Caucasus Emirate terrorist organization operates. In 
2015, the Shanghai Cooperation Organization, in which Russia has a dominant role, 
completed its work session. Along China, Russia imposed to Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Uzbekistan, Tajikistan, the four countries which have the Islamic religion to take the 
initiative of creating a common information system, to make a common front against 
the danger posed by Islamic State (Olteanu2:2016). 

The region had important resources in oil (South Caucasus), natural gases 
(North Caucasus). There is an important oil pipe which ties Novorossiysk with the 
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Eastern Shore of the Black Sea. The region has a soil which ensures a higher 
productivity of textile plants, tobacco. 

In Europe, at 12 October 1924, the territories placed at the East from Dniester 
River were named Soviet Socialist Republic of Moldavia (on Ukrainian soil) by 
Soviet authorities. The city of residence was at Balta, city of Ukraine. Transnistria was 
offered to Romania, in 1941, by Hitler, but after 1944,Transnistria was included in 
Soviet Socialist Republic of Moldavia. In 20 September 1990, was proclaimed The 
Nistrean Republic based on Tiraspol. 

In 2 August 1945, the region surrounding the famous city of Konigsberg (The 
Northern part of the Eastern Prusia) was passed on Soviet control. Initially, Soviet 
authorities would to attach the territory on Lithuania, but in 1946, Stalin decided to 
make a new republic, baptised Kaliningrad at 17 October 1945. In 1946-1947, all the 
German ethnic population was expelled in Germany and a new Russian population 
was placed in the new Soviet republic. 

Today, the Suwalki Corridor, a line of 100 km at the border of Poland at 
Lithuania, between Belarus and Kaliningrad represents the moist sensitive point in 
Europe (Grigas:2017). 

Crimean Peninsula was included in the Russian Empire in 1783.From 1921 
was an Autonomous Soviet Republic,until1954,when Crimea was included in 
Ukrainian Soviet Republic. In 1991, after the fall off Soviet Union, Crimea had 
become an autonomous region in Ukraine, until the Russian intervention from 2014. 

In 1952, Stalin decided to impose regionalization in communist Romania, 
enabling the Romanian Government. In 1952, until 1968, was formed Autonomous 
Magyar Region (contemporary counties Harghita, Covasna and a part of Mureș 
county). In 1960, was renamed Mureș-Autonomous Magyar Region, with Târgu-
Mureș as residence. It had a population of 730 000 inhabitants and a surface of 13550 
km2.Today, in Romania, Szeklers County represents an attempt in destroying the 
national unitary Romanian state. In 2016,US Ambassador in Romania, Hans Klemm 
accepted to have a photo session with some representatives of the self-entitled 
Szeklers-land, putting his hand to the flag of that self-entitled Szeklers-land. 
Romanian press presented that action as an attack at the Romanian integrity of 
territory (Dumitrescu: 2016). In 1995, inside of Bosnia-Herzegovina was recognized 
the Republic of Srpska with Serbian Orthodox majority in the middle of Bosnian 
muslin population. 

In February 2008, Kosovo a region with Albanian population declared its 
independence from Serbia with American international help (Brândușă:2017). 
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Separatist republics from Eastern Ukraine, the republics of Crimea, 
Transnistria can represent a problem for the South Bessarabia with Romanian 
population (on Ukrainian control), because that surface on 5000 km2 ensures the 
access at Danube. 

In 1981 Greece became a member of the EU. In 1987, Turkey became an 
official candidate to the admission in the EU. In 2004, Slovenia was the first ex-
Yugoslavian republic which entered in the EU, followed by Croatia, the second ex-
Yugoslavian republic in 2013. In 2004, Cyprus joined the EU, followed in 2007 by 
Romania and Bulgaria. This was a separation in Balkans, most of the states of the 
West Balkans are not included in the EU. Greece has a long confrontation with 
FYROM, blocking its way to NATO and EU. The problem of Kosovo last for many 
years between Serbia and Albania. Serbia, FYROM and Bosnia-Herzegovina are 
outside NATO and EU (which make them a possible geopolitical target for Russian 
Federation diplomacy) but hope to an international status changing in the next years. 
Croatia and Albania joined NATO in 2009. Montenegro is expected to join NATO in 
the last quarter of 2017. Turkey and Greece are in NATO still having unsolved the 
problem of Northern Cyprus, controlled by Turkish troops. Cyprus is a member of the 
European Union which can play a major role in the Eastern Mediterranean 
geopolitical area. The Greek economic crisis, the former banks crisis in Cyprus, the 
internal and external politics of Turkey led by President Erdogan, the special relations 
between Bulgaria, Greece, Turkey and Russian Federation of the President Putin 
(strongly involved in the Ukrainian conflict) offer a complex view of the Balkan and 
Black Sea geopolitics. Romania (neighbor with Moldavia, including the enclave of 
Transnistria and Ukraine) and Poland (neighbor with Kaliningrad Russian Republic) 
are in the present a bridge between Balkans, EU, NATO and Russian Federation. 

After 1923 Lausanne treaty which renegotiated the Sevres 1920 treaty, the 
Greek-Turkish relations tried to find a common way, broken by the World War II. 
Soon after, Greece and Turkey were included in the Western sphere of influence, even 
the Greek Civil War tried to put Greece on the other side. Greece joined the EU in 
1981. Turkey, after 1986, engaged also on the European route, even, today stills 
outside. The both states are NATO members but the ethnical Greek and Turkish 
dispute had a major moment after the invasion of the Northern Cyprus (with Turkish 
population majority) by Turkish military troops, in July-August 1974. Today, Greece 
and Turkey are in the situation to confront the great migration crisis. Turkey is a 
milestone for EU in limiting the consequences of illegal migration. But, the Greek-
Turkish Aegean frontier is a study case for the international law, for the establishment 
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of a maritime border.  Also, the plenty of islands from Cyclades Archipelago (there is 
no continental plateau to be considered as is in the use of the international law for 
maritime borders), the special configuration of the Aegean Sea (for centuries, between 
Greece and Turkey, until the break of World War II, the Aegean Sea was an open sea) 
make for the Greek-Turkish maritime frontier (part of the EU frontier with Turkey) to 
be a sensitive zone.  

In conclusion, the danger of”having fire” in the enclaves would impose the 
intervention of some”fire brigades”. In Malta, in December 1989, Mikhail Gorbachev 
and George Bush had declared:” We should be highly responsible to face up to the 
challenges of today's world. And the leaders of our two countries cannot act as a fire 
brigade, although fire brigades are very useful. We have to keep it in mind also. This 
element was also present”. I consider that after 29 years from that meeting those 
words are actual than never. 
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ARA (1991-1998). Amintiri  

dr. Anca Andrei-Fanea 

 
De-a lungul timpului s-a vorbit mult despre exilul românesc, începând cu 

emisiunile de la Radio Europa Liberă sau Vocea Americii şi continuând cu articolele 
apărute în presaromânească din exil: Lumea liberă de la New-York, Micromagazin tot 
de la New-York, Luceafărul românesc de la Montreal, Cuvântul românesc de la 
Hamilton, Toronto, Jurnal ARA, publicat la Los Angeles, California, sau din Europa, 
Lupta de la Paris, Curierul românesc condus de Silvia Constantinescudin Suedia. 

Tot în exil au apărut şi o serie de cărţi cum ar fi: Ileana, Princess of Romania- I 
live again, Editura Rinechart&co, N-Y- Toronto, 1950; O viaţă de om, ARA, vol. XII, 
Los angeles, 1991; Români în ştiinţa şi cultura occidentală, ARA, Los Angeles, 1992. 
Congresele Academiei Americano-Române de Arte şi Ştiinţe au fost întotdeauna 
momente ale împlinirilor exilului românesc, rememorând timpul scurs de la înfiinţare, 
la sugestia Monseniorului Octavian Bârlea. 

Congresele internaţionale anuale, publicaţiile sub sigla „ARA” au susţinut, 
prin funcţionalitatea informaţională, scopul iniţial de a conecta fenomenul spiritual 
românesc la mediul academic al Statelor Unite ţinând astfel trează conştiinţa lumii la 
tot ceea ce se întâmpla în România. Efectul prezenţei culturii româneşti, prin 
versiunea occidentală, s-a concretizat în relaţionarea structurilor ştinţifice şi artistice 
din lumea universitară occidentală şi cea din România. An de an, s-a perpetuat ideea 
reunirii, într-un spirit al exigenţei valorice, a intelectualilor români în scopul afirmării 
internaţionale a tot ceea ce a fost creat sub destinul fast al universalităţii, transcedând 
spaţiul geografic al „cuvântului românesc”. După un congres, al XV-lea, în Canada, la 
Montreal, cu participarea Anei Blandiana, Mihai Băcanu şi cea care ne-a părăsit de 
curând, Doina Cornea, Comitetul Executiv ARA a hotărât ca următorul Congres să 
aibă loc în România, în Bucureşti. 

În perioada 27 iunie- 2 iulie 1991 a avut loc la Bucureşti cel de-al XVI-lea 
Congres Internaţional al Academiei Americano-Române de Ştiinţe şi Arte. Congresul 
s-a desfăşurat sub auspiciile Universităţii din Bucureşti, Institutului Politehnic, 
Academiei de Arte şi ale Academiei Române. Tema generală a Congresului a fost: 
Tradiţie şi inovaţie: Gândirea românească în contexte contemporane.  

Mesele rotunde au avut ca teme: 
1. Rezistenţa culturală (literară şi artistică) în România comunistă 
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2. Rolul presei şi televiziunii în epoca de tranziţie de la dictatură la structuri 
democratice 

3. Intelelctualitatea tehnică şi viitorul României 
4. Colaborarea dintre învăţământul superior românesc şi instituţii similare din 

Occident 
5. Românii din Basarabia şi Bucovina 
Temele sesiunilor speciale au fost următoarele: 
1. Limbajul de lemn 
2. Sesiune specială de politologie 
3. Forme de trecere la economia de piaţă 
4. Rolul studenţilor în democratizarea vieţii universitare 
5. Identitatea: concept, cuvânt şi sensuri în contexte diferite 
6. SIDA: aspecte medicale şi sociale 
Sesiunile de comunicări ştiinţifice s-au desfăşurat pe o tematică foarte variată, 

de la lingvistică, istoria artei, critică literară, istorie, folclor, sociologie la medicină, 
fizică, matematică, chimie, inginerie tehnologică etc. 

Scopul propus a fost sensibilizarea opiniei internaţionale faţă de cultura, ştiinţa 
şi arta românească şi de a stabili un schimb de idei şi de atitudini care să permită 
eliberarea modului de gândire a intelectualilor din România de orice reminiscenţă 
ideologică. 

Atunci în ziarul Dreptatea din 28 iunie 1991 am scris în final că „Urăm bun 
venit acasă”, mult succes la Congres, sperând că aceste întâlniri se vor permanentiza 
de-acum înainte. Ne-o doream toţi. 

Fiind prea mare, dorinţa s-a împlinit. 
La ARA au fost în fiecare an de-atunci şi participanţi din România, din ce în ce 

mai mulţi. 
Între 3 şi 7 iunie 1992 a avut loc a 17-a sesiune a Congresului Academiei 

Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (ARA) găzduită în campusul universitar 
California State University, Northridge (CSUN), Los Angeles, California, iar 
Preşedinta Congresului a fost dna prof. univ. dr. Ileana Costea. Au participat şi 20 de 
profesori, cercetători, oameni de ştiinţă din România, cu burse Fullbright, IREX, 
Soros dar şi pe cont propriu. Programul congresului a constat din sesiuni de prezentări 
în domeniul artei şi ştiinţei, organizarea unor expoziţii de carte, artă, arhitectură şi 
prezentare de film şi diapozitive. 

Tema congresului pe care s-au axat principalele prezentări şi discuţii în cadrul 
meselor rotunde a fost „Sfârşitul izolării României”. Au participat peste 100 de 
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persoane, dintre care 55 au susţinut prezentări. Manifestările congresului s-au bucurat 
de o largă audienţă şi în ansamblu acest eveniment a avut un meritat succes. 

Temele prezentărilor au fost complexe şi variate abordând un spectru larg de 
domenii: lingvistică, literatură, sociologie, psihologie, educaţie, religie, istorie, artă, 
arhitectură, medicină, informatică, matematică, ştiinţă, economie, management, ştiinţe 
politice, etnografie, antropologie şi folclor. Prezentatorii au expus într-un timp scurt, 
de 20 de minute, o temă din domeniul lor de activitate după care auditoriul format în 
medie de un grup de 7-30 de persoane au continuat tema în cadrul unor discuţii libere. 
Asistarea la prezentări a multor persoane din comunitatea din California, fără poziţii 
academice şi participarea lor la discuţiile care au urmat a fost binevenită. Este evident 
că în România transformările au început pentru că şi lucrările acestui congres au 
variante diferite faţă de cele anterioare. Pentru românii din exil privirea spre ţară s-a 
schimbat radical, permiţând reluarea legăturilor cu colegii lor de acasă. Aceasta a 
produs „o efervescenţă şi o intensitate a participării lor”, arăta atunci dna prof. univ. 
dr. Ileana Costea.   

Atunci a fost premiat cu Premiul pentru Literatură scriitorul Bujor Nedelcovici 
pentru romanul Al doilea mesager, premiat mai întâi de Pen Clubul francez la Paris. În 
1993 a avut loc la Chişinău, între 12-16 iulie cel de-al XVIII-lea Congres al 
Academiei Americano-Române de Ştiinţe şi Arte, având ca temă: Moldova: deschideri 
culturale şi ştiinţifice spre Vest. Au fost peste 1000 de participanţi în capitala 
Basarabiei. 

O parte dintre noi am mers cu trenul până la Iaşi, după care un autobuz din 
Chişinău ne-a preluat. Atunci am dus pentru Muzeul de Artă din Chişinău două 
tablouri ale pictorului de origine basarabeană, Ovidiu Lebejoară. Vernisajul a avut loc 
alături de lucrările sculptorului Ingo Glass, iar despre lucrările celor doi artişti a vorbit 
atunci regretata arhitectă Gabriela Carp din Műnchen. 

Aici lucrările s-au ţinut la Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar la Primărie a 
fost festivitatea de numire de „cetăţean de onoare” al oraşului Chişinău a lingvistului 
Eugenio Coşeriu, basarabean de origine. 

Masa rotundă privind situaţia Basarabiei a fost deosebit de animată: a fost 
adoptată şi o Declaraţie, privind situaţia din Basarabia. Au participat printre alţii Iurie 
Roşca şi membrii Asociaţiei Pro-Basarabia şi Bucovina, cu participarea lui Nicolae 
Pan Halippa, fiul lui Pan Halippa. Lucrările pe secţiuni au avut loc la fiecare Institut al 
Academiei de Ştiinţe din Moldova. Cea de lingvistică la Institutul de Lingvistică, în 
prezenţa directorului, acad. dr. Silviu Berejan. La Chişinău a participat şi Monseniorul 
Octavian Bârlea, care a fost primit cu multă bucurie şi aplaudat de întreaga audienţă la 
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deschiderea Congresului.  În timpul Congresului au fost excursii şi participanţii din 
România au fost încântaţi de locurile basarabene, de Chişinău şi din împrejurimile 
acestuia. 

În anul 1994 a avut loc cel de-al 19-lea Congres anual ARA la Northampton, 
Massachusets, USA. Într-un decor autumnal ruginiu, ce numai în „paradis” poate fi, 
pe malul lacului „Paradise”, „Smith College” şi ale sale aule cu iz victorian de „Noua 
Anglie”, din Northampton, Massachusetts, a găzduit între 3 şi 6 noiembrie 1994, cel 
de-al XIX-lea Congres al Academiei Americano-Române de Ştiinţe şi Arte (ARA). 
Au participat 35 de invitaţi din România şi 5 din Basarabia. Au fost sărbătoriţi doi 
dintre cei mai importanţi oameni de artă de origine română care şi-au cucerit un loc 
deosebit în cultura occidentală şi anume: George Enescu şi Eugen Ionesco. Congresul 
Academiei a inaugurat de fapt anul evenimentelor consacrate comemorării 
compozitorului George Enescu. Membru de onoare al Academiei Americano-Române 
din 1983, marele dramaturg francez de origine română, Eugen Ionesco, s-a stins din 
viaţă la Paris. Ar fi împlinit atunci la 13 noiembrie 1994 vârsta de 85 de ani. 

Lucrările Congresului au fost deschise în marele amfiteatru al Colegiului, Sage 
Hall, de către profesorul emerit Lory Wallfisch, preşedinta Comitetului de organizare 
locală a Congresului. Doamna Mary Maples Dunn, Preşedinta Colegiului Smith a 
salutat cu multă căldură pe participanţii veniţi din numeroase ţări ale lumii şi le-a urat 
activitate fructuoasă în cadrul lucrărilor Congresului. Profesor Maria Manoliu-Manea, 
Preşedinta Academiei a prezentat apoi „The President’s Address”. Au fost prezentate 
liniile de activitate ale ARA, ca instituţie americană menită să contribuie, în spiritul 
independenţei academice, la prezentarea fenomenului românesc prin prisma gândirii 
occidentale, a valorilor spirituale româneşti în cercurile academice americane şi, în 
consecinţă, la găsirea celor mai adecvate formule pentru a stabili contacte directe între 
oamenii de ştiinţă şi artă americani şi colegii lor din România.  

La deschidere s-a citit Mesajul trimis Congresului de Lordul Yehudi 
Menuhin,fost elev al lui George Enescu. Lordul Menuhin a trimis Congresului filmul 
pe care l-a realizat în colaborare cu Televiziunea Română „Enescu in my heart”, 
vizionat de participanţi. 

Diploma de onoare ARA pentru cea mai bună carte a anului 1994 a fost 
acordată profesorului Keith Hitchins pentru volumul Roumania 1866-1947 apărut la 
Oxford (Clarendon Press). 

Participanţii la Congres au adoptat o rezoluţie în care cer Congresului Statelor 
Unite să intervină în favoarea eliberării patriotului român Ilie Ilaşcu, deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova.  
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Cu prilejul Congresului ARA a apărut numărul 19 al revistei ARA Journal, 
care conţine un bogat material consacrat în primul rând operei lui Eugen Ionesco şi 
Congresului ARA de la Chişinău. 

În 1995 în august a avut loc la Universitatea din Reno, un oraş situat în zona 
înaltă a Deşertului Nevada, oraş care „sfidează”, prin geometriile arhitectonice şi 
feeria jocului de lumini, accepţia de „ariditate” a statului Nevada. 

Universitatea, înfiinţată din anul 1874, se recomandă prin cele şaptezeci de 
ansamble ale campusului, de la amfiteatre, biblioteci, aule de concert, centru de 
cumputere, laboratoare, centru de medicină, complex muzeal, până la impresioanta 
construcţie a stadionului de dimensiuni olimpice. Este o oază de vegetaţie exuberantă, 
ca un preambul al pădurilor de pini din Munţii Sierra Nevada care prelungesc linia 
orizontului. 

Organizarea evenimentului aniversar, care a reunit cercetători din USA, 
Canada, România, Moldova, Franţa, Germania, Spania, Italia şi Elveţia, a revenit 
Doamnei Monica M. Grecu, doctor în filologie, profesor al Univesităţii Statului 
Nevada. Domnia sa a reafirmat în nota generală a dezbaterilor distincţia şi eleganţa 
discursului academic. 

Motto-ul Congresului: „Lumea românească în viziune occidentală” a dominat 
sesiunea omagială de debut, revenind atât în mesajele remise forului academic cât şi în 
discursurile inaugurate prin cuvântul doamnei preşedinte prof. Maria Manoliu Manea. 
Evenimentul a fost onorat în mesajul preşedintelui Bill Clinton şi al Guvernatorului 
Statului Nevada, Bob Miller. 

Plenul amfiteatrului s-a înclinat într-o dureroasă reculegere: „In memoriam 
Emil Cioran”, „In memoriam Mihai Botez”, nume care au impus instituţia în 
conştiinţa mediilor universitare americane. Evocarea istorică a dinamicii spiritualităţii 
româneşti, în sinteza realizată de profesorul George Emil Palade, laureat al Premiului 
Nobel, a entuziasmat auditoriul. Structurarea tematică a secţiunilor s-a aliniat 
următoarelor domenii: literatură, lingvistică, muzicologie, arte, antropologie, religie, 
biologie, ştiinţe matematice, economie şi istorie, chimie, inginerie, matematică 
aplicată. De o receptivitate deosebită s-a bucurat masa rotundă organizată pe teme 
politice. Nota „diplomatică” a discuţiilor au dat-o Domnul Ambasador John Davis Jr, 
profesorul Petre Gross (California State universitz, Chico) şi dr. Ernest Latham Jr. 
(Washington, D.C.).  

Pledând pentru interdisciplinaritate prin exhaustivitatea funcţiilor estetice, 
manifestările Congresului ARA au culminat cu un concert de gală. Interpreţi 
consacraţi în spaţiul muzical american s-au reunit în interpretarea unor opusuri 
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aparţinând lui George Enescu, Dinu Lipatti, Raul Constantinescu, Tiberiu Brediceanu 
şi Ciprian Porumbescu. 

Programul de concert a fost susţinut de pianiştii Lory Wallfisch (profesor 
emerit, Smith College, Massachusetts), Julien Musafia (California State University), 
sopranele Georgeta Psaros, Eleonora Topan (Los Angeles) şi violonistul Mihai 
Craioveanu (Hope College, Illinois). La sfârşitul Congresului a avut loc o excursie la 
Virginia City, Carson City, Lake Tahoe.  

Prezenţa pentru a treia oară consecutiv a cercetătorilor din România la un 
Congres ARA desfăşurat în Statele Unite ale Americii poate fi sintetizată pe trei 
dimensiuni: Contactul cu mediile universitare americane, dimensiunea ştiinţifică şi cea 
afectivă. Am realizat, din nou, „brutalitatea” izolării informaţionale şi a refuzului, care 
ne-au fost impuse cinci deceni, de a cunoaşte şi a ne recunoaşte prin liantul ştiinţei şi 
artei. 

Emoţia europeanului revenit pe continentul american s-a amplificat în 
imensitatea Deşertului Nevada. „Puritatea” aerului hiperdimensionează spaţiul. 
Culorile deşertului se desfac, parcă, din prea plinul orizontului în valuri arămii de 
rocă, sculptând în forme care memorează o istorie a „Vestului”. Nu-ţi rămâne decât să 
priveşti cu intensitatea care anulează uimirea, lăsând loc contemplaţiei. 

A urmat, în 1996, între 26-29 septembrie Congresul al XXI-lea de la Victoria-
Vancouver, Canada. Înainte de Congres în iulie Florin Diacu a fost în Bucureşti şi a 
lansat împreună cu Phillip Holmes cartea Întâlniri cereşti. Originea haosului şi 
stabilităţii. Lansarea a avut loc la Observatorul Astronomic. Atunci, împreună cu mai 
mulţi participanţi la Congresele ARA i-am făcut supriza dlui prof. dr. Florin Diacu, 
pregătindu-i lansarea. 

În Canada am plecat cu un avion Alitalia. Escala de o noapte am făcut-o la 
Roma, când am lăsat bagajele în aeroport şi am plecat cu ultimul tren, după ce am luat 
viză pe aeroport. Noaptea, Roma era plină de oameni, de vizitatori şi nu ne-am simţit 
obosiţi şi stingheri. Am văzut Coloseum, Columna lui Traian, Palatul Vitorio 
Emanuelle, Fontana di Trevi, unde fiecare din noi am aruncat câte un bănuţ românesc. 
Am ajuns la Toronto, unde majoritatea colegilor au stat la hotel, iar eu cu dna Mariuca 
Minciu de la Radio România Internaţional în comunitatea de români, de la Barlington. 

În cele 3 zile până am plecat spre Victoria am vizitat Toronto şi Câmpul 
Românesc de la Hamilton, Cascada Niagara şi Parcul de distracţii din apropiere de 
Niagara şi radio Româncuţa. La Niagara ne-am întâlnit cu o pereche tânără, familie de 
români, care auzindu-ne vorbind româneşte, au intrat în vorbă cu noi. Erau foarte 
bucuroşi şi nu le mai venea să se despartă de nou. Înainte cu o zi de începerea 
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Congresului am plecat cu un avion Canada 3000, un fel de Ogarul Cenuşiu al aerului. 
La Victoria eu am luat un taxi până la motelul unde am fost cazată. Taximetristul era 
italian de origine şi s-a bucuria i-a fost foarte mare pentru că a putut vorbi în limba 
italiană. Lucrările Congresului au avut loc într-un frumos şi verde Campus al 
universităţii din Victoria, Vancouver Island, British Columbia. Atmosfera Congresului 
a fost atât informală dar şi de prietenie. 

Preşedintele Comitetului de organizare, dl. prof. univ. dr. Florin Diacu a avut o 
largă paletă de lucrări de la cele de matematică, informatică, la ştiinţele umaniste, 
lingvistică, literatură, artă. Congresul a fost deschis de Profesor Constantin 
Corduneanu, prof. emerit la Universitatea din Texas, Arlington şi prof. dr. David 
Stong, preşedinte Universitatea Victoria. 

Au fost sesiuni speciale comemorative, Prof. Nicholas Ţimiraş şi Ion Manea, 
cu participarea soţiilor, d-na Paola Ţimiraş de la Universitatea California, din Berkelez 
şi d-na prof. univ. dr. Maria Manoliu Manea de la Universitatea California din Davis. 
Domnia Sa este şi Preşedinta de Onoare ARA. 

Dl. Constantin Corduneanu a vorbit despre activitatea celui care a fost prof. 
Nicholas Ţimiraş, al doilea preşedinte după Monseniorul Octavian Bârlea, iar Ladis 
Kristoff a prezentat activitatea lui Ion Manea. În adunarea generală s-a stabilit, la 
propunerea lui Peter Gross ca Biroul de presă al ARA-ei să poarte numele lui Ion 
Manea. O altă sesiune specială a fost cea dedicată comemorării lui Sergiu Celibidache, 
iar în sesiunea despre comemorarea lui Nicholas Georgescu Roegen au prezentat 
comunicări dna Viorica Răducanu şi dl. Liviu Groza. În Adunarea Generală a fost 
votată invitaţia prezentată de rectorul Universităţii Valahia din Târgovişte, ca 
următorul Congres să aibă loc la Târgovişte. În ultima zi a Congresului a fost o vizită 
la French şi China Beaches, luându-ne la revedere de la dl Florin Diacu şi 
mulţumindu-i pentru ospitalitate. La întoarcere am mers cu feribotul până la 
aeroportul Vancouver şi trebuie să vă spun că mulţi români americani au mers cu el. 
Am stat o noapte în aeroport. A trecut repede. Magazinele erau deschise şi a trecut 
timpul foarte repede, cu o cafea Mc Donalds şi un sandviş. Dimineaţă am luat avionul, 
tot Canada 3000 până la Montreal. De la aeroport m-au luat soţii Paraschivoiu, la care 
am stat 2 zile. În aceste 2 zile am vizitat Montrealul cu Lelia Paraschivoiu şi l-am 
sărbătorit pe dl. Paraschivoiu de ziua de naştere. 

În Canada, pentru mine a fost chiar o aventură. Am mers mai mult singură. 
Ceilalţi au plecat cu avionul mai repede, căutând să viziteze cât mai multe locuri şi 
univesităţi. Ne-am întâlnit la aeroport în Montreal la plecarea spre România. 

În 1997, Congresul ARA a avut în perioada 26-29 iunie, la Universitatea 
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„Valahia” din Târgovişte. La acest Congres au fost prezenţi participanţi din diverse 
ţări ale lumii. Astfel, din SUS, Canada şi Europa de Vest s-au înscris 75 de 
participanţi, din Republica Moldova 120 de participanţi, iar din România 538 de 
participanţi, dintre aceştia 109 sunt cadre didactice de la Universitatea „Valahia” din 
Târgovişte. Au fost organizate 5 mese rotunde şi anume: 

„Constantin Brâncuşi- simbol al punţii spirituale româno-americane” 
„Vlad Ţepeş- legendă şi adevăr” 
„Contribuţiile programului „Fulbright” la dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice 

româno-americane”, cu participarea unor studenţi americani în România 
„Nicolas Georgescu-Roegen- omul şi opera” 
„Mihai Botez – in memoriam”, masă rotundă moderată de dna prof. Maria 

Manoliu Manea şi cu participarea soţiei lui Mihai Botez, d-na dr. Magda Botez. Au 
mai susţinut comunicări Valeria Guţu-Romalo, Dan Romalo, Paula Diaconescu şi 
regretatul Solomon Marcus. Amintiri deosebite despre cel care a fost Mihai Botez. A 
avut loc şi un work-shop cu tema Tehnologia informatică şi educaţia.  

Între 6 – 9 august 1998 a avut loc al 23-lea Congres ARA la Universtatea din 
Rochester, New York. Preşedintele Congresului Charles Carlton, lingvist a fost în 
România cu o bursă Fullbright, interesat de Studiile Româneşti de lingvistică. 

Şi aici, ca la toate Congresele ARA au fost lucrări dintr-un spectru larg, de la 
literatură, lingvistică, artă la matematică, fizică, chimie, economie, inginerie. 

Prof. Charlton a organizat o expoziţie de Etnografie Românească la Biblioteca 
Universităţii. Participanţii au audiat un recital de muzică al prof. Lory Wallfisch din 
compoziţiile lui Enescu, Barthok şi Mozart. A fost inclus timp de 3 zile şi un program 
de dans popular românesc „Da ingramo” (Să jucăm). Prof. Florea Oprea a oferit spre 
surpriză participanţilor 2 volume cuprinzând lucrările Congresului de la Târgovişte.  

Pe 7 august Comitetul a decis premiile ARA pe 1998: Charles M. Carlton, 
prof. Dan Grindea (New York), prof. Vladimir Tismăneanu (University of Maryland 
at College Park și Viorel Achim de la Institutul de Istorie al Academiei Române, 
filiala Cluj). 

Un important aspect al Congreselor ARA îl constituie întâlnirea dintre cei care 
împărtăşesc aceleaşi interese ştiinţifice şi artistice, un spor de înţelegere reciprocă, un 
dram de apreciere şi respect pentru eforturile celorlalţi. 
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Substantivarea 

                     Ioana Savu 

        profesor de limba și literatura română 
                  Școala Gimnazială „Buică Ionescu”  

                       Glodeni, județul Dâmbovița 
 
Rezumat: Acest articol prezintă informații referitoare la substantivare, un 

procedeu prin care alte părți de vorbire devin substantive în diferite contexte. 
Prezentarea părților de vorbire care trec la clasa morfologică a substantivelor este 
importantă, dat fiind faptul că se creează de multe ori confuzii, iar recunoașterea 
valorii morfologice a cuvintelor reprezintă o problemă în rândul elevilor sau al 
studenților. În concluzie, prin articulare, pot deveni substantive adjectivele, verbele, 
pronumele, numeralele, adverbele și interjecțiile, însă, prin metalimbaj, orice parte de 
vorbire devine substantiv. 

Cuvinte cheie: substantiv, substantivare, conversiune 
 
Schimbarea valorii gramaticale a unui cuvânt este un procedeu intern de 

îmbogăţire a vocabularului, mult mai activ decât se poate crede.23 Conform 
lingvistului P. Gh. Bârlea, conversiunea este mai greu sesizabilă şi analizabilă, din 
cauza faptului că acest mijloc de îmbogăţire a vocabularului aparţine atât domeniului 
gramatical, cât şi celui lexical. Unii lingvişti consideră conversiunea o formă de 
derivare, iar alţii o încadrează printre problemele morfosintaxei.24 

Conform GALR, mărcile substantivării sunt: 
- compatibilitatea cu articolele (un galben, galbenul, călătoritul, o sosire, 

sosirea, binele, un bine) şi cu desinenţe specifice substantivelor, ca -uri (opturi) şi -o 
(frumoaso!); 

- compatibilitatea cu determinanţii specifici substantivului, adjectivele 
pronominale demonstrative (acel intrând, aceşti răniţi, această cântare, aceste 
coborâri), cu adjectivele numerale cardinale (două cântări, trei tineri), genitivele şi 
adjectivele pronominale posesive (oful lui / său) etc.; 

- compatibilitatea cu poziţiile sintactice ale substantivului: subiect (Tânărul 

 
23 P. Gh. Bârlea, 2009, Limba română contemporană, Bucureşti: Editura „Grai şi Suflet – Cultura 
Naţională”,  p. 240. 
24 Ibidem, p. 241. 
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visează.), complement indirect în dativ (Răspund tânărului.), complement direct (Îmi 
ajut aproapele.), de atribut genitival (răspunsul tânărului) etc.; 

- compatibilitatea cu contextele comune substantivului şi altor părţi de vorbire, 
dar care nu sunt specifice clasei morfologice a bazei conversiunii: funcţia sintactică de 
subiect (lipseşte că.), de complement direct (scriu să).25 

 Substantivarea adjectivelor 

Substantivarea adjectivelor este cea mai des întâlnită. Astfel, majoritatea 
adjectivelor devin substantive prin determinare cu articol hotărât/nehotărât/adjectival 
(demonstrativ): „albastrul cerului”, frumosul din artă”, apa de un verde deschis”26, 
„Leneşul mai mult aleargă si scumpul mai mult păgubeşte.”; „Bate toba surdului,/Dă 
oglindă orbului.”; „Surdul n-aude, dar le potriveşte.”; „Nu plăteşte bogatul, ci 
vinovatul.”; „Cele bune / Să s-adune, / Cele rele / Să se spele.” (proverbe); „tot largul 
lumii e urzit din părul tău” (Lucian Blaga, Din părul tău), „Dar oare ar rodi-n ogorul 
meu/atâta râs făr'de căldura răului?” (Lucian Blaga, Lumina raiului). 

O altă situaţie o reprezintă substantivarea adjectivelor cu desinenţe specifice 
substantivelor (-o), prin folosirea lor în cazul vocativ. „Si-am zvârlit asupră-ţi, crudo, 
vălul alb de poezie, (…) / Dar azi vălul cade, crudo! (…)” (Mihai Eminescu, Venere şi 
Madonă); „Frumoaso, / ţi-s ochii-aşa de negri (…)” (Lucian Blaga, Izvorul nopţii) „<< 
– Răule, te-ai supărat? >>” (George Coşbuc, Supţirica din vecini ). 

Adjectivele cromatice devin substantive prin determinare 
adjectivală/atributivă, procedeu frecvent întâlnit la poeţii români: „Ea strânge cu 
privirea snopii de senin ai cerului / şi cântă.” (Lucian Blaga, În lan); „Verde crud, 
verde crud…/ (…) /Vis     de-albastru şi de-azur.” (George Bacovia, Note de 
primăvară); „Negru profund, noian de negru…” (George Bacovia, Negru).  

Substantivarea verbelor 
Un tip aparte de conversiune o reprezintă substantivarea verbelor la infinitiv, 

cunoscute şi sub denumirea de infinitivul lung substantiv(iz)at (a cânta – cântare, a 
scrie – scriere, a citi – citire, a învăţa – învăţare etc.). „Deşi există verbe care nu 
acceptă infinitivul lung substantivizat (*apărerea, *dispărerea < apărea, dispărea, 
*constarea<consta, *crederea<crede, *depinderea<depinde, *dormirea<dormi, 
*mergerea<merge, *mieunarea<mieuna, *murirea<muri, *tuşirea<tuşi, *urârea<urî8 

etc.), clasa acestora este mult mai puţin numeroasă decât a restului verbelor care admit 
forma de infinitiv lung substantivizat.  
 
25 Ibidem, p. 135. 
26 Theodor Hristea, op. cit., p. 97.  
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Formaţiile în -re, formaţii gramaticalizate (prin marea regularitate şi marea 
frecvenţă pe care o au), au ridicat, în lingvistica românească, o dezbatere teoretică 
privind modul lor de formare, mai exact dacă aparţin derivării cu sufixul abstract -re 
sau conversiunii dintr-un infinitiv lung.”27 Lingvista Gabriela Pană Dindelegan 
consideră că sunt, fără îndoială, derivate creaţiile din fondul vechi al limbii: crezare, 
făcare, lingare, mulgare (reg.), născare, păscare, petrecare, pierzare, vânzare, zăcare, 
oferind ca argument apartenenţa bazelor verbale ale conjugărilor cu infinitivul în -e (a 
crede, a face, a linge, a naşte, a paşte, a petrece, a pierde, a vinde) sau în -ea (a zăcea), al 
căror infinitiv lung este -ere (cu e accentuat sau neaccentuat), şi nu -are, ca în formaţiile 
analizate.28 Astfel, infinitivul reprezintă „forma (…) în care verbul se interferează cu 
substantivul”29.  

Infinitivul lung substantiv(iz)at este întâlnit în mod frecvent şi în operele 
literare: „Este timpul renvierii, este timpul rennoirei,/Ş-a sperărei zâmbitoare, ş-a 
plăcerei, ş-a iubirei” (Vasile Alecsandri, Lunca din Mirceşti), „Înţelepciunea şi iubirea 
mea e jocul!” (Lucian Blaga, Trei feţe), „Ne arde-apropierea” (Lucian Blaga, Dorul).  

Şi verbele la supin pot fi substantivizate. „Şi deşi, ca şi în cazul infinitivului 
lung, nu toate bazele verbale admit substantivizarea supinului (*aparţinutul<aparţine, 
*bazatul<(se) baza, *beneficiatul<beneficia, *constatul<consta, *părutul<părea), 
fenomenul substantivizării supinului caracterizează un număr foarte mare de baze 
verbale, putând fi considerat ca gramaticalizat.  

În ceea ce priveşte verbul la participiu, lingvista Gabriela Pană Dindelegan 
consideră că trăsătura substantivizării participiului derivă din natura adjectivală a 
acestuia, precizând că este legată nemijlocit de posibilitatea participiului de a se 
„adjectiviza”30.  

 Substantivarea numeralelor 

În studiul Valori expresive ale conversiunii. Substantiv(iz)area, Valerica 
Sporiş face precizarea că numerale precum doime, pătrime, jumătate, sfert, sută, mie 
etc. devin substantive, având gen, caz, categoria determinării, cunoscând opoziţia 
singular/plural, asemenea substantivelor. În această categorie intră: nume de cifre, 
note şcolare (optul, zecele, un patru), fracţii (două cincimi), intervale muzicale 
(doime), cărţi de joc (şeptar), bancnote (expresive sunt formele diminutivale: sutică, 
 
27 Ibidem. 
28 Ibidem.  
29 Apud Dumitru Irimia, 1997, Gramatica limbii române, Iaşi: Editura Polirom, p. 261. 
30 Gabriela Pană Dindelegan, Aspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de manifestare a 
substantivizării adjectivului, http://ebooks.unibuc.ro/filologie/dindelegan/2.pdf. 
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sutişoară, miişoară, miuţă, care pot fi întrebuinţate emfatic sau peiorativ)31: „Zecile / 
Mărită secile; / Sutele / Mărită slutele; / Miile / Mărită urgiile.” În exemplul: „De ce sa 
fiţi voi sclavii milioanelor nefaste?" (Mihai Eminescu, Împărat şi proletar) forma de 
plural şi articolul sunt semnele clare ale folosirii substantivale. 

De asemenea, este evidenţiat faptul că numeralele cardinale pot avea 
numeroase sensuri limitate (substantivale): I-am dat una… (=o palmă); I-am spus una! 
(=o vorbă tare). Ele pot substitui diverse substantive, devenind simboluri ale 
obiectelor: Unsprezecele a plecat acum din staţie. (= autobuzul nr. 11); Unsprezecele 
sibian a pierdut competiţia. (= echipa de fotbal)32.  

 Substantivarea pronumelor 

Numărul pronumelor care se substantivează este relativ mic. Pronumele 
negativ substantivat are sensul de neant, gol primordial sau stare de spirit33: „Prin 
vuietul timpului / glasul nimicului.” (Lucian Blaga, Ce aude unicornul); „Nimicul 
zăcea-n agonie” (Lucian Blaga, Lumina); „Si iată, din toate, nimicul – / (…) / – 
Acestea erau, deci, nimicul” (George Bacovia, Controversă). Conversiunea 
pronumelui personal eu este de notorietate. Forma creată prin articulare – eul – este 
prezentă frecvent în limbajul literaturii si al psihologiei34: „fii amfora eului meu 
îndărătnic!” (Lucian Blaga, Daţi-mi un trup, voi munţilor). 

Se substantivează şi pronumele reflexiv sau cel de întărire: „stă unul lângă 
altul, nedezlipit, / sinele lângă sine.” (…) „“Sinele” încearcă din “sine” să iasă, / 
ochiul din ochi, si mereu / însusi pe însusi se lasă / (…)”(Nichita Stănescu, Elegia 
oului, a noua). Destul de rare sunt situaţiile în care alte pronume se substantivează: 
„Este un ce măreţ în firea noastră, / Dar acel ceva nu din noi răsare.” (Mihai 
Eminescu, Demonism); „…Ştiu şi ei / Să trăiască / Un ce / Familiar, / Social, / Urmat 
cu sfinţenie.” (George Bacovia, Din explorări).  

 Substantivarea adverbelor 

În ceea ce priveşte trecerea de la adverb la substantiv, Gabriela Pană 
Dindelegan precizează că este un tip de conversiune care este marcată morfologic prin 
apariţia flexiunii de tip substantival (dedesubturi, dedesubturile, dedesubtului; 
aproapele, aproapelui), iar, sintactic, prin apariţia în contexte specifice substantivului 
 
31 Valerica Sporiş, Valori expresive ale conversiunii. Substantiv(iz)area,                      
www.uab.ro/reviste_recunoscute/philologica/...2005/32_sporis_1.doc. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem.  
34 Ibidem.  
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(sunt contexte precum: adjectivul pronominal şi contextul genitivului/ posesivului; 
vezi acest dedesubt al problemei; aproapele nostru) şi cu funcţii proprii substantivului, 
dar imposibile pentru adverb (Nu cunosc dedesubtul problemei – forma nou obţinută 
ocupă poziţia de complement direct – Mă uimeşte dedesubtul afacerii – ocupă poziţia 
de subiect)35. Atunci când încearcă să exprime ele însele noţiuni, adverbele devin 
substantive, fie prin determinare cu articol, fie prin distribuţie contextuală: „Dăinuie 
un suflet în adieri, / fără azi, / fără ieri.” (Lucian Blaga, Somn); „Cu-un dor de 
<<mâine>>, sora lor” (George Bacovia, Trec zile); „Nu era azi, nici mâne, nici ieri, 
nici totdeauna” (Mihai Eminescu, Rugăciunea unui dac). 

 Substantivarea interjecţiilor 

Substantivarea interjecţiilor este destul de rară şi se realizează prin determinare 
cu articol (un of, oful), prin determinare adjectivală (acest of, marele of), prin 
determinare atributivă (ahurile poeţilor) sau prin metalimbaj („Hodoronc-tronc” este o 
interjecţie.) 

Conform studiului Aspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de 
manifestare a substantivizării adjectivului, realizat de Gabriela Pană Dindelegan, 
procesul substantivizării interjecţiei este un proces în care, morfologic, interjecţia 
primeşte flective de tip substantival (oful, ahurile, câr-mâr-uri, heirup-uri), iar, 
sintactic, trece din vorbirea directă (specifică interjecţiei) în cea indirectă, integrându-
se în organizarea propoziţiei în poziţiile caracteristice substantivului („Nu mai încăpea 
câr-mâr” (Creangă), M-am săturat de heirup/ de atâtea heirupuri)36. 

 Substantivarea prin metalimbaj 

Metalimbajul reprezintă un limbaj special (bazat pe un cod special) şi „un 
limbaj despre limbaj”.37 Prin metalimbaj orice parte de vorbire devine substantiv, 
îndeplinind funcţiile sintactice specifice acestei părţi de vorbire. Astfel, prepoziţiile 
sau conjuncţiile, care sunt doar simple instrumente gramaticale, fără capacitatea de a 
avea o funcţie sintactică, prin metalimbaj, devin substantive, fiind subiecte, atribute 
sau complemente: 

„Iar” este o conjuncţie coordonatoare adversativă. (Cuvântul iar are funcţie 
sintactică de subiect, deoarece a fost transformat în substantiv.) Îl scriu pe şi. 
 
35 Gabriela Pană Dindelegan, Aspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de manifestare a 
substantivizării adjectivului, http://ebooks.unibuc.ro/filologie/dindelegan/2.pdf. 
36 Gabriela Pană Dindelegan, Aspecte ale substantivizării în româna actuală. Forme de manifestare a 
substantivizării adjectivului, http://ebooks.unibuc.ro/filologie/dindelegan/2.pdf. 
37 P. Gh. Bârlea, op. cit., p. 241. 
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(Cuvântul şi, un simplu instrument gramatical, are funcţia sintactică de complement 
direct). 

Tot prin metalimbaj se substantivează: 
- prefixe şi elemente de compunere care dobândesc autonomie prin 

conversiune: Ce extra-uri oferă? (servicii suplimentare neincluse în preţ); 
- litere: Lipseşte b-ul; doamnele X şi Y. 
- îmbinări mai mult sau mai puţin extinse: Acum, m-am lămurit că nu există un 

„dincolo de îndoieli” (Octavian Paler, Autoportret).38 
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Pragmatics and Advertising Make History Together 

Olga Bălănescu 
University of Bucharest 

Faculty of Communication and PR 
 
It was September 1993. 
I was a young university assistent in the University of Bucharest, Faculty of 

Letters, when Professor Alexandra Cornilescu announced me that an important 
specialist in the newest linguistic discipline, in Pragmatics would come to our faculty 
in several months: Professor Maria Manoliu-Manea. She was supposed to prepare 
the 16th Congress of the American-Romanian Academy of Arts and Sciences, to 
deliver a conference and to present us her latest book Gramatică, Pragmasemantică și 
Discurs39. 

Many years of scientific research and devotion gathered together in this book 
which was meant to become a precious guide to the Romanian students and specialists 
in Romance and Romanian linguistics. 

Divided into four parts ( Pragmatică și Morfosemantică, Lumea așteptărilor, 
Gramatică și discurs, Limbajul ca ritual), the book generously covers a wide range of 
variables necessary in defining the linguistic categories as well as in explaining 
outstanding types of syntactic constructions. 

This very book represented the landmark of my academic career as it made me 
look for more and more information about the specific features of Pragmatics, a new 
linguistic discipline in Romania by that time. 

The more I was fining out, the happier I was, and step by step a courageous 
idea came to my mind: to write a book on Pragmatics in Romanian. 

It was the conference in April 1994 which marked the starting point of my real 
academic life. It was Professor Maria Manoliu-Manea who encouraged me in the 
adventure I was embarking upon and help me put an order into my ideas. A great lady, 
yet a close and open-minded friend with warm, yet determined voice. 

I remember I had so many questions to ask, and she answered them all with 
patience and friendship. I am looking backwards now and I realize that April 1994 
was the starting point of my university career. I am looking backwards now and I 
stand mindful of the huge scientific research work Professor Maria Manoliu-Manea 

 
39 Maria Manoliu-Manea, Gramatică, Pragmasemantică și discurs, Editura Litera, București, 1993. 
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performed in order to clarify concepts and theories of Pragmatics, grateful to her 
having guided my first steps in understanding and being able to write, in my turn, a 
book on Pragmatics.  

It was 1998 when I did my best to introduce Pragmatics within the learning 
curriculum of the Faculty of Communication and Public Relations and I am proud to 
say that our faculty was the first in Romania to offer its students courses in 
Pragmatics. And all this was possible only because I had the great chance of meeting 
Professor Maria Manoliu-Manea. 

In time, I noticed that Pragmatics may present useful intellectual working tools 
for the advertising discourse which is, after all, one of the most obvious samples of 
colloquial language. I experienced such interpretations during the seminars with my 
students, we had some creative workshops together, and the results were encouraging: 
Pragmatics and Advertising could be approached together. 

For sure, Lady Maria Manoliu-Manea does not know that, somewhere under 
the huge roof of linguistics, a humble university lecturer published in 2005, in 
Romania, a book on Pragmatics40, bearing in mind Gramatică, Pragmasemantică și 
Discurs as a precious pattern.  

 *** 

The present article intends to present the strong connection between 
Advertising and Pragmatics for the benefit of a more efficient message, in the sense of 
increasing sales, on the one hand, and improving every day life, on the other hand. 
The advertiser may be thus able to create a really persuasive message for his target. 

My paper is made up of four parts: introduction, methodology, a case study 
(entitled Points of interest) and limitations, conclusions and recommendations. The 
results of my research led me to a classification of the Romanian advertising into three 
distinct periods, which I will not prove in this paper, but I will focus only upon the last 
period: the contemporary one.  

 Introduction 

Romanian advertising is considered to be at its beginnings taking into 
consideration that for more than 50 years (that is after the 2nd World War until the 
Revolution in 1989) very little has been done in this branch. Immediately after 1989, 
Romanian advertising started flourishing up, being seriously influenced – for the 
beginning- by the highly developed European countries, and trying to build, little by 
 
40 Olga Bălănescu, Texte și pre-texte. Introducere in pragmatică, Editura Ariadna, București, 2005. 
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little its own style according to our own mentalities, beliefs, traditions, in brief, 
according to our identity marks. 

I was mainly interested in underlining the evolution of the Romanian 
advertising in terms of the persuasive strategies, and of the relationship established 
between the iconic message and the discourse-textual one. Lots of elements had thus 
to be taken into account, among which: the presence and nature of the guarantee, the 
relationship between the interlocutors (advertiser and consumer), the perspectives 
upon time and space, the discourse cohesion of the message. Taking into consideration 
that advertising offers us one of the most representative samples of colloquial talk, I 
thought it right to use pragmatics concepts and principles in analysing the selected 
advertisements (as pragmatics is that linguistic science focused on every-day 
language), namely: the deictic elements (of time and space), the theory of verbal acts, 
the pragmatic act, the type of verbal interaction, the principles of communication. The 
last part of my paper also contains conclusions, limitations and recommendations.  

I consider the Romanian advertisements can be classified into two categories: 
reason-why ads and atmosphere ones. 

Reason-why ads were used in Romanian advertising, immediately after the 
Revolution in 1989 (that is in its last period of existence) to differentiate the promoted 
product from others in the market. The fact was obvious in detergents, shampoo, 
soap and chocolate fields. The premise was that consumers are essentially rational 
and made consuming decisions based upon reason. In an expanding market, there is no 
other reason to try to make appeals other than reason-why, because consumers 
continue to buy, but once competition rises and the market flattens, advertisers and 
copy-writers need to find new appeals. 

That is why `atmosphere` advertising soon entered our world and appealed to 
the emotional side, being meant to evoke: 

Sexual desire; 
Patriotism 
briefly speaking, non-rational responses from consumers.  
Irrationality became an issue when our market became saturated and 

advertisers needed a competitive advantage. The debate illustrated that advertising is 
trying to maintain social control over the discipline – that they `know` or have the 
knowledge about ads, and that the amateurs do not. 

These facts try to get to the essence of what advertising is all about, and 
consequently solve all of the problems of advertising. In reality, our advertisers 
actually make use of combinations of the two. 
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One technique of advertisers is to associate the new brand with traditional and 
familiar settings, such as: 

Nature; 
Nationhood; 
The family. 
We shall provide some examples. 
Bergenbier company entered our market making clever use of the values 

mentioned above. They introduced the product on Christmas and, it is well known that 
we highly praise spending Christmas at home, surrounded by the family. When the 
product was first promoted in 1989, the iconic message was built around the idea of 
family. Later on, the concept was developed and the idea of spending time with 
friends was brought along. The product was accompanied by the slogan 

`Your friends know why`. 
(meaning that, if someone asks you why you drink this type of beer, your 

friends will answer him back on the spot that this brand is the most suitable for 
socializing and having fun. The linguistic message was supposed to overemphasize a 
specific conversational implicature) 

The presence of the slogan (which is known as the Unique Selling 
Proposition41) relates advertising to rational consumer decisions: „Each 
advertisement must make a proposition to the consumer… Each advertisement must 
say to each reader: „Buy this product, and you will get this specific benefit… one that 
the competition either cannot, or does not offer”.42 

The proposition must: 
Be unique; 
Try to differentiate the product in the market from other similar ones; 
Be original; 
Be remembered easily by consumer; 
Identity the product immediately; 
Make a correlation between the promoted product and a certain concept which 

is highly appreciated by the consumer. 
 Here are some examples: 
Bergenbier: The friends know why! 
Ciuc One more, and off I go! 

 
41 Rose Reeves, apud Sean Brierley, The Advertising Handbook, Routledge, Taylor&Francis Group, 
London and New York, 2004. 
42 Idem. Page 51-52. 
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Tuborg You and Tuborg. 
One thing should be mentioned in order to make our message more obvious: 

the last example makes use of an interesting puzzle: `you` in `tu` in Romanian 
language. So, the words `tu` and `Tuborg` come close and underline the strong 
connection between the consumer and the promoted product. A copy-writer should 
always take into consideration the linguistic particularities of the community he is 
working for. The impact on the public will be stronger if: 

homophony; 
homonymy; 
synonymy 
paronymy; 
polysemy; 
antonymy; 
are involved. The message will be, thus closer to the public, taken from spoken 

language, and the consumer will feel better and more important in his own eye to 
know that his values are appreciated by the advertiser. He will feel that the advertiser 
addresses to himself only, and will react properly: will go purchase the product. 

David Ogilvy43 asserted that products could be differentiated on the basis of 
brand image and advertising, though the term `brand image` has been used for decades 
before.  

 Methodology 

 In point of methodology, I used qualitative research methods (case study), 
taking into consideration about 50 Romanian advertisements issued in the last few 
years. I was interested both in the discourse message and in the iconic one (the context 
of the advertisement, for instance, being represented by the very iconic message), in 
order to demonstrate the existence of the verbal cohesion of the message.  

Pragmatics sets forth new paths in advertising which proves once more that 
advertising is for ever in search of novelty. It is thus obvious that advertising, whose 
major structural dimension is its being up-to-date, should make use of pragmatics in 
order to turn its message into a more efficient one (as pragmatics is the linguistic 
discipline deeply interested in everyday talk, and advertising offers us one of the 
clearest samples of colloquial speech). 

Pragmatics is highly interested in items which have been long enough ignored 

 
43 David Ogilvy, Ogilvy on Advertising,London, Pan Books, 1983.  
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by the traditional linguistics, namely:  

the speakers taking part in conversation (the relationship between them, their 
identity, their mood, their communicative intention44);  

the context of the conversation.  
These items are considered to be even more important than the information 

itself offered by the proper message45.  
 

 3. Points of interest (case study) 

3.1. Pragmatics is highly interested in the interlocutors of the conversational 
sequence. Advertising is, in its turn, a continuous dialog either between the 
beneficiary of the promoted product/service and the consumer (who are the 
advertising guarantees), or between the advertiser and the target (by means of 
guarantees, too). The presented”slice of life”46 brings out into strong relief various and 
endless types of our contemporary fellows. We do recognize ourselves inside these 
conversational sequences, or we wish were part of them.  

The advertising process of communication is much improved by means of the 
well-known situation of communication. All those aspects which are considered to 
be formal in real life turn out to be informal in advertising ( the relationship between 
doctor – patient, or between the bank clerk and his client, for instance). 

The Romanian advertising creation of nowadays presents us a multitude of 
informal and strange situations of communication. Thus, the clerk working in 
Transylvania Bank is strangely dressed up like a ballerina , wearing a glittering 
crown on his bold head, and a magic wand in his hand. A series of pragmatic acts is 
developed47, their reading being:” I can make all your dreams come true, just like a 
fairy could do”.  

The consumer is induced the strong feeling that the professionalism of 
Transylvania Bank can defeat any other competitor in the market, so the best choice 
for the consumer is Transylvania Bank. 

Another newly built situation of communication is illustrated by the 
relationship between the patient and the dentist. This interaction is not performed any 
 
44 H.P.Grice, Logic and Conversation, in Cole, P., Morgan J.L. (eds.), 1975; Further Notes on Logic 
and Conversation, in Cole, P., (ed), 1978. 
45 Mary Wells Lawrence, A Big Life in Advertising, Knopf, New York, 2002. 
46 Mark Tungate, Adland: A Global History of Advertising, Kogan Page Limited, United States, 2007. 
47 Anne Reboul, Jacques Moeschler, La pragmatique aujourd hui. Une nouvelle science de la 
communication, Edition du Seuil, Paris, 1998. 
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longer inside the austere medical cabinet (which many of us are afraid of), but inside a 
supermarket or a mall, which turn out to be the up-to-date place of spending your 
spare time. Procter & Gamble Company succeeded, in Romania, in making people 
willing to come to their dentist more often, by initiating Colgate toothpaste 
promotional campaign which started implementing a very necessary educational step 
for the population.  

The iconic message and the textual one matched to one another, no matter how 
different they seemed at first sight, so the discourse cohesion of the advertising 
message was fulfilled for the benefit of all: advertiser, producer and consumers.  

 
3.2.The verbal interaction48 is another concept of pragmatics which 

emphasizes the importance of speakers within a conversational sequence. 
The verbal interaction may be of two types: verbal interaction of transaction 

(which is performed between interlocutors who are socially or professionally 
unequal), and the personal verbal interaction (performed between friends). We should 
notice the peculiar way this concept is achieved in advertising, comparing it with the 
spoken language. 

Almost all the Romanian nowadays advertisements are built on the basis of the 
personal type of verbal interaction49. A friendly relationship between advertiser and 
consumer is established, fact which help AIDA principle (attention, interest, desire, 
action) be fulfilled. Psychologically speaking, one will easier take a piece of advice 
when it comes from a friend, than from an unknown person (as he shares the same 
language, values and philosophy of life with his friend). 

The personal verbal interaction is even more obvious in social advertising as it 
is meant to correct mistaken ideas or attitudes of the target. Therefore, the message 
should be simple, clear and accessible as it is supposed to address to the whole 
society50. Sometimes, the advertiser may make use of humour or irony as he intends to 
induce his target a good mood. 

 
48 N.Asher, Reference to Abstract Objects in Discourse, Dordrecht, Reidel, 1993; B.J. Grosz, C.L. 
Sidner, Plans for Discourse, in P.R. Cohen, J.L. Morgan, M.E. Pollack (eds.), Intentions and 
Communication, Cambridge, Mass., MIT Press, 1990. 
49 Florin Dumitrescu, Retorica sloganului. Manual de copywriting în limba română, Editura Integral, 
|București, 2019. 
50 While commercial advertising addresses to a multitude of targets, each and every product being 
destinated to a certain category of persons, and the political advertising adresses to a limited numger of 
targets: only to three types of target: the adepts, the opponents and the confused ones, those who have 
not decided yet upon a certain political party. 
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3.3. The interlocutors of a conversational sequence express their mood by 
means of speech acts used in their dialog. Every single speech act is made up of three 
structural components51: the locutionary component, the illocutionary and the 
perlocutionary ones52. 

The locutionary component is responsible for the grammatical correctness of 
the message. Pragmatics will accept all the constructions in spite of their possible 
mistaken building (which is rejected by the traditional linguistics). Pragmatics accepts 
them all, because it considers the so-called”mistaken constructions” to offer an extra 
piece of information regarding the mood of the speaker which can be more important 
than the proper information of the message. He may be so distressed or may feel that 
miserable as not to take care of the way he speaks. 

The illocutionary component is responsible for the proper communicative 
intention of the speaker. Out of the many verbal acts classification, I decided to 
emphasize the one founded by John Searle53 , namely: declarative, directive, 
referential, commissive and affective speech acts. They may be direct or indirect 
constructions, as they directly express the communicative intention of the speaker, or 
express it indirectly. 

As far as we know, by keeping AIDA principle alive (attention, interest, 
desire, action), an advertisement may become a successful one. This is why the most 
important questions for an advertiser are: 

How to attract the attention of his consumer; 
Once he has done it, how to keep his interest in the advertising message; 
How to make his target desire the promoted product/service. 
By making a clear, explicit promise, the advertiser will not succeed in 

achieving any performance, as the market is full of promises and the target is 
overwhelmed with them. The advertiser should induce his target the idea that the 
promoted product/service is able to change his life for the better54 

Once the consumer has been induced this idea, the message will be read up to 
the end, as the target is interested in seeing how he can improve his life. 

 
51 D. Sperber, D. Wilson, La Pertinence. Communication et cognition, Paris, Ed. Minuit, 1989. 
52 Jacques Moeschler, Anne Reboul, Dictionnaire encyclopedique de pragmatique, Paris, ed. Seuil, 
1994. 
53 John R. Searle, Literal Meaning in Expression and Meaning Studies in the Theory of Speech Acts, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1979. 
54 Jon Steel, Truth, Lie and Advertising. The Art of Account Planning, An Adweek Book Collection, 
John Wiley&sons, Inc., Toronto, 1998. 
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3.4. Pragmatics is also interested in the context55 of the conversational 
sequence. It may be a formal or an informal one, fact which triggers a specific verbal 
construction. 

In advertising, the context is the iconic message. This is always an informal 
one, generating a good and optimistic mood (a meadow in full bloom, a picnic in the 
middle of nature or the comfortable kitchen where mother cooks Christmas sweets 
together with her kids). 

The advertiser makes use of deictic elements of space which are always, in 
advertising, of subjective type56. Thus they contrast with their achievement in spoken 
language, where both objective and subjective deictic elements of space appear. 

The deictic elements of space which are objective in everyday talk ( the office, 
for instance) turn into subjective ones in advertising (the office, which is unanimously 
associated with stress, discomfort and bad mood, sometimes even with disappointment 
proves to be an ideal, exotic space in advertising owing to the promoted product which 
helps the consumer feel better, even if he is at the office. 

 
Nestea Company has recently created Fuzetea Juice, having the following 

iconic message: a young employee, in his first days of work in a big company looks 
very confused around. All of a sudden, drinking the promoted juice, he is transported 
to an exotic place which gives him the energy of working with pleasure. 

Limitations, conclusions, recommendations 
The present paper was limited to the commercial advertising. Social and 

political advertising could offer interesting paths of interpretation. Further researchers 
might deepen the investigation in order to complete the picture 

The advertising theory applied in building the respective message represent 
another point of interest, which might be developed in a distinct paper. I did not 
discuss it in my paper as it represents a very important issue to which specialists have 
dedicated hundreds of pages. It needs, as I said, a paper in itself. 

I consider that advertising may develop nicely in case the advertisers try a 
pragmatics approach of the message. The consumers everywhere are fed up with 
commercial promotions urging them to buy this or that product. What they really need 
is to come to the conclusion of purchasing by themselves, because only under this 
circumstance they will trust the decision. All these can be done by means of 
 
55 Betty J. Birner, Introduction to Pragmatics, Blackwell Texbooks in Linguistics, 2012. 
56 Patrick Griffiths, An Introduction to English Semantics and Pragmatics, Edinburgh University Press, 
UK, 2006. 
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Pragmatics, by understanding and making good use of pragmatic acts, deictic 
elements, conversational implicatures, speech acts, principles of communication, 
context, situational context and so on. The future of Advertising is Pragmatics and 
they can make a successful history together. 
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Mănăstirea Stelea din Târgovişte– lăcaş de cult şi şcoală 
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Rezumat: Între anii 1967-1968, cu prilejul unor cercetări arheologice efectuate 
în perimetrul central al oraşului Târgovişte, au fost descoperite temeliile unui vechi 
lăcaş a cărui amintire era păstrată doar de tradiţia prin viu grai. Ruinele au fost 
cercetate amănunţit în anul1978, fapt care a permis identificarea urmelor a trei 
monumente de cult suprapuse, de un interes deosebit istoric şi arhitectural. 

Prima biserică, ridicată între sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul 
secolului al XV-lea, aşadar în vremea lui Mircea cel Bătrân, a fost construită din lemn 
pe temelie de piatră. Cel de-al doilea lăcaş a fost ridicat în a doua jumătate a secolului 
al XV-lea, după 1459. Spre deosebire de ctitoria anterioară, noua biserică avea ziduri 
trainice, din asize de piatră şi cărămidă şi prezenta un plan caracteristic tipurilor 
planimetrice ale bisericilor moldoveneşti. La doar câţiva metri, către sud-vest, în 
aceeaşi perioadă, a fost construit şi un turn-clopotniţă. Era pentru prima oară în 
arhitectura Ţării Româneşti când o astfel de clădire era ridicată separat de corpul 
bisericii.  

Mănăstirea a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XVI-lea de 
negustorul Stelea, devenit spătar mai târziu, fiind menţionată în 1582 de un hrisov prin 
care Mihnea Turciul întărea o danie făcută mănăstirii şi tot atunci a fost şi sfinţită.  În 
prima jumătate a secolului al XVII-lea, edificiul a fost reconstruit pe aceleaşi fundaţii. 
Ansamblul Mănăstirii Stelea este format din:  

- Biserica „Învierea Domnului”, construită în perioada 1644-1645, pe fundaţii 
datând din secolul al XVI-lea. În pisania bisericii se precizează că biserica a fost 
ridicată de Vasile Lupu pe locul unei biserici mai vechi, al cărei ctitor a fost Stelea 
negustorul. Stilul arhitectonic al bisericii are specific moldovenesc, fiind singura 
biserică construită în Ţara Românească după modelul bisericii moldoveneşti Trei 
Ierarhi din Iaşi; 

- Casa egumenească sau Casa Nifon, reconstruită în anul 1975 pe ruine datând 
din secolele al XV-lea, al XVI-lea si al XVII-lea; 

- Beciul primei case egumeneşti, care a fost construit în secolul al XV-lea; 
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- Corp de chilii (latura de vest), ridicat în secolul al XVII-lea pe fundaţii din 
secolul al XV-lea şi refăcut în secolul al XIX-lea; 

- Ziduri de incintă cu urme de chilii, care datează din secolul al XVII-lea; 
- Turnul-clopotniţă, ridicat în secolul al XVI-lea; 
- Corp de poartă, construit în secolul al XVII-lea. 
 Încă de la început, se pare, că a funcţionat o şcoală particulară grecească, după 

cum arată în memoriile lor scriitorii târgovişteni Grigore Alexandrescu, Vasile 
Cârlova şi Ion Heliade Rădulescu. 

Până să se aprobe reînfiinţarea şcolii publice şi chiar şi după aceasta, oamenii 
de frunte din Târgovişte îşi dădeau copiii la câte un profesor particular, de care oraşul 
n-a dus lipsă niciodată. La ctitoria lui Udrişte Năsturel, în spatele casei 
Alexandreştilor, funcţiona o astfel de şcoală, condusă de un Răducanu, alta a 
funcţionat foarte mult timp la Stelea, activitatea ei continuând şi după înfiinţarea şcolii 
naţionale. Chiar alături se afla o altă şcoală, unde a fost dat şi Grigore Alexandrescu: 
„în Târgovişte, în şcoala şi sub direcţiunea profesorului Rafail (în casele lui Nae 
Hiotu) unde se preda limba greacă modernă şi declamaţiunea”57.  

Rafail era un călugăr aciuatîn două case mici “în faţa uliţii cei mari, despre 
apus”. Clădirea şcolii aparţinuse de fapt căminarului Gheorghe Geartoglu, care locuise 
în apropiere, vizavi de Stelea, şi care o construise aici, pe un loc al mănăstirii Hurezi, 
unde mai târziu s-a clădit Tribunalul judeţean. În 1819, un raport către banul Grigore 
Brâncoveanu amintea faptul că Geartoglu „ţine un dascăl (de) învaţă copii” aici. Încă 
în acest timp, Nae Hiotu îşi însuşise o parte din locul mănăstirii. După 1821, când 
Geartoglu a plecat cu eteriştii pe care-i găzduise, Hiotu a acaparat şi aceste case. 
Clădirea construită pe parter înalt avea un foişor de lemn, printr-o latură a acestuia 
făcându-se intrarea. Acoperită cu şindrilă în patru ape, impresiona plăcut vederea. 

De aici Grigore Alexandrescu a trecut la şcoala lui Mitilineu, pentru a învăţa 
greaca veche. O şcoală grecească figura în bugetul statului încă din 1780, la Stelea. 
Ioan Mitilineu, sosit în ţară prin 1818, se stabilea la Târgovişte înainte de a deschide 
un Institut la Bucureşti. Elevii săi învăţau pe dinafară texte din tragicii greci, citeau şi 
comentau istoriile lui Plutarh, Tucidide şi Xenofon. Grigore Alexandrescu a reuşit să-
şi uimească colegii cu memoria sa. Vasile Cârlova a rămas cu solide cunoştinţe de 
aici, încercând mai întâi să traducă, apoi să scrie versuri în greacă. 

Tot aici, la Târgovişte, Grigore Alexandrescu a învăţat destul de bine limba 

 
57 Remus Caracaş. Bibliografia lui Gr. Alexandrescu (Contribuţii). În:  Prietenii Istoriei Literare, I, 
1931, (extras, p. 13). 
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franceză, desigur tot cu profesori particulari. Din documentele de mai târziu se ştie că, 
la un moment dat, dintre cele trei şcoli particulare existente în oraş, una era 
franţuzească,având şapte elevi. Apoi un profesor pe nume Chiuchiurini dădea lecţii 
„mergând pe la elevi acasă”58. Un astfel de profesor particular de limbi moderne 
devenise Ion Codru Drăguşanu, care încerca să-l înveţe pe Sache Poroineanu, vecinul 
şi ruda Alexandreştilor, germana, străduindu-se la rându-i să-şi însuşească singur 
franceza, după nişte cărţi din casa acestuia. Grigore Alexandrescu ajunse, cu timpul, 
să ştie pe de rost Andromaca, Phaedra, Athalia de Racine, Meropa de Voltaire, 
dobândind o pronunţie perfectă şi cursivitate în declamare.     

Cuvinte-cheie: Mănăstirea Stelea, lăcaş de cult, şcoală  
 
Aparţinând unuia dintre cele trei complexe monastice ale Târgoviştei 

medievale, alături de Mitropolia Ţării Româneşti şi mănăstirea franciscană (Bărăţia), 
mănăstirea Stelea, remarcată la 1653 de Paul de Alep, împodobeşte centrul civic al 
oraşului. Primele construcţii monastice datează din ultima parte a secolului al XV-lea: 
două beciuri de mari dimensiuni şi un zid de fundaţie al unor chilii aparţinând probabil 
unei biserici de lemn.  A doua fază de construcţie a avut loc în a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea, prin cheltuiala negustorului Stelea. Prima menţiune documentară 
datează din anul 1582, într-un hrisov prin care Mihnea Turcitul întărea o danie făcută 
mănăstirii. Dintr-o inscripţie pe un disc dăruit în anul 1600 de doamna Stanca, soţia 
lui Mihai Viteazul, apoi din documentele datând din anii 1614, 1617 şi 1623 reiese că 
mănăstirea era totuşi săracă, aşa cum ne apare şi în documentele ulterioare de până la 
secularizare (1787, 1813, 1832).  

La mijlocul secolului al XVII-lea se plasează cea de a treia etapă de construcţii 
monastice. Vasile Lupu, domnul Moldovei (1634-1653), ridica din nou, în anii 1636-
1637 şi 1644-1645, biserica, păstrată până astăzi, casa egumenească şi chiliile. Din 
pisania în piatră împodobită cu stema Moldovei , încastrată deasupra intrării în naos, 
rezultă că lângă zidul de sud al vechii biserici a lui Stelea fusese înmormântat tatăl 
său, Nicolae Coci. Iată textul: „... Io Vasile Voievod..., domn al Ţării Moldovei. Acest 
sfânt hram al Învierii... l-a făcut mai înainte Stelea negustorul, unde zace şi trupul 
răposatului părintelui meu, Nicolae vel-agă. Iar acum... am dărâmat acea dintâi sfântă 
biserică până la temelie şi...am început să o zidesc din nou, în zilele fratelui nostru, Io 
Matei Basarab voievod,... domnul Ungrovlahiei; şi s-a săvârşit în luna septembrie şi 
anul 7154 (1645)”. Din noiembrie 1653 până în 1658 (cu unele întreruperi în timpul 

 
58 Gh. Pârnuţă. Începuturile culturii şi învăţământului în judeţul Dâmboviţa, 1972, p. 143-170. 
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călătoriilor prin ţările române şi la Kiev), noua casă egumenească a devenit reşedinţa 
patriarhului Macarie al Antiohiei. De la fiul şi secretarul său, diaconul Paul de Alep, 
care l-a însoţit în Ţările Române, ne-a rămas prima descriere a noii biserici a 
mănăstirii, care era „mare şi înconjurată cu ziduri de piatră.. Biserica amintită este 
foarte mare şi înaltă, are două turle zvelte... Tâmpla este o lucrare rusească. Biserica 
este foarte bine luminată şi are trei uşi”. 

În februarie 1658 mănăstirea Stelea, unde se refugiaseră şi lefegii cazaci cu 
familiile lor a fost afectată de incendiul provocat de oştile otomano-tătare. Paul din 
Alep ne relatează evenimentul: „Iar năvălitorii au dat foc bisericii, care era plină cu 
lăzi şi cu lucruri aparţinând populaţiei, şi au ars-o cu totul, atât pe dinăuntru, cât şi pe 
dinafară, cu zidurile şi cu acoperişul ei cu tot; şi împreună cu ea a pierit, vai!, şi acel 
iconostas de o frumuseţe atât de rară”. 

De la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX-
lea în chiliile mănăstirii a funcţionat o şcoală unde au descifrat primele buchii Vasile 
Cârlova, Gr. Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu.  

În afara şcolii domneşti, în bugetul şcolilor statului, la Târgovişte au funcţionat 
în această perioadă şi şcoli particulare. De asemenea, pe la diferite case, au fost 
angajaţi dascăli particulari, unii dintre ei destul de bine pregătiţi. Deducem aceasta din 
nivelul de pregătire a unor tineri bine cunoscuţi istoriei literaturii şi culturii ţării 
noastre. Amintind numai pe Vasile Cârlova, Ion Heliade Rădulescu şi pe Grigore 
Alexandrescu, ne putem da seama de învăţăturile care s-au dat în Târgovişte în etapa 
pe care o prezentăm.  

Dintr-o notă autobiografică a lui Grigore Alexandrescu aflăm că a învăţat carte 
la o şcoală particulară condusă de un dascăl grec numit Rafail. În şcoala lui Rafail se 
„preda limba greacă modernă şi declamaţiunea”. Tot de la el cunoaştem că a învăţat 
limba elină în „şcoala condusă de Mitilineu”. Aceste învăţături le-a dobândit înainte 
de anul 1830, când vine la Bucureşti. În nota autobiografică, Grigore Alexandrescu ne 
indică şi locul unde funcţiona şcoala condusă de Rafail. Aceasta se găsea în casele lui 
Nae Hiotu din Târgovişte59.  

O altă şcoală particulară a funcţionat la biserica Stelea. Este posibil ca aici să fi 
fost şcoală încă de la întemeierea bisericii. Această şcoală şi-a continuat activitatea şi 
după înfiinţarea şcolii naţionale. Astfel, ea este amintită şi în anii 1842 şi 1844. La una 
din aceste şcoli au învăţat şi Vasile Cârlova şi Ion Heliade Rădulescu.  

 
59 R. Caracaş. Contribuţii la biografia lui Gr.Alexandrescu. București, Editura Societatii "Prietenii 
Istoriei Literare" 1931, p. 37. 
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Pe lângă biserica Târgului a fost de asemenea o şcoală în limba română, 
condusă de Răducanu , cântăreţul acestei biserici. La Târgovişte a fost numit Gr. 
Vlădescu ca al doilea profesor. M. Drăghiceanu raportează Eforiei Şcoalelor că a sosit 
noul profesor, că a venit la el acasă şi că pentru şcoală a găsit „chiliile Stelei” unde, 
„din vechime a fost si şcoală grecească”60. 

Gr. Vlădescu a luat conducerea claselor mici (I şi II), iar M. Drăghiceanu, ca 
profesor mai vechi şi conducător al şcolii naţionale, a trecut la clasele mai mari (III şi 
IV). Probabil că şi la biserica Stelea, chiliile erau mici sau nu se repartizase pentru 
şcoală decât una singură, deoarece Gr. Vlădescu arăta că nu poate lucra în aceeaşi sală 
cu două clase61. Şcoala naţională din Târgovişte a funcţionat în chiliile mitropoliei din 
1833 până în 1848. Înfiinţându-se şi al doilea post de profesor (în 1847), clasele 
acestuia şi-au desfăşurat activitatea în chiliile de la biserica Stelea. 

Este cunoscută Şcoala grecească de la biserica Stelea. Ea a funcţionat aici până 
în anul 1845. De la această dată nu mai este atestată în documente. Din 1847 am văzut 
că în chiliile acestei biserici, în locul vechii şcoli greceşti, se ţineau cursurile pentru 
clasele I şi II de la şcoala publică. Arhiva ne arată că la Târgovişte funcţionau trei 
şcoli particulare (una franţuzească cu 7 elevi, alta grecească- cea de la Stelea- cu 6 
elevi şi o şcoală românească cu 7 elevi)62. Şcoala grecească nu mai figurează în 
rapoartele din anul 184363, în schimb în 1845 mai apare o şcoală românească64, pe 
lângă cea franţuzească şi românească existente. În anul următor, aceste şcoli au avut 
un număr mai mare de elevi.  

Este interesat de arătat şi plata care i se oferea acestui dascăl. În afară de 390 
lei, contractul prevedea că are dreptul la o pâine pe zi, o oca de mălai, pentru sluga sa, 
câte o litră de vin, la dejun şi la masă, hrana de fiecare zi „plus alte mezelicuri”. I se 
mai dădea trei ocale de lumânări pentru vară şi 12 ocale de seu pe timpul de iarnă, 
precum şi 3 care de lemne pe timp de vară şi 12 care pe timp de iarnă65. 

Din felul cum s-a organizat învăţământul în această perioadă, din activitatea 
desfăşurată în şcoli, din programa care s-a aplicat, din rapoarte şi cuvântări, 
desprindem câteva idei pedagogice de care s-au călăuzit organizatorii şcolilor. 

Ca o atestare e existenţei şcolii de la biserica Stelea este ceea ce se chema 
 
60 Arhivele Ist. Centrale, MCIP, dos. 1283/847, f. 196.  
61 Idem, dos. 1283/847, f. 211. 
62 Idem, dos. 2688/841, f. 224. 
63 Idem, dos. 2688/841,f. 277. 
64 Idem, dos. 1806/844, f. 145. 
65 C. Erbiceanu. Viaţa şi activitatea literară a protosighelului Naum Rîmniceanu, Bucureşti, Institutul 
de Arte Grafice Carol Göbl, 1900, p. 57. 
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„Chiriaşii” lui Vasile Lupu care denumea cercul literar –artistic constituit în deceniul 
patru al secolului XX la clopotniţa Mănăstirii Stelea, unde se afla atelierul pictorului şi 
sculptorului Vasile Blendea. „Chiriaşii” lui Vasile Lupu erau poeţii: Matei 
Alexandrescu, Ion Calboreanu, Iosif Dumitrescu –Pietrari, istoricul literar Ion 
Negoescu, publicistul I.G. Vasiliu, pictorii Vasile Blendea, Aurel Vasilescu, Eduard 
Săulescu, Bob Bulgaru. Se organizau şezători literare la „Sala de arme” şi în judeţ, 
unde erau invitaţi scriitorii contemporani reprezentativi. Se citeau versuri, se comenta 
literatură şi artă, se organizau expoziţii66. 
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Curente și facțiuni evreiești în antichitatea târzie 

Drd. Iosif Diaconu, 
bibliotecar-șef Universitatea Adventus 

 

 Introducere 

Iosefus Flavius menționează patru curente (partide, orientări) în cadrul 
iudaismului din a doua jumătate a perioadei celui de-al doilea Templu: fariseii, 
saducheii, esenienii și zeloții. Deși amintiți de Iosefus, sicarii nu erau considerați un 
curent. De asemenea, ne vom referi și la creștinism.  

Acestea s-au născut ca reacție a condițiilor politice, religioase și sociale din a 
doua jumătate a perioadei celui de-al doilea Templu. Unele sunt grupări religioase 
(esenienii, creștinii și fariseii), altele politico-religioase (saducheii), iar altele sunt 
militare (zeloții și sicarii). 
 

 Fariseii 

Definiție: curent al iudaismului antic activ în perioada celui de-al doilea 
Templu din care, după anul 70 a rezultat iudaismul rabinic. 

Etimologie: termenul fariseu provine de la ebraicul: perușim - semnificație 
incertă - separați, separatiști, puși de-o parte. 

Figuri proeminente: Hilel, Șamai, Iohanan ben Zakai, Ismael, Akiva. 
Scurt Istoric: nu este foarte clar cu a apărut. Se dezvoltă în mod special după 

revoluția hașmoneană (167). Se considerau descendenții lui Ezra. Au fost excluși din 
Sanhedrin de către Ioan Hircan (132-104). Erau rivalii saducheilor. Nu au avut prim-
planul politic și administrativ, dar au fost preferați de popor. Au avut un rol covârșitor 
în definirea iudaismului. Ei au supraviețuit desfințării politice și căderii centrului 
religios din anul 70. Compilează Mișna. 

Caracteristici: Una dintre principalele lor caracteristice este aceea că puneau 
egalitate între tradiția scrisă (Tora) și tradiția orală. Considerau că Torah nu trebuie 
aplicată literal, ci trebuie interpretată. Ei se ocupau de aplicarea Torei la condițiile din 
timpul respectiv. De aceea studiul Torei era preocuparea majoră a vieții lor (fapt care 
i-a ajutat să depășească tragedia națională). Mai credeau în existența îngerilor, 
nemurirea sufletului, învierea morților, răsplătire conform faptelor, escatologie 
mesianică. Credeau că totul este rânduit de Dumnezeu, dar omul poate alege între bine 
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și rău. Din punct de vedere politic, fariseii preferau o guvernare străină (spre deosebire 
de zeloți) și care nu îi tulbură în desfășurarea ritualurilor, unei guvernări interne, dar 
decăzută. Nu acceptau violența și forța. 
 

 Saducheii 

Definiție: curent politic și religios activ în Iudeea din sec II-lea î. Hr. - sec I 
d.H. Au dispărut după distrugerea Templului. 

Etimologie: din ebr. Țedokim (drepți) 
Istoric: Nu avem surse directe. De aceea trebuie privite în mod critic. Sunt 

urmașii lui Țadoc, un eretetic din sec II î. Hr., dar are legătură cu amintirea unui alt 
Țadoc, mare preot în perioada lui David și Solomon. Ioan Hircan (132 -104) a hotărât 
să se bazeze pe ei. Au deținut cele mai importante funcții în Sanhedrin, ca și funcția 
de mare preot. Era constituită din aristocrație. 

Caracteristici: Principala diferență față de rivalii lor era că nu acceptau tradiția 
orală. Centrul vieții religioase era Templul. Din această cauză important pentru ei era 
sacrificiul și nu învățătura. Tora era clară și trebuia aplicată ca atare. Ei nu interpretau 
Tora, ci o aplicau în mod strict. De aceea, în timp ce fariseii considerau acceptabil să 
primească bani în schimbul aplicării Legii Talionului, saducheii considerau că trebuie 
aplicată direct. 

Afirmau liberul arbitru, nu credeau în nemurirea sufletului și nici în învierea 
morților. Nu acceptau existența îngerilor și nici nu așteptau venirea lui Mesia. Mai 
credeau și că Dumnezeu este prea-puțin implicat în viața oamenilor. 

În timp ce farisei subliniau proeminența învățăturii și a pietății, saducheii 
preferau genealogia și autoritatea politică.  
 

 Esenienii:  

Definiție: un curent semi-monastic care s-a dezvoltat pe fondul prigoanei lui 
Antioh Epifanul (167). 

Etimologie: termenul provine de la cuvântul grecesc: essenoi sau esseaioi – cu 
semnificație controversată: pioși, tăcuți, vindecători. 

Istoric: Erau localizați în special pe malul nordic și vestic al Mării Moarte. 
După Filon (15 î. Hr. – 45 d.Hr.), erau cam 4000 pe timpul lui. Apariția lor este legată 
de sfârșitul războaielor hașmoneilor. Au fost implicați în războiul contra romanilor 
din 67-70. Au dispărut după această dată. Comunitatea de la Qumran este considerată 
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a fi o ramură a esenienilor. 

Caracteristici: trăiau organizați în comunități, practicând munca manuală. 
Femeile nu erau admise în comunitate. Intrarea în comunitate se făcea doar la 
maturitate printr-un procedeu de inițiere sau probă. 

După perioada de probă se depunea un jurământ că vor păstra secretele 
comunității. Odată intrat în rândurile comunității noul membru putea participa la 
mesele comune. Practicau un fel de spălare rituală. Accentuau puritatea personală. 
Practicau modestia, disprețuiau luxul și plăcerile. Studiau cărțile sacre. Denunțau 
sclavia. Iosefus a favut o încercare de intrare în comunitate, dar s-a retras. 

Erau apropiați de farisei ca doctrină. Negau liberul arbitru. Credeau în 
nemurirea sufletului și în răsplătirea faptelor. Considerau templul condus de Saduchei 
corupt, nu aduceau jertfe, dar trimiteau daruri. 
 

 Zeloții 

Definiție: partizanii rezitenței armate față de Roma în sec. I. 
Etimologie: gr. Zelotai = eb. Kanaim, zeloși 
Istoric: Iosefus Flavius plasează nașterea lor în anul 6 când Quirinius face un 

recensământ. Iuda Galileanul și un fariseu (Țadoc), predică răscoala și îndeamnă 
poporul să nu se supună recensământului, deci sistemului fiscal roman. Au avut rol 
activ în războiul contra romanilor și au dispărut după căderea Ierusalimului, sau mai 
precis a Masadei (74). 

Caracteristici: Acceptau notiunile fariseice, dar Îl considerau pe Dumnezeu ca 
fiind singurul stăpân. Considerau ca apostazie acceptarea autorității păgâne și, în 
consecință, se impunea intervenția armată. Se caracterizau printr-o puternică așteptare 
mesianică și recunoașterea exclusivă a regalității divine. 
 

 Sicarii 

Definiție: Nu aveau un specific religios, ci luptau împotriva romanilor sau a 
celor care cooperau cu romanii. 

Etimologie: lat. Sicca = mic pumnal curbat. Sicarii erau vazuți ca bandiți sau 
haiduci. 

Istoric și caracteristici: Nu se știe exact cum s-au dezvoltat. Aveau multe 
dintre trăsăturile zeloților, însă, în timp ce zeloții luptau în mod deschis, sicarii se 
infiltaru în mulțime și loveau cu pumnalul în mod subit. Activau în special în 
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Ierusalim, în timpul sărbătorilor religioase. În timpul guvernatorului Felix (52-60) l-au 
ucis pe marele preot Ionatan. 

Iosefus îi descrie în termeni negativi: hoți, bandiți, etc, și îi blama pentru 
dezastrul din anul 70. Acționau împotriva evreilor colaboratori sau care refuzau 
chemarea lor de se lupta cu romanii. Au dispărut după distrugerea Templului. 
 

 Creștinismul 

Definiție: religie derivată din iudaism întemeiată de Isus din Nazaret și Pavel 
din Tars în secolul I. 

Etimologie: termenul de creștin provine de la Hristos, care este traducerea în 
greacă a ebr. Mashiah (cel uns). A fost un apelativ dat de către neamuri celor care îl 
venerau pe Isus Hristos. Faptele apostolilor 11:26 consemnează că prima dată urmașii 
lui Hristos au fost nuiți creștini în Antiohia din Siria. Evreii îi numeau la început 
nazareeni. 

Istoric: Creștinismul s-a născut pe faptul că Isus din Nazaret s-a considerat a fi 
împlinirea profețiilor din Vechiul Testament cu privire la venirea lui Mesia (de aici 
termenul Hristos = Cel Uns, desemnat). L-a început a fost parte a iudaismului, cu 
foarte multe elemente fariseice. Sub influența lui Pavel din Tars, acesta s-a deschis 
către nemuri. Cu timpul neevreii a devenit mai numerosi decât evreii, aducând 
totodată o serie de elemente de inspirație greco-romană. În cele din urmă iudeo-
creștinii au dispărut. 

Caracteristici: principala învățătură a lui Isus din Nazaret a fost venirea 
Împărăției lui Dumnezeu și împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. El chema 
oamenii la pocăință și la o viață pioasă, condamnând puternic atât pe farisei, cât și pe 
saduchei. Din acest motiv a fost condamnat la răstignire, cu aprobarea romanilor, deși 
El nu avsese nicio pretenție politică. 

Noul Testment spune că a treia zi după răstignire a înviat și după ce a dat mai 
multe îndemnuri discipolilor, S-a înălțat la cer. A făcut promisiunea că se va întoarce, 
iar ucenicii aveau misiunea ca până atunci să predice Evanghelia (Vestea bună) la 
toate popoarele. 
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...din”Jurnalul” unui Spectator... 

-  (însemnări despre o geografie anacronică) – 

 Dana GLIGA  

     

Opera artistului Luminita Gliga, în fapt”jurnalele estetice” ale sale dezbat 
adeseori, în lumina scrierilor esteților statutul artei în raport cu talentul său, sau cu 
asimilarea elementelor, aparținând domeniilor conexe ale artei. Analizând atent, 
tendințele contemporane în mai toate domeniile vom observa o predilecție din ce în ce 
mai accentuată de redefinire, de reconfigurare, respectiv reinventare, dacă vreți. Da, 
mă refer la conceptul mult vehiculat de”hibrid”. Tentele hibrid-ului sunt resimțite 
în”filele picturale” ale Luminitei Gliga prin parafrazări interpretative din: istorie, 
geografie, sociologie, filosofie, literatură, muzică, estetică, domeniul decorativ, 
conturând un discurs vizual definit de termenii unei vizibile polimatii culturale.  

  Am pornit într-o după-amiază călduroasă de noiembrie să particip la 
vernisajul unui program vizual armonios și sintetizat”filă cu filă”, cum s-ar spune, în 
cazul unei opere scrise. La ceas de seară, la orele 18.30, ușile Sălii”Constantin 
Brâncuși” a Palatului Parlamentului avea să primească publicul larg, numeroase 
oficialități din mai toate domeniile de activitate din străinătate, precum și din țară, 
specialiști în domeniul vizual, etc.”Fragmentarium Abstract” te invita încă de la 
intrarea în Sala”Brâncuși”, cu numele artistei -imediat sub titlul sugestiv al 
programului – Luminița Gliga. Un fragment simbolic dintr-o”filă” descriptivă a 
jurnalului Spectatoarei Luminița Gliga era reprezentată pe afișul de întâmpinare al 
publicului. Acest fragment din lucrarea”The Soul of the Trees” povestește despre 
însăși natura esteticului artistic, ce dialoghează lăuntric cu condiția omenirii, în genere 
; menirea umană și concretețea adevărului filosofic, cu referire la ceea ce ne 
înconjoară. Încă de la primele vizionări ale lucrărilor artistului vizual expozant, trebuie 
să avem în considerare o veritabilă încadrare a naturii esteticului în concordanță cu 
estetica artei și filosofia artei.  

Am ales sa intitulez această reflecție critică”...din”Jurnalul” unui Spectator...” 
deoarece este o opinie echivalentă studiilor de antologie estetică a artei care 
coroborează cu analiza aprofundată asupra staturii artistului profesionist contemporan 
și care expune diverse paradigme ale condiției mesajului estetic. O condiție similară 
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este întâlnită în cazul Luminiței Gliga, unde ea este, de fapt, Spectatorul, mai ales dacă 
parcurgem cu minuțiozitate opera scrisă a lui Karl Marx sau Ferdinand de Saussure, 
unde”ghidul spectatorului” este indicat cu minuțiozitate și unde ne sunt indicate 
preceptele critice referitoare la interpretarea artei, sui generis.  

 Cele o sută patruzeci și cinci de evocări/ fragmente, aparțin unui releveu 
introspectiv, realizat în maniera unui mecanism tributar unui vizionarism simbolist. 
Realizate în tehnica acrylic/pânză sau acrylic/ PFL sau carton, aceste”file picturale”, 
de dimensiuni variate lansează totodată o gamă nemaiîntâlnită la alți artiști, de până 
acum; tehnica acrylic pe piele. Întregul program vizual subliniază per total nota 
abstract-expresionistă, la care este adăugată nota unui vizionarism simbolist. Din 
punctul de vedere al uzitării instrumentarului, în realizarea lucrărilor, poate fi 
observată detașarea artistei de abordările tradiționale ale artei contemporane, creând, 
astfel, publicului, oportunitatea accesării funcției interpretative, prin intermediul 
cromaticii și a formelor, prin varii reconfigurări vizuale. Spectrul tematic are și el o 
anume semnificație care contribuie la completarea tabloului general al programului 
vizual; întâlnim teme, precum: Primul Razboi Mondial, peisaj interpretat, marine, 
oceanide, grădini, elemente vegetale; toate acestea sunt”file” compuse de către artistul 
Luminița Gliga. Fina alură de”file de jurnal” este purtată în aceste compoziții 
abstracte,”rostind” cromatic și compozițional stilul ei, acel alter-ego, care-i atribuie 
denominativ titulatura de”lucrări- jurnal”. Aceste”lucrări-jurnal” nu ne transmit 
doar”creionarea” efectivă a unei teme, ci implicit condiția Luminiței Gliga ; aceea de 
Spectator anacronic la desfășurarea efectivă a subiectului. Căci analizate, fiind, de 
către numeroase personalități din domeniul estetic și vizual,”jurnalele” Luminiței 
Gliga corespund unei asimilări superioare , dincolo de scena obișnuită a realității, pe 
care o observă spectatorul obișnuit. Certe”file” picturale imanente, aceste sinteze 
narează reflecții, care comunică prin dialecte ale semioticii, sau prin crâmpeie 
construite multi-dimensional, ce par să provină din pasaje istorice milenare sau 
dintotdeauna... O particularitate aparte, pe care o veți întâlni destul de sporadic, la 
artiștii artei contemporane (cel puțin autohtone) este capacitatea de reificare a 
lucrărilor; în cazul Luminiței Gliga, fiind întâlnită mai des, prin caracterul declinativ 
al formelor, al liniei și al culorii. Punctând fiecare etapă, din punct de vedere teoretic 
al artei abstracte, Luminița Gliga reușește să calibreze o reală simetrie între funcția de 
Spectator și cea de interpret.  

Și pentru că această expoziție, eu l-am denumit program vizual, al artistului 
vizual Luminița Gliga, vernisat la Palatul Parlamentului constituie una dintre cele mai 
desăvârșite expresii de artă abstractă românească, desfășurate pe scena artei românești. 



Nr. 3(2020) | 161 
 
Artistul a marcat, odată cu vernisajul acestui program vizual si lansarea unei ediții-
excelsior a unui catalog de artist, în care puteți viziona o selecție atent realizată a 
lucrărilor – a”filelor de jurnal”, despre care menționam, în rândurile de mai sus- 
precum și cronici ale reprezentanților lumii cultural-artistice din țară și de peste 
hotare.  

 Privind retrospectiv, curriculum vitae-ul Luminiței Gliga, vom număra cateva 
zeci considerabile de participări personale și colective la viața artistică, din străinătate 
sau autohtonă, receptate lăudabil, pentru performanțe deosebite. În acest sens, aparatul 
critic italian a remarcat activitatea Luminiței Gliga, a evaluat impactul creat de arta sa 
pe scena internațională, iar deciziile unui juriu riguros au constat în multiple 
nominalizări, și ulterior distincții, precum: în anul 2019, artistului vizual Luminița 
Gliga i-a fost acordat Premiul International Art Prize”Boticelli”, Palazzo Borghese, 
Firenze, Italy ; tot în anul 2019, i-a fost acordat artistului vizual Luminița Gliga, 
International Art Prize”Michelangelo”, la Palazzo Brancaccio, Rome, Itlay ; în anul 
2019, artista Lumnița Gliga este prezentată în revista internațională”The Best Modern 
and Contemporary Artists”, Italy; iar în anul 2020, artistei i se acordă premiul 
International Art Prize”Leonardo da Vinci” – The Universal Artist, Palazzo Borghese, 
Firenze, Italy.  

 Conchid cele exprimate personal, în rîndurile anterioare printr-o remarcă, 
adresată artistului Luminița Gliga de către reputata critică de artă, director executiv, 
curator al”The Amsterdam Whitney Gallery”, Chelsea, New York, S.U.A. d-na Ruthie 
Tucker, pe care consider că îi caracterizează creația artistică a Luminiței cel mai bine, 
astfel:”...dincolo de esența tușei de pensulă, se află o simfonie a talentului clasic, cu o 
perspectivă orientată spre proporție și formă...cu acuratețe ea deconstruiește realitatea 
cu imagini expresioniste, iar viziunea ei modernă este o conexiune adagio-încărcată cu 
audiența ei...un adagio de culoare și linie conlucrează pentru a crea o forță cinetică...”.  

“...Recunoscută ca fiind un artist magic”, cu o paletă debordantă de vitalitate, 
urmărim cu interes expresiile artistice, caracterizate de multiple sensuri si semnificatii, 
în continuare.  
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De ce nu iubește Penelope Acruda bărbații 

Florica Bud 

 
Tânăra femeie luptă cu oarecare indiferenţă cu mulţimea înfierbântată care se 

scurge gălăgioasă dinspre Piaţa Universităţii direct în bulevardul Magheru. Şuvoiul 
clocoteşte de ură şi patimi, asemenea unei lave incandescente, scăpate de sub oala de 
presiune a craterului unui vulcan aflat pe punctul să erupă, dornic să se răzbune crunt 
pe omenire. Ea, eterna masa de manevră a Consiliului Planetar, este mereu gata să 
zgândăre subsolul cu tot felul de aparate enervante, unul mai năstruşnic ca altul. 

Penelope Acruda reuşeşte curajos să-şi tragă o parte din cele patru bucăţi de 
suflet – aşa cum şi-l gestionează divizat Aiureala Sa, căci mereu este îndrăgostită, iar 
pe restul de trei nu se putea baza fiind plecate în căutarea fericirii. Îşi reveni abia în 
faţa vitrinei dinspre bulevard a bijuteriei care făcea parte din lanţul magazinelor de lux 
Benvenuto Cellini. 

Locaţia respectivă tronează deosebit de elegant şi luxos, la intersecţia dintre 
bulevardul Nicolae Bălcescu cu strada Batiştei, doar la o azvârlitură de băţ de Hotelul 
Intercontinental, unul dintre punctele de reper pentru întâlnirile sale, mai mult sau mai 
puţin amoroase. Alt punct fierbinte era Teatrul Naţional, dar de el se folosea doar la 
partea a doua a întâlnirii, cea cu vodcă şi cafea aburindă. 

Spun doar o parte de suflet în cunoştinţă de cauză şi pe bună dreptate, căci 
restul de trei – prinse sub zodia lui Cupidon, se află pentru moment într-un binemeritat 
răgaz sentimental – tresăriseră dureros, ca şi cum ar fi revăzut o fantomă pierdută...  

De dincolo de sticla stas a vitrinei ce străluceşte vioaie de curăţenie în soarele 
torid al zilei ca de vară, nefârşit de monotonă pentru cei care vor să-şi trăiască viaţa la 
temperaturi înalte, le zâmbeşte condescendent Che Guevara. 

 Chipul său îi face cu ochiul femeii din cadranul galeş al ceasului Swatch 
rotund. Este chiar Che, în carne şi oase! Şi, poetic vorbind, are atâta cărniţă şi oscioare 
cât poate logistic să surprindă şi să stocheze obiectivul iscusit al aparatului foto, într-o 
biată poză ce are şi ea propriile limite temporal-spaţiale.  

Ei, Caramba! Se scapă fata sâsâind printre buzele, fireşte, cărnoase, strânse 
răutăcios, plină de draci. Lezată, neştiind nici ea de ce, îşi trece pofticioasă limba 
rozacee peste dinţii nemapomenit de albi, ce făceau concurenţă micilor perle de 
cultură de un alb sidefiu. Nu este de mirare că bijuteriile zâmbesc, căci se află 
proaspăt victorioase în urechile mici şi delicate ce stau cuminţi – singurele de altfel 
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care suferă de sindromul imunocuviincios – lipite de capul rotund al eroinei. Ele sunt 
fericite că au câştigat în lupta cu dorinţa de împopoţonare a femeii aiurite, care îşi 
gestionează haotic destinul şi, într-un final neaşteptat, rămân singurele podoabe 
purtate cu plăcere de stăpâna lor, poetesa.  

Un bandit fioros şi crud, dar totuşi ce bărbat! îl cataloghează Penelope cu 
maliţie specifică femeilor pofticioase, fără să-şi poată desprinde privirea de pe chipul 
părând sculpat în aur al rebelului născut în Argentina, dar care va lupta alături de Fidel 
Castro pentru Cuba, hasta la victoria siempre! 

Penelope Acruda rămâne ca o statuie însufleţită în mijlocul trotuarului – încins 
şi moale, dornic să colecţioneze ampretele pantofilor ce-l strivesc nemilos – parcă 
ţintuită de o forţă malefică de gradul doi, fără să-i pese de ghionturile primite darnic şi 
pe gratis din partea participanţilor la Mitingul Anteportas, mulţime combatantă care o 
priveşte fie cu dispreţ, fie cu milă, ca pe o jivină târâtoare şi scabroasă. 

Maldito sea! Un bărbat cărunt şi sobru trecut de prima tinereţe, dar îmbrăcat ca 
un snob în haine negre, elegante, de firmă, îi strecoară dibaci, cu delicateţe înnăscută – 
que verguenza – o bancnotă nou-nouţă de o sută de euro în poşeta enormă de moaşă 
comunală, pe care o poartă cu neglijenţă mereu larg deschisă. 

Îndrăzneţul, surprins la rându-i de gestul necugetat făcut dintr-o pornire greu 
de înţeles şi pentru el, rămâne pironit în mijlocul trotuarului, cu faţa crispată, orientat 
înspre femeia enigmatică, nepotrivită locului, care fără voie opune, dusă-adusă, 
rezistenţă şuvoiului de indivizi adunaţi în grabă de o mână lungă şi poruncitoare. Vox 
populi, vox Dei! Nemaiputând să-i strunească, îi lasă învinsă în voia sorţii, să fugă de 
temperatura exagerat de ridicată pentru sfârşitul lunii mai spre berea rece şi mititeii 
promişi.. 

Juan Selgaldo, bărbatul cărunt posesor al gestului necugetat înfăptuit cu un 
minut în urmă, aşteaptă reacţia fetei. Dar, văzând împietrirea de pe chipul ei răvăşit de 
căldură, se îndepărtează în grabă, schiţând crucea pe care omisese, din comoditate, să 
o facă în dreptul Bisericii Italiene, pe lângă care abia trecuse.  

Un trecător atent la detaliile străzii şi mare amator de scene cu semeni în 
ipostaze bizare îi face vinovatei debusolate un bine. O prinde de cotul stâng, cu 
hotărâre demnă de laudă, smucind-o din calea mulţimii, mai aproape de vitrina 
salvatoare a magazinului.  

Penelope, absentă, îi spune mersi omului bine intenţionat, dar un mulţumesc pe 
un ton zmucit şi cavernos, apoi, fata îşi continuă nestingherită activitatea din care nu a 
putut-o smulge nici mulţimea înfierbântată, continuând cu obstinaţie să soarbă din 
priviri chipul doctorului Ernesto Rafael Guevara de la Serna, postură ce nu îi poate 
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aduce decât dureri de cap şi insomnii.  

La drum, înflăcărat profet al aurorei, pe cărările ascunse şi părăsite, să 
eliberăm crocodilul cel verde pe care-l iubeşti atâta! Surprinsă de timbrul plăcut ce 
declama patetic versuri şi de mesajul dramatic al cuvintelor, se întoarce brusc, dar 
bărbatul distins căruia nu i-a dat importanţă, din cauză o deranjase cu gestul lui jenant 
şi prezenţa insistentă, nu se mai află lângă ea. Mirată, alungă, ca pe o muscă rea, vocea 
ce îi şoptise insinuant versurile la ureche.  

Guantanamera, şopti galeş vânzătorul ambulant – cu o voce plină, baritonal 
plăcută – divelor frumoase, reci şi lascive din revistele purtate de el, supliment 
sexicultural pentru gospodinele tentate să uite că viaţa se scurge atât de banal. 
Cititoare avide, ele visează aventuri nemaipomenite cu idoli parfumaţi. Publicaţiile 
sunt ţinute ostentativ pe braţul stâng de tânărul care îşi poartă cu mândrie pierce-ul 
ştanţat, în bărbie. El îi întinse un exemplar... Penelopei. 

Caramba! El señor îi trimite tocmai astăzi pe toţi pierde-vară. Hombre 
descarado, ce o cântăreşte ca un geambaş din cap până în picioare, pare mult prea 
tânăr ca să fi trăit pe vremea melodiei pline de senzualitate, audiată de ea la pick-up-ul 
bunicului. Gândul că trebuie să scotocească în poşeta plină ca un bazar, după 
mărunţiş, pierzând timpul său preţios, o face să-i întoarcă furioasă băiatului spatele.  

Valea, du-te şi cântă în altă parte! Neafectat de cuvintele ei cam dure, tânărul, 
care răspunde în zilele lui bune la numele de Carlos, îi aşeză delicat revista Amore în 
geanta primitoare. Penelope Acruda îl salută gestul cu un fel de lehamite. Ce vor fi 
având toţi hombres cu ea azi, de se învârt în jurul său ca nişte bondari pofticioşi în 
jurul oalei cu miere? 

Na ţi-o frântă, că ţi-am dres-o! Se întâmplă tocmai în ziua când ea şi-a spus, 
prost dispusă, dis-de-dimineaţă, uitându-se în oglindă, că nu a văzut una hembra mai 
banală, o desalinado. I-o fi trimis El Señor un semn, cum că nu ar fi cazul să se 
osândească, fiindcă bărbaţii nici nu ştiu să facă diferenţa între o femeie frumoasă şi 
una urâtă, ca de altfel, între feminitatea autentică şi cabotinismul cu fumuri de ţigară. 

Pentru ei, o femeie feo este acel exemplar care emite semnale cum că este 
oricând dornică să avansese în ierarhia lumii, oferindu-se patetic pe o tavă aurită. Aşa 
au ajuns toate gloabele nişte frumuseţi care dau ora României. Felicitar, se apostofă 
Penelope, simţind că se face de râs lăsându-se furată de un subiect penibil, al cărui 
desfăşurător nu duce nicăieri, similar telefoanelor mobile fără abonament.  

Guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera... Ca şi cum cineva ar fi 
vrut să continue farsa începută de cei doi bărbaţi, frânturi din cântecul sfâşietor se 
auzeau şi din Mercedesul negru şi lucios, oprit cu un scrâşnet de frâne nemţeşti la 
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semaforul nevoit să numere, cât este ziua de lungă, de la unu la şaizeci, semafor, 
căruia cei care dirijează bunul şi răul mers al lumii, singura pe care o avem, tocmai îi 
schimbaseră culoarea, sub privirea indiferentă a tânărului vorbitor al limbii Hola.  

Când maşina demară scurt, luând cu sine pe marido care mai avusese timp să 
strecoare printre dinţi, aruncându-i totodată şi o privire mânioasă foc, un mentirosa 
adresat eternei Eve, Penelope Acruda rămâne singură cu povara aruncată nedrept pe 
umerii săi firavi. Se trezi îngânând fără voie: Yo soy un hombre sincero, de donde 
crece la palma. 

Penelope îşi doreşte din suflet l’ombre, aflat pe ceasul din vitrina ce o desparte 
milimetric de El Comandante, Che. Cum să aibă curajul să intre în spaţiul unde este 
întemniţat? Se simte neputincioasă a călca în locul care este destinat altor categorii. O 
îngrozeşte gândul, că odată intrată, va fi nevoită să întrebe, folosindu-se de tonul celor 
bogaţi, preţul lui. Ştie că reţeaua de magazine Cellini nu este chiar locul potrivit unde 
una povera poeta, trăitoare din salariul său de secretară, să-şi facă shoppingul. 
Oftează, fără să-şi desprindă privirea de pe chipul crud al bărbatului bărbos. Ce să 
caute Che pe cadranul ceasului elveţian aparţinător unui brand capitalist de succes? 
Este revoltător, Ernestito! 

Părul, cămaşa, cascheta cu stea şi barba revoluţionarului sunt negre în contrast 
cu cadranul roşu aprins al ceasului. Carcasa de reloj de pulsera este din plastic galben, 
la fel ca şi cele două jumătăţi ale curelei. Pe prima jumătate a brăţării se poate citi 
cuvântul scris cu litere de culoare roşie şi galbenă: Revolucion. Pe cealaltă jumătate se 
lăfăie steagul Cubei libere.  

Ah! Cuba celor trei ape, Marea Caraibelor, Golful Mexic, Oceanul Atlantic, 
mări şi oceane care o scaldă sub tutela soarelui tropical! Cuba femeilor frumoase, cu 
ţinută mândră, cu muzica şi dansul lor exotic, lasciv, având dezinvoltura să-şi afişeze 
cu mândrie şi talent feminitatea şi iubirile năbădăioase ce fac din hombres bieţi pioni 
de şah, fără personalitate, pe imensitatea incandescentă a nisipului.  

A fost de ajuns un cuvânt ca amintirile să o soarbă cu nesaţ. Nu cu mult timp 
în urmă, Penelope Acruda făcuse parte din delegaţia restrânsă de scriitori români, 
condusă de Armand Casini, preşedintele de atunci al Uniunii Scriitorilor, care a vizitat 
ţara pe care Ernest Hemingway a idolatrizat-o  

Nu vrea să-şi aducă aminte transformarea trăită de ei odată ajunşi acolo, după 
multe peripeţii în ţară şi la aeroportul din Havana, unde îi aşteptau miliţienii cu 
apucăturile lor cunoscute. Şi-au lepădat în grabă hainele cernite de acasă, îmbrăcând 
fără nici o jenă pantalonii scurţi şi cămăşile havaiene. Sub soarele dogoritor, s-au trezit 
în ei toate pornirile latente. Erau cu toţii avizi de lumină, valuri şi mai ales de... iubire.  
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Într-un târziu, Penelope Acruda îşi desprinde privirea obosită de pe chipul 
bărbatului care o fascina şi, dându-şi seama că nici amintirile cubaneze şi nici 
întâlnirea cu El Senior nu-i fac bine, se hotărî să facă repede un lucru care să o 
întoarcă în actualitatea ei banală.  

Aşa că se urechează mental, decisă să se trezească şi să se bucure de fiecare 
secundă. Cască larg ochii, dispusă să perceapă ce se întâmplă în jurul său, minut cu 
minut. Pentru început, bagă de seama că se află în faţa unei vitrine pline. Pentru prima 
dată în viaţă priveşte cu interes mărcile de ceasuri, atent aşezate în imensa vitrină a 
magazinului Cellini de pe bulevardul Magheru, încercând să le memoreze.  

Nu are nici o noimă ceea ce face ea acum. Dar... parcă... alte multe fapte 
nesăbuite ale căror eroină a fost... aveau? Ceasuri elveţiene: Omega, Tommy Hilfiger, 
Tissot, Breitling, Longines, Gucci, Calvin Klein, Mango, Timberland, Swatch îi 
zâmbeau îmbietor din vitrina luxoasă.  

Vexată de multitudinea de tare lumeşti ce nu doresc decât moartea financiară a 
păcătosului, lăsându-l însă în viaţă, simte cum încet, încet i se strecoară în suflet 
neliniştea, înlocuind rapid tainica euforie cu sentimentul umilinţei. Profitând de noua 
hotărâre de a-şi lua destinul în piept, se pregăteşte să plece, dar nu înainte de a-l saluta 
pe El Señor Che, care imperturbabil îşi vede de viaţa sa de dincolo de moarte. La 
drum, învingători al celor ce ne umilesc, cu sufletul plin de stelele revoltei lui Marti, 
să jurăm că vom învinge sau vom muri! 

Viva Cuba Libre! i se adresează cu evlavie mujer literata bărbatului pe nedrept 
prizonier neclintit al aparatului de măsurat timpul. Ernesto Guevara de la Serna şi-a 
demonstrat cu vârf şi îndesat starea sa de edad viril controversat, iubit şi urât în 
aceeaşi măsură. Iar eu, o biată moluscă fără nici o credinţă, nu sunt decât o vieja 
anticuada, se cadoriseşte cu prea multă dărnicie Penelope. Ieşită din starea de extaz, 
rămâne ca un balon roşu dezumflat, neştiind nici ea ce nume să-i atribuie tristeţii care 
a cuprins-o învăluitoare şi ucigaşă ca o mlaştină cu nisipuri mişcătoare.  

Poate că neomelancolia proaspăt achiziţionată în rate de la Fondul Comun Al 
Stărilor De Bine Şi Al Celor De Rău de mujerzuela straniu implantată ca o ancoră în 
faţa vitrinei magazinului Benvenuto Cellini să aibă o biată aură roşie, comunistă. Asta, 
de dragul bărbatului atroce, căzut mult prea tânăr pe câmpul bătăliilor sale ipotetice, 
apărându-şi destoinic, cu preţul vieţii, principiile adevărate sau false ale scurtei dar 
tumultoasei sale treceri pământeşti: Când vocea-ţi va răspândi în cele patru zări 
reforma agrară, justiţia, pâinea, libertatea, alături de tine, cu aceleaşi cuvinte pe buze, 
vom fi şi noi!   Oare tristeţea fetei să poarte blazonul poveştii de iubire trăite în soarele 
arzător al Cubei totalitare, o Cubă atât de exuberantă, în ciuda sărăciei lucii din care 
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nu reuşeşte să iasă? Sau poate, cu rezervele de rigoare, să-i dea o tentă uşor capitalistă, 
regretând mizeria cu care este pavată din plin aşa-zisa anticameră a lumii libere? 

Este un ceas drăguţ şi are un preţ accesibil. Poate nu ştiţi că Swatch-ul este cel 
mai ieftin ceas bun. Părintele său a făcut avere adresându-se categoriei sociale prea 
sărace pentru a-şi permite un ceas prost, o informă telegrafic bărbatul apărut ca din 
senin lângă tânăra îmbrăcată neglijent, distonând în mod neplăcut cu interiorul în 
tonuri de maro al magazinului luxos şi de bun gust. Bărbatul binevoitor, care îi 
zâmbea uşor flegmatic femeii, în comparaţie cu ea, cea îmbrăcată cam şui, pare un 
adevărat dandy în costumul negru de şifon, cămaşă bleu ciel, cravata în aceeaşi 
nuanţă, cu buline negre, pe care trona acul de cravată din aur alb de 18 karate, cu un 
zirconiu.  

Sorin Procopiu se recomandă cald interlocutorul său, invitând-o galant să 
privească obiectele din aur, migălos lucrate, ceasurile aşezate cu răbdare în rafturile 
magazinului care o sperie încă cu luxul întrezărit de la început printre dungile lungi şi 
mate, sculptate pe sticla cristalină a vitrinei. Ha llegado el momento! 

Que hora es? întrebă dezorientată Penelope, dorind de fapt să întrebe ce caută 
în locul acela minunat, destinat doar favoriţilor sorţii. Fără să îşi dea seama, hembra îl 
urmase timidă pe tânărul cu numele Sorin, dincolo de intrarea de sticlă a închisorii 
moderne în care se află încarcerat bărbatul, care ar fi putut să fie iubirea vieţii, dacă 
ea, Penelope, ar fi avut norocul sau neşansa să se nască în timpul lui şi nu atunci când 
a hotărât soarta în locul său. 

Să fi luptat şi ea, acea Penelopa Acruda, o musarana pe care nu va avea ocazia 
să o cunoască niciodată, nenăscându-se...poate... Ar fi luptat alături de Che Guevara, 
sub faldurile victorioase, fâlfâind pline de demnitate în vântul Cubei, ale steagului 
roşu impus proaspetei posesoare a unui creier spălat-călcat-apretat după reguli de fier 
prestabilite de către el. Dar no importa, aceste inconvenienţe înşirate ar fi fost doar 
fleacuri de babă plângăcioasă, pe lângă onoarea de a fi a lui, doar a lui. 

Toate aceste neplăceri trecătoare ar fi reprezentat doar mici sacrificii faţă de ce 
ar fi însemnat să stea în preajma sa. Penelope să fie acea perno para arriba care să-i 
insufle la masculinidad. Dragostea nebună i-ar fi dat apoi adevărate aripi şi dreptul, 
bietei libelule, care ar fi fost atunci, ca şi acum, Penelope, să respire acelaşi aer 
proaspăt al marilor idei, con el medico, şoptind şi ea: Şi când va veni capătul 
călătoriei, binefăcătoarea alungare a tiranului, alături de tine, cu speranţă în lupta din 
urmă vom fi şi noi! 

Este vizibil pedepsită pe viaţă din motive nebănuite de ea şi nici de Fan Clubul 
Penelopelor Distructive. Din alte motive, ce nu suportă comparaţie cu primele, gândul 
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o duce din nou la El Señor. Penelope Acruda este silită să trăiască singură, clipă de 
clipă, înconjurată de zmei paralei... şi să le suporte neiubirea. Ce poate ea să spună 
despre sentimentele unor moluşte fără idealuri şi dorinţe, chiar dacă sunt false şi ar 
putea fi, mai mult sau mai puţin, contestate la curţile bune ale omenirii? 

Penelope simte cum valul de ură se ridică din ceea ce poartă titlul de nobleţe, 
feminino, şi creşte, creşte asemenea aluatului în care contemporanii, ce nu ne iubesc, 
pun prea multe chimicale de umflat pâinea, până când ea, coca, crescând, poate înghiţi 
cu totul brutarii vinovaţi. Femeia se întristează pe măsură ce îşi vede soarta fără de 
noroc. Ea este predestinată să trăiască între plângăreţii care habar nu au de ce trăiesc 
bine ancoraţi de fuste negre prost croite, peticite şi însăilate cu alb.  

Bieţi muritori, mai mult sau mai puţin simţitori, ei, hombres, considerându-se 
că s-au născut trişti şi fără noroc, îşi târăsc, de-a lungul deceniilor, existenţa de vulcani 
noroioşi stinşi, târându-şi neputinţele cu vădită plăcere. Apoi, umili sau poruncitori, se 
gudură stângaci la picioarele muieruştelor epilate definitiv cu ajutorul laserului de 
ultimă oră, după legi prestabilite prin constituţii îngălbenite de vreme, por un poco, un 
poquito de amor.  

Vax, iubire! În locul reginei, los descarados, cu care împărţim coasta lui 
Adam, primesc ceea ce au cerut peştişorului de aur, de trei ori... Sex, sex şi iarăşi sex... 
dar şi acela destinat cu zgârcenie acestor creaturi cu proiecţii hidoase pe cerul nopţii, 
din care nu pot fi decupaţi decât cu ajutorul picamerului. Vietăţi gânditoare care, que 
verguenza, nici măcar nu mai pot procrea, uscându-li-se sămânţa în blugii jerpeliţi şi 
prespălaţi, prea strânşi ca să mai lase sângele să circule de la inimă la creier şi spre 
alte viscere. 

Buburuze şi bărbătuşi plângăreţi şi uneori cărăbuşi argintii, Neputinţele Lor 
zboară pe orbite precise, legaţi la ochi de câte două ori cu funiile groase şi bej ale 
opacităţii. Apoi... ceremonialul se consumă rapid, preţ de o singură noapte, fără drept 
de apel. Urmează să moară neîntrebaţi, simpli muritori albaştri, devoraţi asiduu, 
milimetru cu milimetru, bieţi masculi neajutoraţi şi insipizi ai unor hrăpăreţe 
călugăriţe. 

 Ce altceva este ea, Penelope Acruda, decât o libelulă îmbrăcată anost, o 
desalinado cu fustă lungă, neagră, din tercot ieftin, neavând însăilat nici tivul de toate 
zilele care, până nu de mult, era obligatoriu. Cine mai are vreme acum pentru toate 
aceste flecuşteţe? Înflorată din belşug cu petale suprapuse, viu colorate, fusta arată 
prea încreţită pe o rejansă albă, astfel încercând să-şi spună amprenta... creatorul ei  

 Maldito sea, creator! un biet croitor din piei de cloşcă, ducându-şi existenţa, 
din ce în mai pauper, pe strada Lipscani, vânzând tot felul de vechituri, la mâna a 
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doua, insipide, incolore, unor femei modeste şi grăbite, aidoma ei. Peste fusta clopot 
avea un tricou unisex, imbatabil, mov degrade, larg şi şleampăt, modelul acela 
simpatizat de bărbaţi, tricou fără sâni, lung ca o zi în postul mare. Obiectul cu pricina 
poate fi de orice culoare, dar musai fără sâni. El face furori, anual, la Târgul Mireselor 
De Carieră, secţiunea Moartea Pe Viaţă A Sex-Apellului în doua tranşe! El îi acoperă 
Penelopei cu generozitate lipsa rotunjimii posterioare. Un fleac! Nu fără urmări!  

O geacă din fâş negru creponat, a cărei lungime abia trece de talie, cu mânecile 
kimono, capişon căptuşit cu o imitaţie de blană de tigru şi nasturi din plastic 
transparent, îi completează în mod fericit, cum se spune la marile prezentări de modă, 
esplendido, ţinuta minunată a fetei. Dacă ar participa la concursul Miss Libelula 
Univers, Penelope Acruda ar avea sorţi de izbândă să iasă regină. Să smulgă ea 
coroniţa cu strasuri albe şi roşii din mâinile celorlalte participante! Ceea ce nu ar fi 
puţin lucru pentru o tânără plecată în căutarea sinelui. 

Perdoname, fata poet asortează la poşeta-trabant de culoarea oului de prepeliţă, 
ce nu stă închisă niciodată din cauza a tot felul de obiecte şi cărţi pe care le îndesa cu 
aplicaţiune, o pereche de saboţi din lemn de brad, modelul subretă, pe care îi trage 
după ea zgomotos, cu o lene demnă de cauze mai bune. 

Fata se bucura copilăreşte de reacţia de bonton a pipiţelor cu ţinute perfecte, de 
ultimă modă, pe axa Paris-Londra-New York. Îmbrăcate de la boutique-urile de afară, 
concurenţă stradală, ele se dau rapid la o parte, îngreţoşate de ţinuta Penelopei. Ea 
citea în ochii lor, de culoarea lentilelor de contact, măriţi de trei ori cu ajutorul 
rimelului cinci într-unul, spaima că le-ar putea atinge din greşeală şi ele ar putea să ia, 
ca pe o nouă gripă, dezordinea ţinutei sale. Cireaşa de pe tortul de gală al Penelopei 
este perechea de ochelari de soare, cu rame negre şi lentile groase şi foarte mari, care 
îi consfinţesc aerul candid de libelulă.  

Yo soy un hombre sincero, Y antes de morir yo quiero cantar mis versos. Doar 
atât efort meritaţi din partea mea, canaliilor maiestuosgăunoase! Este singurul mesaj al 
neîmblânzitei Penelope Acruda, devenind indiferentă la melodia ce doar cu câteva 
minute în urmă o făcuse să cadă în transă. Ciudate arătări sunt femeile din ziua de azi! 
Nimic nu le mulţumeşte, sentiment pe care îl transmit şi obiectelor personale. Mesajul 
hainelor poetei aflate mereu pe punctul de a-şi pierde poezia pe drumul insinuos al 
iubirii este mai mult ca transparent. 

Pentru cine să mă fac nespus de frumoasă în acest început de mileniu trei care 
şi-a devorat eroii şi ne-a aruncat în groapa cu bombe, gestionată de imbecili periculoşi 
şi imberbi care se pregătesc să prindă racheta spre Calea Lacte?. Spuneţi, voi, un nume 
pentru care să îmi vopsesc blond laţele lungi şi încreţite de mama natură şi să mă 
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fardez ca o aguridă răscoaptă, să port pantofi cu tocuri de cocostârc, sutiene cu push-
up şi să trag la fiare vechi, de două ori pe săptămână? întreabă femeia, dureros de 
prozaic, la doar un ceas- lumină de fericire. Por qui? 

După epuizarea cu succes a întrebărilor, Penelope se trezeşte că îl ascultă 
docilă pe Sorin Procopiu, tânărul ce îşi luase în serios munca de slujbaş, ridicând-o la 
rang de vocaţie. Penelopa, sleită de căldură şi gânduri, păşeşte alături de aşa-zisul 
Sorin, în paradisul cu aer condiţionat al ceasurilor care nu pot să-i rezolve existenţa la 
ora trei post meridian. Dar... merită Che Guevara atâta sacrificiu, un minim efort din 
partea femeiuştii rebelde, sechestrată în pupa-i sărăcăcioasă în care s-a încătuşat cu 
bunăştiinţă, riscând să nu mai fie dibuită niciodată de ochii din sticlă fumurie ai 
argaţilor iubirii, ca apoi, din vini asumate, să se ofilească nedorită ţipând asemenea 
furilor:  

Prindeţi iubirea! Sin duda... îşi riscă şi roua de fericire pe care semenii săi, 
socotindu-se nemuritori, sunt tentaţi hulpavi să o soarbă. Apoi, pe motivul că-i poartă 
de grijă, o vor scutura anemici cu mii de braţe false. Si. Se va lăsa ademenită în 
regatul în care este invitată insistent să intre şi va descinde acompaniată de ţipetele 
amestecate ale mulţimii.  

Pe fondul liniştii din magazinul răcoros şi plăcut, desluşeşte versurile eternei 
melodii, Guantanamera, poate cea mai ştiută pe glob, pe care probabil că serviciile 
secrete, nu are importanţă care, i le-au implantat în scop umanitar, cu ajutorul unui 
cip, în urechea stângă: Cultivo una rosa blanco en julio como en enero, para amigo 
sincero, que me da su mano franca. 

La concurenţă, în cea dreaptă, îi răsună lozinca manifestanţilor care îi 
reamintesc că trăieşte în România de azi şi orice este posibil. Trăiască Preşedintele, 
Jos Preşedintele! strigă combatanţii care defilau pe Calea Victoriei. Jos Parlamentul! 
răspundea ecoul celor cantonaţi la Universitate. Cum să zacă rece El Señor Che pe 
cadranul purpuriu a unui Swatch fără să scoată pistolul mitralieră şi, în pas de marş, să 
li se alăture manifestanţilor cam plictisiţi, care din cauza căldurii cam amestecaseră 
lozincile? Dar de partea cui să se alăture El Comandante? El fusese un rebel adevărat 
care crezuse cu ardoare în revoluţia sa. Pe când rebelii de catifea, plantaţi afară, pe 
bulevard, luptă cu amintirile despre viitorul lor, alături de sticlele de bere promise 
după mitingul regizat de maeştrii scenei lirice. Totul va ieşi ca în Manualul 
Manifestanţilor Din Zodia Iepurelui De Apă. Fiecare dintre ei îşi ştie locul şi lozinca şi 
ceea ce este foarte important pentru o zi de joi obişnuită este prescris: No falta nadie. 

Penelope Acruda doreşte din răsputeri să-l privească pe Sorin în ochi şi în 
ochiul de zirconiu al acului de cravată, atunci când el va deschide cutia bleumarin 
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proaspăt scoasă din raft, în care se neodihneşte spiritul lui Che Guevara. În spatele 
chipului de pirat de Caraibe, rebel de Cuba, Argentina, Bolivia, Congo, se află sufletul 
său tulbure care este blestemat să nu-şi găsescă liniştea.  

Să-l mângâie pe El Medico ca o hembra latina plimbându-şi mâna pe geamul 
ceasului, spre stupoarea lui Sorin Procopiu şi a clienţilor miraţi de prezenţa colorată a 
femeii în magazinul de lux... Extaziată, Penelope doreşte mai mult ca orice, să simtă 
căldura chipului colţuros prin geamul de sticlă a Swatch-ului. Pielea sa albă, dornică 
de a fi mângâiată de un hombre sincero şi nu de prădători, care nu ştiu ce înseamnă 
patima şi iubirea unei femei dezlănţuite, se înfioară fără să ceară voie Curţii 
Constituţionale şi Curţii de la Haga... Que lastima!  

Por disgracia, Penelope Acruda îşi dă seama încă o dată că este o biată femeie 
care, deşi trăieşte într-un imperiu al bărbaţilor, totuşi, ea, cea dornică de înţelegere şi 
de multă iubire, nu are pentru cine şi pentru ce să se manifeste frenetic, părăsindu-şi, 
ca pe o piele de cerdo, morga de frigidă autentificată la Notariatul Amantelor Înscrise 
Pe Lista De Aşteptare A Marelui Loc Liber.  

Locul Liber poate fi un locşor însurat, ori doar cuplat, de preferinţă tânăr ori 
foarte bătrân, adică un papa de azugar. În ambele variante fericite neapărat, Domnia 
Sa ar trebui să fie un om... politic, de afaceri, de bancă, de bani gata sau chiar şi de 
presă.  În cazuri exepţionale se acceptă şi candidatura unui om de... artă, numai şi 
numai dacă se află într-un post de conducere. Cînd tinerele domnişoare sunt foarte 
disperate, pot coborî cu uşurinţă ştacheta, până la nivelul uşor desuet al unui secretar 
de stat, ori chiar al unui banal director de bancă.  

Nu este nici un secret că nu se mai poartă doar oamenii de bine, simpli, fără 
accesorii, Domniile Lor fiind prea pauperi pentru... orice gust. În speranţa că va sosi şi 
la ea anotimpul iubirii, fie prin repartiţie direct de la centru, fie prin bunăvoinţa unor 
funcţionari coruptibilo-conştiincioşi, Penelope Acruda poate să desfăşoare din plin, 
nestingherită, activitatea de libelulăprim a societăţii civile.  Un exemplu demn de 
urmat ar fi acela că Penelope Acruda poate să îngroaşe rândurile mitingarilor, fie anti, 
fie pro... preşedinte. O bericică rece, câţiva mititei sau chiar un ciolan cu fasole se vor 
găsi şi pentru ea din raţia celorlalţi combatanţi... Căci ciolanul fără cărniţă s-a împărţit 
imediat după alegeri. E drept că recompensa nu răsplăteşte pe de-a întregul bunăvoinţa 
şi elanul manifestanţilor. Dar mai mult de atâta nu poţi să ai pretenţia să primeşti, ţara 
este săracă! 

Despre El Presidente mai mult se vorbeşte în şoaptă. La zile mari ziariştii mai 
dau drumul la câte un articol despre Domnia Sa, pe care îl nuanţează discret în culori 
pastelate, prezentându-l drept un bărbat cu vână. Să dea domnul să fie adevărat, 
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deoarece avem nevoie de oameni puternici, care să conducă, dispuşi fiind să facă 
oarece şi pentru poporul care nu mai înţelege nimic. Moarte babelor politico- 
plângăcioase!  

Penelope cititise nu cu mult timp în urmă despre un alt român cu vână. Găsise 
articolul, din motive neînţelese de ea, nesemnat, într-un almanah postrevoluţionar, 
grăbit să aducă în atenţia cititorului ahtiat de picanterii un morman de adevăruri 
interzise decenii la rând.  

Vânosul nu era altcineva decăt Ştefan Vasali, poreclit Terente, care la rândul 
său fusese înscăunat de poporul mânat de dorinţa eternă de încoronaţi drept Regele 
Bălţilor. Doar că el nu trăia la Peleş, ci în canalele din Balta Brăilei, ca să poată 
restabili dreptatea jefuind bogăţiile de la oligarhii de baltă, pe care avea să le împartă 
săracilor, pe atunci autentici. 

Deşi ziarele acelor vremi demult apuse: Cuvântul, Curentul şi chiar Universul 
îl prezintă mai mult un amant pasional, un libertin şi un criminal fioros, totuşi oamenii 
de atunci, dornici de eroi, ca şi acum de altfel, l-au ridicat la rang de haiduc. Ziarele 
din stăinătate, Daily Express, Corriere della Sera, Neue Freie Press, şi altele şi-au 
trimis corespondenţii acelor vremi să-l caute prin bălţi. După zadarnice căutări, 
trimişii s-au mulţumit cu frânturile de legendă care circulau cu succes din gură în gură. 
Reîntorşi în ţările lor, îl descriseseră ca pe un melange crud între Jack Spintecatorul şi 
Grigori Rasputin.  

Creatorul unei isterii colective internaţionale – rămas văduv după moartea 
soţiei şi fără cei patru copii stinşi unul după altul şi neavând la dispoziţie psihologii 
care să-l echilibreze – Ştefan Vasali făcuse ceea ce face tot românul picat în depresie 
adâncă, s-a apucat de băut. Şi din combinaţia Vasali plus alcool s-a născut Terente, 
Regele Bălţilor. 

Răzbunător şi plin de ură mojică pe oamenii bogaţi şi pe femeile frumoase, el 
îi jefuia la drumul mare. Din când în când răpea câte o tânără nevastă nefericită, dar, 
respectând legile evropene de atunci, învâţând-o cu aplicaţiune ce înseamnă dragostea 
unui haiduc. Înrobită pe viaţă, o returna bogăţiei unui soţ bătrân şi... aleanului. Pentru 
a le alina dorul de bandit, creatorii de modă, pe vremea aceea mult mai atenţi la 
problemele de suflet ale damelor sensibile, născociseră pentru ele, ciorapi, chiloţi şi 
pălării marca Terente. Dar nimic nu le mai putea ostoi!  

Şi uite cum se născuse, din preaplinul sufletelor demoazelelor greu rănite, 
literatura ca răzbunare. Aşa ajunsese Terente erou de romanţ al Sylviei Bernescu, 
răpită, dar rămasă virgină. Neiertându-i gestul mitocănesc, îl impune prin scrierile sale 
pariziene plictisitelor cititoare ale străinătăţii moarte de invidie. Chiar aşa, este frumos 
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ce n-ai făcut, Domnule Terente! Pentru a consfinţi faptele sale de vitejie, 
contemporanii au păstrat cu sfinţenie vâna lui Terente, care vână se află, fără îndoială, 
într-un borcan mare cu formol, pe un raft de cinste al Muzeului De Curiozităţi Umane. 
Dacă Penelope Acruda nu ar fi fost urmărită în mod fatal de o lene filozofică, aidoma 
unui căţel cu dinţii de lapte, mironosiţa de ea ar fi putut să răspundă avansurilor 
amoroase ale lui Ninel Sturdza, eternul ei curtezan, secretarul literar al trupei comice 
Vox Troxancenius.  

Ar fi fost chiar păcat, se justifica de fiecare dată Penelope, să renunţe la 
prietenia lor frumoasă şi lungă, începută din prima zi de grădiniţă şi care rezistase 
domoală, fără suişuri şi coborâşuri, în vremea studiilor gimnaziale de la Şcoala 
Generală nr. 105. Apoi ea îl urmase ca un pisoiaş cuminte pe parcursul zilelor pline de 
amintiri duioase, petrecute de ei la liceul Andrei Şaguna şi al cursurilor Facultăţii De 
Litere.  Şi ce să pună în locul prieteniei lor matusalemice? O poveste leşioasă de iubire 
şi cam atât. Aşa că dragul de Ninel s-a însurat cu prietena lor comună, actriţa Suzana 
Tarami, ca să joace în duet rolurile vieţii din această minunată piesă cu final, să zicem, 
fericit. 

Prietenia Penelopei Acruda cu noua celulă de bază a societăţi a decurs în cele 
mai bune condiţii, până în ziua fatidică de 1 Aprilie, când fusese silită să asiste la o 
scenă unică şi bine interpretată de Suzana. De aceea, poate ea părea făcând parte dintr-
o piesă adevărată. Din acel moment tânăra femeie încetase brusc vizitele în casa 
soţilor Sturdza, neştiind nici până în ziua de azi dacă scena petrecută între prietenii săi 
fusese adevărată ori au vrut să-i facă doar o farsă, pe care ea nu o putuse gusta.  Şi 
acum, după un timp în care tot derulase scena de mii de ori, are coerent în faţa ochilor 
actul final al vizitei sale. Nu făcuse nici un secret din faptul că atunci asistase la unul 
dintre cele mai neplăcute momente din viaţa ei.  

Iată, cum s-au deşfăşurat faptele.Stăteau toţi trei amicii la una botell de vino în 
sufrageria boierească primitoare, moştenită de Ninel din partea bunicii paterne. 
Penelope cunoştea atât de bine şi de atâta amar de vreme atmosfera casei Sturdza, 
încât pentru ea acea sufragerie spaţioasă, cu mobilă veche de nuc sculptat, făcea parte 
din fiinţa sa intimă. 

Însăşi Suzana Cleopatra Sturdza fusese cea care a insistat ca Penelope să vină 
să îi admire exemplarul esplendido din pielicelele trainice jupuite doar de pe spinarea 
castorilor întreţinuţi cu sâmbure de nucă. Când spunea nucă, ochii Suzanei străluceau 
pofticioşi. Haina o primise cadou de la minunatul şi preafericitul soţ, Ninel, în contul 
iubirii în care proaspăta soţie, fostă amantă ani buni, îl scălda iarăşi şi iarăşi, înecându-
l cu atâta fericire.  
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Deodată, ca o ploaie neaşteptată de vară, cu tunete şi fulgere iscate din seninul 
cerului, fără de noimă Suzana i se adresă lui Ninel, care tocmai îşi încheiase 
binedispus invitaţia politicoasă de a merge toţi trei la restaurantul La Vida Loca, 
locaţie aflată nu departe de casa lor. Zice Suzana: Pisoiaş, ce ar fi să cureţi tu nişte 
cartofi, aşa cum numai matale ştii să o faci şi să ne pregăteşti o mâncare de cartofi pai 
cu grătărel care să ceară imperios un pahar din vinul pus la gheaţă, făcându-ne fericite, 
pe mine şi pe scumpa noastră prietenă. 

Nici până în ziua de azi, luni, Penelope nu îşi explică de ce s-a simţit atât de 
prost încât în momentul următor s-a ridicat şi, fără să îşi ceară scuze, a plecat val-
vârtej din casa lor. Sau... poate... dintr-odată după atâţia ani avusese curajul să o vădă 
pe Suzana aşa cum era, o leneşă care profita cu neruşinare de sentimentele lui Ninel. 
La urma urmei îl putea înţelege, dar fapta o plasa pe soţia prietenului său pe o orbită 
care nu-i făcea deloc cinste, respectiv la limita prostiei cu răutatea. 

Suzana îşi umilise soţul în faţa unei terţe persoane, chiar dacă ea era o bună 
prietenă, purtându-se de parcă soţul ar fi fost valetul personal, ceea ce îi producea 
Penelopei greaţă şi rancoare. Ninel, pe care ea îl ştia de o viaţă, era atât de prins în 
jocul casnic al iubirii, încât nu vedea cât de penibil se prezintă în faţa semenilor a 
căror reprezentantă momentană era tânăra poetesă. Cum a putut, totuşi, să se lase 
umilit prietenul de care ea a avut mereu grijă? Sentinţa fetei cade ca o ghilotină. Ninel 
este un neghiob!  

Slavă Domnului, că la o săptămână după tristul capitol – care va pune punct 
istoricei sale prietenii cu Ninel Sturdza – Penelope Acruda trebui să plece în Cuba, cu 
delegaţia de scriitori şi putuse să-şi lingă rănile, în timp ce îşi făcea altele mai greu de 
vindecat. Aflându-se departe de casă şi de neplăcutele evenimente survenite, reuşise, 
nesperat, să lase întâmplările să se decanteze în linişte.  

Un timp şi-a scuzat lipsa de la agapele Suzanei prin faptul că nu se poate 
adapta noului fus orar. Mai apoi a invocat că în lipsa ei s-au adunat atâtea de făcut. 
Pregătea şi un volum de versuri pe care ar fi trebuit să-l predea înainte de a pleca în 
Cuba. Suferise ca un câine, un timp, îi lipsea Ninel, algocalminul său. Îi lipseau 
întâlnirile lor de la Casa Vernescu şi de la Muzeul Literaturii, care se terminau pe 
strada Zece Scaune, unde avea Ninel casa moştenită tot de la bunica lui, Marieta 
Sturdza. Un val rece venit de la aparatul de aer condiţionat o smulge pe Penelope din 
sacul melancolic în care femeia încercase din greu să îşi închidă amintirea dureroasă a 
singurei sale prietenii, clasată de către ea cu termenul dur: apusă. Răcoarea 
magazinului îi face atât de bine Penelopei Acruda. Se întoarce cu greutate din trecutul 
călduţ şi familiar într-o realitatea ce îi dădea fiori. 
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Este adevărat că Penelope s-a străduit să păstreze aparenţele, afişând o bucurie 
de nestăvilit, atunci când se întâlnea cu ei. Pe Ninel chiar îl iertase pentru slăbiciunea 
de care dădea dovadă în relaţia lui maritală. Mai greu era când trebuia să mimeze 
vechile sentimente faţă de Suzana. În timp... Penelope găsise tot felul de subterfugii 
care explicau onorabil lipsa ei constantă din casa Sturdza.  

Acum stătea aplecată deasupra tejghelii elegante, admirând chipul lui Che 
Guevara pe care şi-l închipuia curăţând cartofi pentru iubita lui, ce tocmai îl rugase pe 
El Comandante, pisicindu-se... 

Ba mai mult, vede aievea scena în care señora Azucena îl roagă ceva pe Señor 
Che, proaspăt întors dintr-o acţiune victorioasă cu rebelii. El îşi curăţa, fluierând 
liniştit refrenul eternei Guantanamera, ca orice om cu simţul datoriei împlinite, 
Kalanişkovul, folosindu-se de o bucată de piele de căprioară, cu gesturi casnice de 
bunic.  Azucena.. stă tolănită în hamacul atârnat de creanga palmierului, întrebându-se 
îngrijorată în ce ape se scaldă stăpânul său şi al inimii ei. Simţind cum privirea grea şi 
pofticioasă îi mângâie bustul alb plin de dorinţe, prinde curaj. alintâdu-se: Dueno, 
virutas... Răspunsul nu se lasă aşteptat. Si, perno para arriba, con grand placer. Şi 
apucând calm Kalanişkov-ul ce strălucea de curăţenie, îl descarcă, fără urme de ură, în 
pieptul zăpăcitor de minţi, care îl aducea constant acasă din cele mai îndepărtate zări. 
Frumoasa Azucena... fusese femeia sângelui său.  

Que diablos. Penelope, care nu este decât o biată poetesă firavă mustind de 
sensibilitate în zilele ei bune, îşi dă seama că va trebui să viziteze un psiholog care să 
îi explice cu toată răbdarea din lume de unde îi vin în aceeaşi măsură, cruzimea şi... 
fiorul dragostei fulgerătoare pentru bărbatul nemilos asupra căruia stătea aplecată de 
mai bine de un cuarto.  

Şi-o închipuia pe Suzana zăcând într-o baltă roşie ca amapola şi pe bietul Ninel 
aplecat asupra ei întrebându-se din ce piesă a luat acel final sângeros şi dacă ar trebui 
să o urmeze în infernul prealeneşilor ori ar trebui să se predea poliţiei. Penelope se 
smulse cu greu din momentul său monstruos, de iubire, consumat pe tejgheaua 
bijuteriei Cellini, de faţă cu fetele şi băieţii ce serveau clienţii.  

Sorin se află în coasta fetei, atent la reacţiile ei. Penelopa nu îşi putea 
desprinde privirea de pe cadranul ceasului Swatch. Costă doar o sută de euro, îi veni el 
în întâmpinare. Lo siento mucho. Din păcate am pornit de acasă fără bani, îi spune 
stânjenită fata, deschizându-şi geanta prin care ştia că suflă vântul.  

Rămâne consternată la vederea bancnotei de o sută, care se lăfăie obraznic pe 
patul de cărţi, povară plăcută ce îi îngreunează viaţa şi geanta. Olé! Este semnul divin 
că are dreptul să-l ia pe Che Guevara acasă. Adelante!  
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La culpa es mia. Mi nombre es Juan Selgaldo, se prezentă nonşalant domnul 
trecut de prima tinereţe, bine îmbrăcat, care intrase tiptil în magazin, fără să fie zărit 
de către tinerii cărora le urmărise dialogul.Penelope Acruda înţelege şi mai puţin decât 
Sorin Procopiu de unde apăruse bărbatul picat ca musca în lapte în mijlocul 
conversaţiei. Sorin, care văzuse cum bărbatul purtător al numelui Juan îi strecurase 
fetei bancnota de o sută de euro în poşetă, pe când ea stătea gură cască afară, în faţa 
vitrinei, îi zâmbeşte liniştitor fetei agitate. 

Tot nu înţeleg ce doriţi de la mine! se întoarce uşor arţăgoasă Penelope Acruda 
către bărbatul care se recomandase Juan şi îi zâmbea întruna. Obosită de zăbava 
nemaintâmplată până acum în magazinul Benvenuto Cellini, fetei i se părea zâmbetul 
lui de-a dreptul tâmp. Ba mai mult, îi venea să-l pleznească, în speranţa că el va 
înceta. Dar Juan Selgaldo se simţea în continuare bine, nemaiputând să-şi ascundă 
bucuria că o vede pe fată ţinând în mână ceasul cu poza lui Che Guevara. 

Am făcut un pariu de zece mii de euro cu cel mai bun prieten al meu, Jesus 
Aldomiro. Vom da fiecare dintre noi câte o sută de euro celei de a nouăzeci şi noua 
femeie pe lângă care vom trece pe bulevardul Magheru. Va câştiga aceea care va 
cumpăra fie Swatchul cu Che Guevara, fie Swatchul Dada.  

Am câştigat eu. Verdaderamente. Spre norocul meu v-aţi hotărât să cumpăraţi 
unul din ceasurile puse la bătaie. Tânăra căreia Jesus i-a strecurat suta de euro şi-a ales 
produse cosmetice de toţi banii, spre regretul amicului meu. Vamos, i se adresă 
Penelope lui Che Guevara. Pentru azi am trăit destule emoţii. Nu vreau ca Juan, 
domnul cu comportament straniu, care împarte cu dărnicie mezalindelor bani pe 
stradă, să se răzgândească şi să mi-l ceară cu neruşinare pe El Comandante, odată cu 
banii! Şi dacă plumbul ne va opri din drum, cerem un giulgiu din lacrimile 
cubanezilor, ca să acoperim oasele luptătorilor înghiţiţi de valul istoriei americane! 
(Che Guevara, 1956)  
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Onomastica – ştiinţă interdisciplinară 

Lector univ. dr. Anca Andrei – Fanea 
 
Rezumat: Comunicarea de faţă prezintă pe scurt statutul lingvistic al 

onomasticii, caracterul ei interdisciplinar şi legătura acesteia cu celelalte ştiinţe: 
geografia, istoria, sociologia, etnologia, dialectologia. Autoarele propun o mai bună 
colaborare între lingvişti, geografi, istorici, etnografi, arătând că onomastul trebuie să 
fie un cercetător de formaţie interdisciplinară. 

Cuvinte-cheie: antroponimie, toponimie, geografie, istorie, etnografie, 
interdisciplinaritate 

 
Definirea onomasticii şi stabilirea locului ei între celelalte ştiinţe continuă să 

preocupe şi astăzi pe cercetătorii acestui domeniu. Controversată nu atât prin natura 
materialului pe care îl cuprinde, cât prin apartenenţa acestui material – ca obiect de 
studiu – unei ştiinţe sau alteia, prin unghiuri diferite din care poate fi cercetat şi, 
implicit, prin foloasele ce la poate aduce o cercetare de acest fel, onomastica a fost 
considerată fie o ramură subordonată unei ştiinţe sau alteia, fie o ştiinţă independentă.  

În această din urmă ipostază, onomastica a fost văzută uneori ca o disciplină 
ştiinţifică autonomă, dar ajutătoare, alteori ca o ştiinţă complexă, interdisciplinară. 
Prin caracterul ei complex, prin relaţiile strânse ce le are cu atâtea alte ştiinţe, 
onomastica nu poate fi considerată o ştiinţă în sine şi pentru sine.  

Cercetarea atentă a numelor proprii dintr-o limbă ne ajută să tragem o serie de 
concluzii de ordin lingvistic, geografic, istoric, social-economic, etnografic din viaţa 
unui popor. Cu alte cuvinte, onomastica ne poate oferi o imagine de ansamblu asupra 
evoluţiei culturii materiale şi spirituale. 

„Numele – spunea Alexandru Graur – constituie o părticică din tradiţia, din 

istoria ţării, ele dau informaţii asupra modului de viaţă în general”.67 
În aceeaşi ordine de idei, vorbind despre numele de locuri, Iorgu Iordan, prin 

cuvinte de o plasticitate deosebită, arăta că: „toponimia poate fi socotită drept istoria 
nescrisă a unui popor, o adevărată arhivă, unde se păstrează amintirea atâtor 
evenimente, întâmplări şi fapte mai mult ori mai puţin vechi sau importante, care s-au 
petrecut de-a lungul timpurilor şi au impresionat într-un chip oarecare sufletul 

 
67 Graur, Al., Nume de persoane, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1963, p.9 
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popular”.68 Pe geograf, cum este şi normal, îl interesează mai mult toponimele. O 
bună parte din numele localităţilor, munţilor, dealurilor, apelor, văilor, câmpiilor, 
pădurilor sunt identice cu entopicele lor. Altfel spus, apelativele sau derivatele lor care 
denumesc forme de relief sau aşezări omeneşti sunt în multe cazuri şi nume proprii. 
Trecerea de la numele comune la nume proprii şi invers se realizează treptat. 

Prin intermediul numelor de locuri, geograful îşi poate face o imagine de 
ansamblu asupra unei regiuni oarecare, fără a lua contact direct cu terenul. De 
exemplu: dacă pe foaia topografică a regiunii respective el întâlneşte toponime ca: 
Făget, Cărpiniş, Risipiţi sau Valea Largă, poate face deducţii privitoare la realitatea 
actuală sau trecută a antropogeografiei, vegetaţiei şi geomorfologiei regiunii. Va şti că 
este vorba de o zonă muntoasă, a cărei natură nu este calcaroasă, pădurile sunt din fagi 
şi carpeni, satele sunt mai mult sau mai puţin risipite, iar văile sunt largi. 

Exemplul îi aparţine geografului Ion Conea.69  
„Toponimia primitiv populară a unui ţinut [...] sublinia în acelaşi articol Ion 

Conea – este vestibulul sau introducerea în studiul geografiei acelui ţinut”. 
„Numele topice reprezintă un izvor de neînlocuit pentru întreg sistemul 

ştiinţelor geografice: geografia fizică, geografia economică, geografia populaţiei şi a 

aşezărilor şi mai cu seamă pentru geografia istorică.”70 
Gh. Dragu, ca şi alţi geografi, dealtfel, nu uită să arate că studierea şi 

înţelegerea numelor topice nu este chiar atât de uşoară cât pare la prima vedere. 
Cercetarea lor este chiar dificilă şi necesită cunoştinţe speciale din domenii foarte 
variate. El recunoaşte contribuţia lingviştilor în cercetarea toponimică şi foloseşte 
metodele şi procedeele lingvisticii. 

Istoricii şi ei îndemnau la colaborarea între istorici, geografi, lingvişti, 
etnologi. Se ştie că şi istoricii s-au folosit deseori de numele proprii văzute din 
perspectivă istorică, pentru „luminarea unor epoci obscure”, cum spunea Iorgu Iordan, 
acolo unde lipseau documentele sau erau puţine şi nesigure. 

Numele de locuri şi de persoane duc deseori la concluzii de primă importanţă 
pentru cercetările istorice sau etnice. Dacă un popor vine în contact cu alte popoare, 
învinşii şi învingătorii, băştinaşii sau cotropitorii lasă reciproc urme, uneori pentru un 
timp foarte îndelungat în numele de persoane şi de locuri ale unora sau altora. 
Toponimia este, în acest sens, mai rezistentă decât antroponimia.  

 
68 Iordan, Iorgu,  Toponimia românească, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p.2 
69 Conea, Ion, Între toponimie şi geografie, în Buletinul Societăţii de Geografie, 1928, p.338- 339. 
70 Dragu, Gh, Toponimie geografică, Bucureşti, 1973. 
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Onomastul trebuie să manifeste prudenţă în explicarea unui nume sau a altuia, 
dar mai ales în invocarea toponimiei sau antroponimiei ca „martori” unici în lămurirea 
unor fapte de ordin istoric, lingvistic, etnografic, trebuie să ţină seama de toate 
schimbările din societate care au dus la acordarea sau schimbarea unui nume propriu, 
altfel riscă să-şi falsifice singur rezultatele muncii, pentru că, este cunoscut faptul că, 
numele proprii sunt mai direct legate de evoluţia societăţii decât numele comune, se 
înlocuiesc mai uşor decât acestea. Nu de puţine ori onomastica a venit în ajutorul 
arheologiei, completând mărturiile acesteia obţinute pe calea săpăturilor. Prin 
intermediul onomasticii G. Vâlsan a reconstituit ariile de răspândire în ţara noastră a 
unor animale astăzi dispărute, cum sunt: bourul, zimbrul şi brebul. 

În concluzie, onomastica este acea ramură a lingvisticii care studiază legile 
generale ale apariţiei, evoluţiei şi funcţionării numelor proprii într-o limbă. Datele 
furnizate de celelalte ştiinţe nu fac altceva decât să întregească investigaţia, rezultatele 
obţinute folosind, într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecăreia dintre ele. Prin 
aceste date, ca şi prin punctele de vedere „complementar - lingvistice” aplicate la 
numele proprii, prin destinaţia şi foloasele rezultatelor obţinute, caracterul 
preponderent lingvistic al onomasticii este permanent subliniat de unul 
„interdisciplinar”. De aceea, o mai activă colaborare între lingvişti, geografi, istorici, 
etnografi, în cercetările de onomastică va aduce cu siguranţă servicii tuturor. 
Parafrazându-l pe Ion Conea putem spune că onomastul trebuie să fie şi lingvist, şi 
geograf, şi istoric, şi etnograf, şi sociolog, într-un cuvânt, un cercetător de formaţie 
interdisciplinară. 
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L’onomastique – science interdisciplinaire 

Chargé de cours, dr. Anca Andrei – Fanea 
 
Résumé: Cette communication présente brièvement le statut linguistique de 

l’onomastique, son caractère interdisciplinaire et sa relation avec les autres sciences: 
la géographie, l’histoire, la sociologie, l’ethnologie, la dialectologie. Les auteurs 
proposent une meilleure collaboration des linguistes, géographes, historiens, 
ethnographes, montrant que l’onomaste doit être un chercheur de formation 
interdisciplinaire. 

Mots-clé: anthroponymie, toponymie, géographie, histoire, ethnographie, 
interdisciplinarité 

 
 
La définition de l’onomastique et la détermination de sa place parmi les autres 

sciences continue à préoccuper à présent les chercheurs de ce domaine. Controversée, 
non pas tant par la nature du matériel qu’elle comprend, que par l’appartenance de ce 
matériel – en tant qu’objet d’étude – à une science ou à une autre, par les différents 
angles desquels il peut être analysé et, implicitement, par l’utilité d’une telle 
démarche, l’onomastique a été considérée soit une branche subordonnée à une science 
ou à une autre, soit une science indépendante.  

Dans cette dernière hypostase, l’onomastique a été regardée parfois comme 
discipline scientifique autonome, mais complémentaire, d’autrefois, comme une 
science complexe, interdisciplinaire. Par son caractère complexe, par les relations 
étroites qu’elle entretient avec tant d’autres sciences, l’onomastique ne peut pas être 
considérée une science en soi et pour soi. La recherche attentive des noms propres 
d’une langue nous aide à arriver à une série de conclusions d’ordre linguistique, 
géographique, historique, socio-économique et ethnographique sur la vie d’un peuple. 

Autrement dit, l’onomastique peut nous offrir une image d’ensemble sur 
l’évolution culturelle matérielle et spirituelle. “Les noms –Alexandru Graur disait – 
constituent une petite partie de la tradition, de l’histoire d’un pays, et donnent des 

informations sur le mode de vie en général.”71 Dans le même ordre des idées, parlant 
des noms des endroits, Iorgu Iordan montrait, d’une manière très plastique, que: “La 
toponymie peut être considérée l’histoire non-écrite d’un peuple, une vraie archive où 

 
71 Graur, Al., Nume de persoane (Noms de personnes), Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1963, p.9 
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l’on garde la mémoire de tant d’évènements, actions et faits plus ou moins anciens ou 
importants, qui se sont passés durant les siècles et ont impressionné en quelque sorte 

l’âme populaire.”72 
Le géographe, naturellement, est plus intéressé que d’autres catégories de 

scientifiques par le monde des toponymes. Une grande partie des noms des localités, 
des montagnes, des collines, des eaux, des vallées, des plaines, des forêts sont 
identiques à leurs entopiques. Autrement dit, les appellatifs ou leurs dérivés qui 
dénomment des formes de relief ou des localités sont souvent des noms propres aussi. 
Le passage des noms communs aux noms propres et inversement se réalise 
graduellement. 

Par l’intermédiaire des noms des endroits, le géographe peut se faire une image 
d’ensemble sur une région quelconque, sans entrer en contact direct avec le terrain. 
Par exemple, si, sur la feuille topographique de la région respective, il rencontre des 
toponymes comme: Făget, Cărpiniş, Risipiţi ou Valea Largă, il peut faire des 
déductions concernant la réalité actuelle ou passée de l’anthropo -géographie, de la 
végétation et de la géomorphologie de la région. Il saura s’il s’agit d’une région 
montagneuse, dont la nature n’est pas calcareuse, que les forêts sont de hêtres et de 
charmes, que les villages sont plus ou moins éparpillés et que les vallées sont larges. 

L’exemple appartient au géographe Ion Conea.73  
“La toponymie primitive-populaire d’une région […] – soulignait Ion Conea 

dans le même article – c’est le vestibule ou l’introduction dans l’étude de la 
géographie de cette région-là.” 

“Les noms topiques représentent une source irremplaçable pour tout le système 
des sciences géographiques: la géographie physique, la géographie économique, la 

géographie de la population et des habitats et surtout la géographie historique.”74 Gh. 
Dragu, ainsi que d’autres géographes, d’ailleurs, n’oublie pas que l’étude et la 
compréhension des noms topiques ne sont pas tellement faciles qu’elles paraîtraient à 
première vue. Leur recherche est même difficile et nécessite des connaissances 
spéciales dans des domaines très variés. Il reconnaît la contribution des linguistes à la 
recherche toponymique et utilise les méthodes et les procédés de la linguistique. 

Les historiens incitaient aussi à la collaboration des historiens, géographes, 

 
72 Iordan, Iorgu,  Toponimia românească (La toponymie roumaine), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, 
p.2 
73 Conea, Ion, Între toponimie şi geografie (Entre toponymie et géographie),  in Buletinul Societăţii de 
Geografie, 1928, p.338- 339. 
74 Dragu, Gh, Toponimie geografică (Toponymie géographique), Bucureşti, 1973. 



182 | ARA Journal of Arts and Culture 
 
linguistes, ethnologues. On sait que les historiens aussi ont utilisé souvent les noms 
propres vus de la perspective historique, pour “éclairer des époques obscures”, selon 
l’affirmation de Iorgu Iordan, là où il n’y avait pas du tout ou peu de documents et où 
ceux-ci étaient incertains. 

Les noms d’endroits et de personnes renvoient souvent à des conclusions très 
importantes pour la recherche historique ou ethnique. Si un peuple vient en contact 
avec d’autres peuples, vainqueurs et vaincus, autochtones et envahisseurs laissent 
réciproquement des traces, parfois pour très longtemps dans les noms des personnes et 
des endroits des uns et des autres. La toponymie est, en ce sens, plus durable que 
l’anthroponymie. 

L’onomaste doit être prudent dans l’explication d’un nom ou d’un autre, et 
surtout dans l’invocation de la toponymie ou de l’anthroponymie comme “témoins” 
uniques pour l’éclaircissement de certains faits d’ordre historie, linguistique et 
ethnographique, doit tenir compte de tous les changements sociaux qui ont déterminé 
le choix ou le changement d’un nom propre, autrement il risque de falsifier tout seul 
les résultats de son travail, parce que, on sait que les noms propres sont plus 
directement liés à l’évolution de la société que les noms communs, étant remplacés 
plus facilement que ceux-ci. Assez souvent l’onomastique est venue à l’aide de 
l’archéologie, complétant les témoignages obtenus par celle-ci à l’aide des fouilles. 
Par l’intermédiaire de l’onomastique, G. Vâlsan a reconstitué les habitats de certains 
animaux aujourd’hui disparus tels que: aurochs, bison d’Europe et breb. 

En conclusion, l’onomastique est la branche de la linguistique qui étudie les 
lois générales de l’apparition, de l’évolution et du fonctionnement des noms propres 
dans une langue. Les données fournies par les autres sciences ne font que compléter 
l’investigation, les résultats obtenus étant plus ou moins utiles à chacune d’elles. 

Par ces données, ainsi que par les points de vue “complémentaire-
linguistiques” appliqués aux noms propres, par la destination et les utilisations des 
résultats obtenus, le caractère éminemment linguistique de l’onomastique est 
constamment souligné par celui “interdisciplinaire”. Ainsi, une collaboration plus 
active des linguistes, géographes, historiens, ethnographes, dans les recherches 
d’onomastique sera sans doute utile pour tous. En paraphrasant Ion Conea nous 
pouvons dire que l’onomaste doit être aussi linguiste, géographe et historien, 
ethnographe et sociologue, bref un chercheur de formation interdisciplinaire.  
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The Role of The Individual and of the Social Environment in 
the Value System 

Galina Martea, PhD 
The Netherlands 

 
 

Abstract: The presence of the human being in the value system, as an identity 
and social personality, is the action that produces positive effects in the development 
of a society. In turn, society, a complementary identity in the existence of people, is 
that component that defines and motivates the importance of actions based on the 
ideas and decisions made by the individual. Thus, the human being promotes its 
content within the system of values, and society becomes accomplice both in man's 
existence and in the existence of values. Respectively, through his actions, the 
individual develops their own society and, at the same time, creates their image in 
evolutionary processes. Correspondingly, human actions are made available to 
society, them being a beneficial support in improving living conditions, in developing 
the level of culture and education, in preserving and supplementing spiritual values 
founded by humankind over time, etc. Thus, the social welfare element identifies a 
country, a community, based on its own system of values. And through its own system 
of values, the individual and their society are manifested, and each of them continually 
complements themselves, aiming at new things, evolutionary and full of essence. 
Thus, through the human intellect, the development process of society is constantly 
being developed and perfected, and the value, as a priority substance, maintains its 
verticality through the evolutionary processes of civilization and the process of 
identifying its own personality. 

Keywords: system of values, individual, society, identity, development, 
existence. 

 

 Introduction 

Being the main element in social existence, the individual is the one who gives 
life to all actions with effects both positive and negative, thus manifesting as attribute 
through art, science, engineering, education and other fields, all geared towards a 
system of values. At the same time, through their actions, part of the system of values, 
the human being produces the necessary changes continuously developing the cultural, 
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material and spiritual set up of a society and, respectively, the level of civilisation of 
any nation. Directly, any nation with its values and culture contributes to the 
complexity of the qualitative development of their society. So, the need to exist by the 
value system forces the human being incessantly on track to invade this knowledge 
with new ideas and then helping change the future. The individual, in their existence, 
is bound to be dependent on one or more actions that all in turn produce significant 
effects in any field, available to a whole society. And with uninterrupted action 
beneficial to form their own existence, the human being becomes responsible for 
themselves and for their society. In such way, man tries to define value and identity in 
everything that is done and conceived, and through the value phenomenon the human 
action aims to achieve a certain goal in relation to the conditions of life. It is precisely 
this goal that enables one to draw onto oneself certain situations, thus forcing them to 
develop social connections, social actions and social integration. Respectively, 
through the process of social integration the human being develops the actual value 
and value as a criterion in identifying and defining one’s values. Correspondingly, the 
human being becomes the value through which a society expresses its contents. 

 The analysis on the role of the individual and of the social environment in  

 the value system 

Through the evolutionary processes, the human being made those changes that, 
as a result, modified the behavioural and social relations between people, the way of 
thinking expressed through the most advanced level of culture and intellect, the vision 
to design and implement objectives into a more progressive form, and many other 
aspects of the phenomenon of evolution. Meanwhile, by developing community 
relations, the human being realised that the society through which they maintain their 
existence is the sum of values, the latter requiring to be respected and reformed 
evolutionary depending on their own conduct. However, the man realised that through 
their conduct they can create those actions that can positively influence the formation 
of values that develop the processes conditioned by the organic link between the 
individual and society. Consequently, the man realised that in the formation of a true 
society, as a priority, one has to capitalise on training and educational processes, a 
field that contributes effectively towards the development of both the individual and 
the society through the value system.  

At the core of any society is the human being, with their intellect formed by 
evolutionary change. Respectively, the evolutionary process of these changes is 
reproduced through knowledge and communication, through the connection of an 
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individual’s educational level and the factors that are directly related to the social 
environment. Therefore, instructive and educational processes, the basic element in 
the formation of an individual, create at the same time one’s society, which is 
conditioned to the system of values. In turn, the system of values, the landscape 
regulating and clarifying the theoretical and practical work of any field, determines the 
quality of the reference systems.  

The reference systems normally differ depending on their structure and 
conditions relative to the organisation and activity in each area. In any field of social 
systems and subsystems the individual presents themselves with their level of human 
development, and that development is acquired through the multitude of actions 
created by them while always aiming to know the vital processes that intersect with 
culture and personal intellect. In this way, the human intellect represents the capacity 
to develop and produce permanent changes and major developments in the 
relationship between the individual and society. So, all actions performed by the 
human intellect can be attributed to value making, thus determining the importance 
and role of each individual in a social environment. Those being interpreted by means 
of interpersonal and social methods of communication, in the end, express the true 
picture of individual development of a human being and their society. In their life 
every person within a society operates on the basis of goals that tend to mark results in 
spiritual, intellectual and material growth. As a result, the human being becomes a 
product of the processes of development and evolution of life, who tries to experiment 
endlessly, crisscrossing actions within the totality of values that are determined by 
social needs. Their existence establish in themselves achievements founded on the 
value system that embodies creativity, motivation, knowledge and, not least, the 
human identity within their society.  

Human existence in a society is dependent on people’s own initiatives that are 
conditioned by their own manifestations, as a result these processes lead to the 
expression of personality and identity. Through their own behaviour the human being 
highlights actions and tasks that determine and promote their own intellect and 
culture, directly contributing to the development and promotion of their society. The 
individual, being the main element in social existence, is the one who gives life to all 
actions with effects both positive and negative, thus manifesting as attribute through 
art, science, engineering, education and other fields, all geared towards a system of 
values. At the same time, through their actions, part of the system of values, the 
human being produces the necessary changes continuously developing the cultural, 
material and spiritual set up of a society and, respectively, the level of civilisation of 
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any nation. Directly, any nation with its values and culture contributes to the 
complexity of the qualitative development of their society. In the view of the 
philosopher, poet and playwright Lucian Blaga "man is doomed to creation, he has a 
permanent and symbolic creative destiny that detaches him from nature"(Blaga. 1969, 
502). As he said, it can be confirmed that "man truly is the essence and structure of 
actions that give life value. The man, with his thought and intelligence, is able to 
create and develop with his own intellect those processes and phenomena that 
continuously complete all values and their identity. And, the identity of value 
expresses its character through the spiritual, material, moral and social capacity". 
Thus, the human being by the existence of spiritual values is intended to produce 
significant changes in the evolution of culture, education, human relationships and 
contradictory phenomena of the changes taking place over time. The need to exist by 
the value system forces the human being incessantly on track to invade this knowledge 
with new ideas and then helping change the future. In their existence, the individual is 
bound to be dependent on one or more actions that all in turn produce significant 
effects in any field, available to a whole society. With uninterrupted action beneficial 
to form their own existence, the human being becomes responsible for themselves and 
for their society. So, man tries to define value and identity in everything that is done 
and conceived.  

The value content is the totality of all essential elements through which the 
individual tries to define themselves as a personality in different situations and 
circumstances. Through the value phenomenon the human action aims to achieve a 
certain goal in relation to the conditions of life, a goal that will produce satisfaction 
from the results. It is precisely this goal that enables one to draw onto oneself certain 
situations, thus forcing them to develop social connections, social actions and social 
integration. Through the process of social integration the human being develops the 
actual value and value as a criterion in identifying and defining one’s values. The 
presence of human beings, as identity and personality, in the system of values is what 
can produce effects both positive and negative in the development of a society. 
Society as a value in the system of values is the one that defines the orientation of the 
actions that are based on ideas and relevant decisions determined by the individual. 
So, certainly, the human being is the value through which a society expresses its 
contents. The individual, through their actions, develops the society and creates its 
image in the evolutionary process. Accordingly, human actions are always available to 
society, them being the basis for improving living conditions, cultural and education 
standards. Human conditions are also part of the value through which the human being 



Nr. 3(2020) | 187 
 
is required to carry as many actions that would produce positive effects to society. 
Based on its value system, the developed welfare becomes an identifier for a state, a 
nation, a society. Through all of this the human being is present with their society, 
both tending towards new things, evolution and perfection. Thus, with their intellect, 
the individual managed to achieve and improve the development process of some 
societies/countries that have promoted/ showed genuine value in the process of 
civilization. Having at the basis of their development the concept of value, the action 
of appropriate behaviour expressed through culture and identity, some nations were 
able to identify to the value system, which represents the human being as an 
expression of society.  

The beneficial cooperation between individual and society was perfected only 
by the desire to produce as many positive results in terms of life and their livelihood. 
Social reciprocity demolished society’s shortcomings and created perfection within 
the normal limits and real possibilities. At their base is again the individual with their 
intellect always evolving. In this context, Austrian economist Ludwig Von Mises says 
that "society is a product of human action, the human urge to remove as much as 
possible the lack of pleasure"(Von Mises, Ludwig. 1966). Here it is necessary to refer 
to the nations that through the value of culture have managed to achieve successfully 
high living standards, prosperity and individual welfare. Through this evolutionary 
prosperity for the benefit of citizens, some countries have identified themselves 
through the notion of values and, in particular, the notion of genuine national identity, 
this being the supreme value in the value system. With this identity we can identify 
the anglo-saxon societies (if we refer to the European continent), which over time, 
have expressed through high levels of education and culture, human development, 
interpersonal and communitarian beneficial relations, freedom of expression and a 
level of civilization.  

Through the system of values human society must find a good systematic 
relationship that can remodel each of the evolutionary processes of life. Within these 
well-coordinated relationships, society will continuously maintain and motivate the 
individual, and the latter, in turn, through their personality will determine the actions 
that will further boost the value system. Therefore, the communication and interaction 
between society and the human factor will be the action that will develop and 
highlight the value system, so necessary to the human being and society. The 
relationship between individual and society will operate positively only when 
appropriate communication will be present, an action within the value system. The 
value of communication between individual and society for some nations is the 
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underlying action expressed through the element of culture and that of national 
identity. So, the national identity for every nation has to be the supreme action in the 
value system, being integrated though: the management system of education, culture, 
ideology, system of government, national history, dignity and personality of citizens, 
the national spirit and traditions, and language. The message of these values can be 
found, for example, in the states of Western Europe such as Denmark, the 
Netherlands, Norway, Finland, Germany, Sweden, Great Britain, Iceland, Ireland, 
Switzerland, Belgium, Luxembourg, Austria, but also Australia, New Zealand, Japan, 
USA, Canada. These countries through culture and national identity have built that 
action that truly represents society.  

The reality of actions is known through the lifestyle and culture of the people 
who show the true level of prosperity that is intersected by: - the education system, 
which is focused on the development of human personality, the proper writing 
national history according to the curricula aiming for transparency; - the health care 
system that displays the state's care and attitude towards the human factor, expressed 
by the general health of the population and the average life expectancy; - the identity 
of the value system in relation to the human-society relationship, etc. So, in 
promoting, developing and maintaining national identity a major role is played by the 
politics and ideology of the state and society, intersected vertically and horizontally 
through the education system. The school is and must be the priority role of society, it 
participating as a key element in the development of national identity. Through the 
training and education system the national spirit is developed with emphasis on 
national identity. The national identity of a nation is to be assesed on its elements such 
as: the unity of the national language; the national community oriented/ preoccupied 
with cultural, political and economic life; the national territory as a sovereign state; 
the system of beliefs expressed through religion. All these are actions that a nation, a 
society uses to update their role and importance in the development process. 
Moreover, national identity, as a supreme action in the value system, identifies itself 
in the whole by the devotion to the society it belongs to and it represents. 
Simultaneously, the individual and the society define the system and action 
representing existence and human life. Life through existence causes human beings to 
various actions that give life values. Through the identity of values, the individual 
manages to create those actions whose values are born to have eternal life of interest 
for present and future generations. The individual's ability to be in constant contact 
with the action of value is the force which continually contributes to the development 
of society, thus promoting moral, material, spiritual or immaterial values. The 
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identities of spiritual values, full of ideas/ traditions, are values which remain alive 
over time. These values are embodied in works of art, music, literature, science, art, 
philosophy, and their authors are the beings, subsequently called scientist, educator, 
musician, poet, composer, philosopher, physicist, etc. depending on the activity and 
action taken during one’s life in a particular field. Spiritual values of the past and 
present are present in the works of great celebrities of all time, such as: Immanuel 
Kant (German philosopher); Aristotle (one of the most important philosophers of 
ancient Greece); Isaac Newton (English scientist, mathematician, astronomer, 
physicist); George Enescu (composer, violinist, pianist and conductor); Mihai 
Eminescu (poet, novelist, considered by the posthumous literary criticism to be the 
most important poetic voice of Romanian literature); and so on. Through the size of 
those works and actions, the individual creates the cultural and spiritual value that 
determines the essence of the human being in the totality of values. All of these values 
are qualities that correspond to social needs by which the individual develops, the 
latter having the intention to form one’s character and to rediscover one’s nature. 
These real phenomena of human life are evolutionary transformations that occur 
through and with the help of pedagogical science, and education and training systems 
of the society. Through the art of pedagogy and of educational processes, the 
individual improves and expands their capabilities, using this tool to act conditioned 
or unconditioned by the values that highlight their accomplishments. They, in turn, 
form the ratio expressed by the value, representing achievements.  

Through cultural and spiritual values that individual becomes a founder of 
beauty and aesthetic values that really tries to define the essence and existence of life, 
and also the essence of the human value system. Through material values the 
individual tries to make sense of life through essential needs and creates wealth and 
comfort to live in conditions that would ensure a civilised existence, pleasant and 
convenient. And moral values are determined by phenomena aimed at reflecting the 
inner world of human behavior and ethics within society. The existential meaning of 
life consists of a whole system of actions created and performed by individuals, which 
is a value of the human needs, material and spiritual. In the view of Romanian 
philosopher Tudor Vianu values are defined "like objects of desire, which means that 
value in itself does not exist; all that is exists is our desire for something which we 
define as value". Directly, Tudor Vianu afirms that "value is to human beings the 
expression of certain possibilities, the possibility of a satisfactory adjustment between 
object and consciousness. People are always others, their needs are changing and the 
objects to satisfy them may disappear... Something permanent remains in the 
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individual, namely value, as the ideal expression of an agreement between it and the 
thing that can always be achieved "(Vianu. 1982, 60-61). According to the above, I 
confirm with certainty that "the human being is that action that wants and craves 
always to exist and to assert its personality and identity in the value system, and, at the 
same time, wanting to satisfy the real needs of life through human values embodied by 
truth, honesty, transparency, morality and through social values expressed by freedom 
and justice. The individual, through his actions, tends always toward the novelty 
through which the actual value is formed for themselves and society in which one 
lives one’s existence, and these values, in turn, bring the satisfaction to exist in equity, 
welfare, justice and freedom".  

The human being in order to assert itself fully as action and value within 
existence needs to work according to social values that fall from the concept of 
freedom and justice. The individual is the one who has urgent needs to grow and 
develop into a free and responsible society. The human desire to live in a free and 
democratic society is a fundamental right which must be respected and considered a 
supreme value in human existence. Freedom, social justice and equity are social 
values by which one can be promoted/ protected within established laws in a 
democratic country. Those values can be achieved and experienced by the individual 
once they get into direct contact with the school, the educational institution that is able 
to promote the core values/ priorities of society and the being. The individual has 
always fought for equality and social justice, forming, at the same time, the ideal that 
creates their own action. For these phenomena to make sense in continuity of action, 
the individual, with one’s contents, always tends to perfection and evolution, thus 
keeping alive the phenomenon of value which is dependent on consciousness and 
human thought. Within the values of a democratic society based on transparency and 
fairness, the individual can manifest oneself and easily perform the desired actions. 
Whereas the individual in a society based on inequality and injustice is subject to 
transgression, and their action that they represent is performed with difficulty, 
destined to discrimination.  

Any action developed by humans should be regarded as value, as an 
investment for themselves and society. This action to be viable and used for the good 
of the individual and the community it needs to be stimulated and encouraged by the 
system of values and the system of reciprocal action between individual and society. 
Both the individual and the society are actions of the system of values, respectively, 
thier existence must express its action through respect and care toward one another, 
through moral, cultural, spiritual and material support, through the dignity and identity 
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of aspirations towards development and evolution. Considering that every individual 
during one’s life is compelled to perform one or more actions, then this action would 
be welcomed in the value system. And the importance of the human factor, as social 
value, is to be respected by society that exists and manifests as action. In this context, 
Constantin Rădulescu-Motru, Romanian philosopher and psychologist, states that "a 
society, against external environment, is forming a reinforcement that we call culture, 
from its voluntary habbits that is from its reactions and only indirectly from its 
intellectual horizon... Therefore the solidity of a people's culture is preferably 
recognised by the way of its will and work, and not by its wealth of ideas produced by 
its thinkers... The culture of a society is measured by the support that it gives man in 
his struggle with the cosmic environment. A society, however, that surrenders to the 
cosmic environment some of its members proves that it still has not yet got the basis 
on which a unified culture can be developed within the material meaning of the word; 
this society has an artificial culture and only for a fraction of its members 
"(Rădulescu-Motru. 1930, 377). Therefore, we can complete that with: "when the 
value of the culture of a people is genuine, then the individual is better protected and 
supported morally and spiritually by their society. However, if the value of a people's 
culture is questioned, then the existence of the individual in such a society is destined 
to humiliation, degradation and is placed in inferiority to the system of values. In this 
case, through action, the individual is constrained to fight with difficulty for proper 
existence and well-being in that society". Thus, the society limiting human action 
through the authentic system of values undergoes a slow process of human 
development, especially within spiritual and material development. Through this 
behaviour, the individual in step with society fails to create a civilised action in the 
value system. Here is where a reference needs to be made to the education system or 
the school unit that often does not know to bring real contribution to the proper 
formation of human growth and an authentic society. Through the quality of education 
every nation/ society demonstrates its level of human development and culture. So, 
both the individual in the perfect society and the one in an imperfect society tend to 
achieve those actions that bring them continuously welfare to exist by the identity of 
authentic human values, which are embodied by the phenomenon of freedom, justice, 
truth, motivation. Consequently, the interaction "individual-society-school-system of 
values" is that component that maintains and continually motivates human evolution. 
And their existence is focused entirely on building the value system of education and 
training process, and all social measures that should protect the human being. 
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 Conclusions 

So, the presence of the human being in the value system, as an identity and 
social personality, is the action that produces positive effects in the development of a 
society. In turn, society, a complementary identity in the existence of people, is that 
component that defines and motivates the importance of actions based on the ideas 
and decisions made by the individual. Thus, the human being promotes its content 
within the system of values, and society becomes accomplice both in man's existence 
and in the existence of values. Respectively, through his actions, the individual 
develops their own society and, at the same time, creates their image in evolutionary 
processes. Correspondingly, human actions are made available to society, them being 
a beneficial support in improving living conditions, in developing the level of culture 
and education, in preserving and supplementing spiritual values founded by 
humankind over time, etc. Thus, the social welfare element identifies a country, a 
community, based on its own system of values. And through its own system of values, 
the individual and their society are manifested, and each of them continually 
complements themselves, aiming at new things, evolutionary and full of essence. 
Thus, through the human intellect, the development process of society is constantly 
being developed and perfected, and the value, as a priority substance, maintains its 
verticality through the evolutionary processes of civilization and the process of 
identifying its own personality.  
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Personajul colectiv și gura lumii în literatura universală 

Prof. Sorina (Husar) Ioniță 
Târgoviște, Dâmbovița, România 

 

Gura lumii reprezintă personajul generic al multor opere literare, care se 
identifică, în cadrul unor comunități bine definite, prin forme aparte de comunicare – 
bârfa, clevetirea – bazate pe informații neverificate. Acest personaj poate fi 
reprezentat în funcție de universul căruia îi aparține și de aspectul temporal.  

 

 1. Corul antic 

Încă din Antichitate, unul dintre cele mai importante personaje din literatură 
era gura lumii, sub forma sensibil diferită a corului antic. Marele moment al tragediei 
a fost secolul al V-lea î.Hr., perioadă influențată de marii dramaturgi Eschil, Sofocle și 
Euripide. Corul antic îndeplinește un rol primordial: anticipează evenimentele tragice, 
previne personajele, iar scopul final este de a salva societatea. Astfel, corul devine un 
povestitor liric, un actor.  

De asemenea, corul formulează și ideea lipsei de măsură în vorbe, în fapte, în 
gândire, cunoscută sub termenul de Hybris, așa cum se reflectă în tragedia 
Agamemnon a lui Eschil: ,,Mereu, străvechea lipsă de măsură/ Plodește printre 
ticăloși/ o nouă lipsă de măsură/ devreme sau târziu,/ la ziua sorocită a unei nașteri 
noi,/ când se-nfiripă și-o divinitate/ neîmblânzită, neînvinsă și nesfântă,/ Ate cea 
neagră pentru case.” 

Ulrich von Wilamowitzl-Moeliendorf a definit tragedia greacă drept ,,un 
fragment, complet în sine, al legendei eroice, tratat poetic în genul sublim, destinat a fi 
reprezentat, ca parte integrantă a cultului public, în sanctuarul lui Dionysos, de către 
un cor de cetățeni atenieni și de către doi sau trei actori.” 75 

Într-o tragedie, părțile dialogate, interpretate de actori, alternau cu părțile 
cântate de cor. Inițial, dialogul se purta între cor și un actor, ulterior fiind introdus în 
tragedie și un al doilea actor, de către Eschil, iar apoi cel de-al treilea, după Sofocle, 
diminuându-se, astfel, partea destinată corului. Importanța pe care a avut-o corul 
transpare și din titlurile unor tragedii care reprezintă personaje colective: Hoeforele, 
Eumenidele, Perșii (Eschil), Troienele, Fenicienele, Bacantele (Euripide), Oedip rege 

 
75 Guy Rachet, Tragedia greacă, traducere de Cristian Unteanu, București, Editura Univers, 1980 
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(Sofocle). Structura tragediei era alcătuită din prolog, parodos (cântecul de intrare a 
corului), episoade (în număr de 4, reprezentând părți dialogate ale acțiunii, în care 
intervin corul și actorii), stasimon (cântecul pe loc al corului, care se afla în orchestră) 
și exodos (cântecul final al corului și ieșirea din orchestră). 

Interesant este faptul că personajele care constituie corul antic nu sunt 
întotdeauna persoane obișnuite, comune precum bătrânii tebani din Oedip rege, ci și 
bacante, femei înzestrate cu puteri fantastice: ele devorează oameni, îi ademenesc, 
sunt supuse ale zeului Dyonisos (Bachantele). 

În Oedip rege, corul este alcătuit din bătrâni tebani și este corelat cu Oedip. 
Oedip este pus în fața grozăviilor destinului său, pe care le-a înfăptuit în necunoștință 
de cauză. Fugind de destin, încrezându-se prea mult în sine, în inteligența și în 
libertatea sa de acțiune, Oedip nu a făcut decât să se întâlnească cu ceea ce îi fusese 
menit. În cazul acestei tragedii, corul este cel care invocă zeii și îi roagă să salveze 
cetatea mistuită de molimă, această boală incurabilă apărând ca o consecință a răului 
fără măsură, pe care îl reprezintă Oedip însuși.  

Corul, prin intervențiile sale, face legătura între episoadele piesei, comentând 
situația eroului. De asemenea, dezvoltă motivul fortuna labilis, potențând caracterul 
trecător al vieții, al fericirii și al măririi. Tot corul indică și o greșeală a lui Oedip, 
aceea de a se fi considerat fericit, uitând că fericirea poate fi urmată de nenorocire. 
Corul: ,,Trec morți-n șiraguri, șiraguri,/ Ca stolul de păsări cu repezi aripe,/ Mai iute 
ca focul ce strașnic,/ Spre-al zeului nopții liman se avântă.” 76 

 

 2. Faust, Goethe 

Faust este drama unui om pasionat de știință care încearcă practicile zadarnice 
ale magiei și încheie, în cele din urmă, un pact cu Mefistofel, spiritul răului. Așadar, 
Faust se împotrivește ordinii morale existente, oferindu-și sufletul diavolului, în 
schimbul fericirii supreme. Tema faustică consta în ,,duplicitatea naturii umane și în 
eșecul străduinței de a reuni divinul și fizicul din om”77. 

,,Nu individul stă în centrul acțiunii, ci colectivitatea activă a oamenilor, 
privită într-o perspectivă larg deschisă asupra țelurilor dezvoltării ei în secolul al XIX-

 
76 Sofocle, Tragedii, Oedip rege, traducere, prefață, note și indice de George Fotino, București, Editura 
pentru Literatură Universală, 1969 p. 271 
77 Fritz Martini, Istoria literaturii germane de la începuturi până în prezent, în românește de Eugen 
Filotti și Adriana Hass, cuvânt înainte de Liviu Rusu, cu un studiu critic de Tudor Olteanu, București, 
Editura Univers, 1972, p. 234. 



Nr. 3(2020) | 195 
 
lea. Goethe a înțeles cotitura vremurilor spre domnia maselor, a industriei, a 
comunicațiilor, a realității practice.”78 Faust este înfățișarea dramatică a unei vieți 
omenești, simbolul primejduirii sale lăuntrice. Poetul Goethe a încercat totdeauna să 
realizeze o frescă a societății înconjurătoare, să surprindă orice detaliu care l-a marcat 
de-a lungul vieții în mod plăcut sau mai puțin plăcut. 

Așa cum legenda faustică și, implicit, această creație literară au fost constituite 
și cu ajutorul contemporanilor lui Faust, așadar prin gura lumii, această instanță apare 
și în text, în multe secvențe semnificative, dintre care ne vom opri la cea petrecută la 
fântână, al cărei subiect principal este Margareta.  

Prima parte a poemului, numită ,,tragedia Margaretei”, prezintă unul dintre 
episoadele reprezentative din viața lui Faust. Prin întâlnirea Margaretei, iubirea i se 
înfățișează, dar Mefistofel se împotrivește dragostei lor și îl transformă pe Faust în 
ucigașul lui Valentin, fratele Margaretei. În scena de la fântână, Margareta se 
întâlnește cu Liza, una dintre gurile care reprezintă gura lumii, în comunitățile 
tradiționale și nu numai (,,vecinele mi-au spus…”). Gura lumii este o instanță care 
apare, în diverse forme, de-a lungul întregii tragedii Faust.  

De altminteri, proteismul este o caracteristică a acestui adevărat personaj 
literar, care migrează prin epoci și genuri, din tragediile grecești, unde apare sub 
formă de cor grav, plin de compasiune și bun simț, până în romanele secolului XIX, 
unde e îndeobște concretizat în cumetre, gazde și vecine, apoi în schițele moderne, 
unde apare sub formă de amici și, în sfârșit, în poezia postmodernă, unde poate să 
apară din nou sub formă de cor, dar unul desolemnizat și caricatural.79 

Faust, ispitit de Mefisto, își exercită rolul de tulburător al tinerei fete. Ca o 
anticipare a propriilor nenorociri, Margareta află că Barbara, ,,care făcea pe nobila și-
aleasa”, deși nu e cununată, este însărcinată (,,hrănește doi când bea și când 
mănâncă”). ,,Liza îi prevede cu mare satisfacție viitorul sumbru, în timp ce Margareta, 
care se identifică cu Barbara, încearcă cu disperare să-i dea o șansă. Este admonestată 
imediat de reprezentanta gurii lumii: ,,Doar nu cumva îți pare rău de ea?”80 
Comunitatea, reprezentată de Liza, devine un judecător aspru, atât pentru persoana 
,,vinovată”, cât și pentru cei care încearcă să privească cu un ochi optimist situația 
creată, cum este cazul Margaretei. 

 
78 Ibidem, p. 233. 
79 Ioana Pârvulescu, Dialoguri secrete. Cum se roagă scriitorii și personajele lor, București, 
Humanitas, 2018, p. 60. 
80 Ioana Pârvulescu, Dialoguri secrete. Cum se roagă scriitorii și personajele lor, București, 
Humanitas, 2018, p. 60. 
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Contextul istoric al acelei epoci relevă o punițiune socială a tinerelor 
necăsătorite care devin mame: ,,pe timpul lui Goethe încă exista, chiar dacă nu în 
forma indicată de Faust, practica de a denunța public în biserică fetele-mame”81. În 
1777, Goethe susține abolirea acestei practici care ducea la uciderea multor copii, 
fiind o formă a pedepsei. Comunitatea, gura lumii¸ prin puterea cuvântului, are drept 
de viață și de moarte asupra copilului nevinovat. Rușinea cauzată familiei fetei 
cântărește mai mult decât rațiunea în decizia finală. Cutumele, practicile specifice 
diferitelor zone sunt respectate cu strictețe de comunitate, iar spațiul propice în care 
dăinuiește rumoarea publică nu este altul decât biserica, o ,,vatră” a satului. Este vorba 
despre ,,condiționarea socială a tragediei Margaretei, datorită ordinii sociale burgheze 
a timpului”82, care, uneori, determină tinerele mame să recurgă la gesturi extreme, 
cum este sinuciderea. 

Margareta își acceptă situația și pune totul pe seama destinului. Ulterior, va fi 
acuzată de pruncucidere și va fi condamnată la închisoare. Dar cea mai aspră pedeapsă 
nu se oprește aici; gura lumii este cea care are ultimul cuvânt, iar Margareta nu va fi 
absolvită de această instanță. Glasul care răsună la sfârșitul scenei din temniță: ,,E 
mântuită!” anunță partea a doua a lui Faust. 

De asemenea, momentele lirice sunt prezente în număr mare în opera lui 
Goethe: corul spiritelor, cântecul Margaretei la vârtelniță, corurile care însoțesc 
ascensiunea cerească a lui Faust și atâtea altele. Dintre acestea, ne vom opri la o altă 
instanță reprezentativă pentru gura lumii, corul, cel care apare atunci când Faust este 
înghițit de iad și care formulează morala poveștii: 

Mlădița, creșterii menită, s-a răpus 
Și laurii lui Apolon pe fruntea 
Cea înțeleaptă-i pârjolește focul. 
Pierdut e Faust. Cugetați căderea-i 
Ce ne învață, oameni iscusiți: 
Să nu râvniți la cele ce-s oprite. 
Pe cel adânc îl duce adâncimea 
Să creadă că mai mult e-n stare-a face 
Decât ce e îngăduit de Domnul. 
Un alt moment semnificativ pentru aspectul urmărit în această lucrare este un 

scurt intermezzo, Corul Spiritelor, care subliniază momentul nihilist, fiind reprezentat 
 
81 Goethe, Faust, Partea I și Partea II, traducere, introducere, table cronologic, note și comentarii de 
Ștefan Aug. Doinaș, ,,Goethe despre Faust”, București, Editura Univers, 1982, p. 481. 
82 Ibidem, p. 481. 
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de distrugerea lumii valorilor interioare: Mefisto îi propune lui Faust să-l servească 
aici, pe pământ, iar Faust să fie slugă dincolo, după moarte, dar eroul refuză acest 
pact. ??? Goethe ,,aduce în scenă oameni vii și întâmplări mișcătoare sau zguduitoare, 
apoi o întreagă lume de alegorii și simboluri, capabile să încline fruntea cea mai 
gânditoare.”83 ,,Această operă va conține deci rodul tuturor experiențelor sale ca om și 
artist și o icoană a întregii dezvoltări a societății moderne, în epoca în care s-au 
succedat revoluția franceză, campaniile napoleoniene, dezvoltarea tehnicii și revoluția 
industrială, apariția socialismului utopic.”84  

Dacă în tragedie putem vorbi despre demonic ca fiind o forță obscură, 
irațională, antinomică, în Faust, demonicul se împletește cu tragicul și, alături de gura 
lumii, are au rol purificator, în special pentru comunitatea căreia protagoniștii îi 
aparțin. Activitatea și creația, prezentate ca valori supreme ale vieții, sunt elementele 
mântuitoare pentru Faust. Goethe creează noi imagini despre lume, reușind să unească 
chiar și contrariile: poezia cu gândirea, ideea cu realitatea, individul cu societatea. 
Scena petrecută la fântână este reprezentativă pentru evidențierea gurii lumii, prin 
dialogul dintre Margareta și Liza. Pentru a scăpa de judecarea comunității, Margareta 
alege să își ucidă pruncul. De asemenea, corul prevestitor este o altă instanță a opiniei 
publice, extrasă de Goethe din Antichitate, de acolo de unde își extrag seva marile 
capodopere ale literaturii. 

Subiectul abordat în lucrarea prezentă este gura lumii, un reprezentant al 
legilor nescrise din cadrul unei comunități. Gura lumii reprezintă personajul generic al 
multor opere literare, care se identifică, în cadrul unor comunități bine definite, prin 
forme aparte de comunicare – bârfa, clevetirea – bazate pe informații neverificate. 
Acest personaj poate fi reprezentat în funcție de universul căruia îi aparține și de 
aspectul temporal. 

Încă din Antichitate, unul dintre cele mai importante personaje din literatură 
era gura lumii, sub forma sensibil diferită a corului antic. Marele moment al tragediei 
a fost secolul al V-lea î.Hr., perioadă influențată de marii dramaturgi Eschil, Sofocle și 
Euripide. Corul antic îndeplinește un rol primordial: anticipează evenimentele tragice, 
previne personajele, iar scopul final este de a salva societatea. Astfel, corul devine un 
povestitor liric, un actor. Corul, prin intervențiile sale, face legătura între episoadele 
piesei, comentând situația eroului. De asemenea, dezvoltă motivul fortuna labilis, 

 
83 Johann Wolfgang Goethe, Faust, ediția a II-a, prefață de Tudor Vianu, București, Editura pentru 
literatură, 1968, p. V.  
84 Johann Wolfgang Goethe, Faust, ediția a II-a, prefață de Tudor Vianu, București, Editura pentru 
literatură, 1968, p. XXIV. 
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potențând caracterul trecător al vieții, al fericirii și al măririi. Tot corul indică și o 
greșeală a lui Oedip, aceea de a se fi considerat fericit, uitând că fericirea poate fi 
urmată de nenorocire. 

Interesant este faptul că personajele care constituie corul antic nu sunt 
întotdeauna persoane obișnuite, comune precum bătrânii tebani din Oedip rege, ci și 
bacante, femei înzestrate cu puteri fantastice: ele devorează oameni, îi ademenesc, 
sunt supuse ale zeului Dyonisos (Bachantele). 

Gura lumii este nedefinită, neclară și totuși omniprezentă, parșivă, insinuantă, 
lașă. Ea este nimeni și de fapt sunt toți, măști diforme ale minciunii în toate formele ei 
hâde. Gura lumii sau corul de voci ipocrite ale oamenilor cu care stai la masă sau 
cărora poate le-ai întins paiul care i-a salvat de la înec. Gura lumii… Nu știe să 
aplaude la bine, dar știe să râdă la greu! Gura lumii își ascunde mizeria ei sub preșuri 
ieftine și caută mereu subiecte senzaționale, scormonind în gunoiul pe care alții 
încearcă să îl îndepărteze din suflet. 

Gura lumii, nici pământul nu o astupă ! – Anton Pann – Povestea vorbii 
Viaţa noastră oscilează între două contradicţii: datoria de a spune adevărul 

şi necesitatea de a-l ascunde – Tudor Arghezi 
 

 Biodata 

Profesor Ioniță (Husar) Sorina,  
Târgoviște, Dâmbovița, România 
Universitatea Valahia, Târgoviște 
 
Absolventă: 
Master Departamentul Litere: Limbă, cultură și 
civilizație română în context european 
Facultatea de Științe Economice: Master: 
Management și politici în educație 

Facultatea de Litere-Teologie Ortodoxă 
Colegiul Universitar Pedagogic- Educație muzicală 
Liceul Pedagogic Târgoviște 
Școala de Muzică și Arte Plastice-secția pian 
Director Grădinița PP Nr.3 și Grădinița PN Carmen Sylva,Târgoviște 
Domenii de interes: literatura, limba română, muzica, religia 
 



Nr. 3(2020) | 199 
 

Limba română-nivel liceal din prisma manualelor 
alternative 

 
Emilia Tomescu (Albu) - profesor de limba și literatura română  

    Liceul Tehnologic”Iordache Golescu” Dâmbovița 

 
Felul în care elevii percep disciplina limba și literatura română, îndeosebi 

limba română, poate fi evidențiat având în vedere materialele utilizate la clasă atât de 
către aceștia (manualele, fișele de lucru), cât și de către profesori (programele școlare).  

Coerenţa conceptuală a manualelor alternative este asigurată prin respectarea, 
pe plan naţional, a obiectivelor generale – aceleaşi pentru toate şcolile şi pentru toate 
manualele, indiferent de structura şi de forma lor, precum şi prin evaluarea centrată pe 
competenţe şi capacităţi, măsurabile în performanţe concrete. Însă nu toate manualele 
apărute la diferite edituri întrunesc aceste calităţi. Unele se ocupă de domeniul 
Literaturii mai mult decât de cel al Limbii şi comunicării, altele acordă o mai mare 
importanţă unor concepte operaţionale, neglijându-le pe altele sau sunt înţesate cu 
întrebări, neoferind nici o informaţie despre operă, despre anumite concepte 
operaţionale sau despre evoluţia anumitor specii literare. În cazul celor din urmă, 
elevii nu au informaţiile teoretice decât dacă sunt oferite de profesor, ceea ce face să 
se piardă mult timp în acest sens. Rolul profesorului devine atunci acela de a alege 
manualul potrivit, în funcţie de nivelul clasei sau de accesibilitatea limbajului cărţii şi 
de a preda elevilor acele noţiuni care nu se regăsesc în manual. În altă ordine de idei, 
avalanşa de manuale tipărite de diferitele edituri a dus la o libertate foarte mare în 
alegerea lor de către profesori, astfel încât elevii unor şcoli învecinate sau chiar din 
aceeaşi şcoală ajung să înveţe după manuale diferite.  

În cadrul procesului instructiv-educativ, profesorul trebuie să recreeze 
conţinutul concret al fiecărei lecţii, consultând mai întâi programa şi manualele 
şcolare pe care le are la dispoziţie, adăugând, dacă este cazul, şi o nouă optică de 
analiză şi o interpretare a faptelor de limbă şi de literatură cunoscute din cele mai 
recente cercetări de specialitate şi metodologie. Alegând cea mai potrivită cale de 
predare-învăţare, conţinutul ştiinţific devine, pentru elevi, inteligibil, temeinic şi uşor 
de asimilat. Profesorul nu se poate limita doar la informaţia cuprinsă în paginile 
manualului şcolar din mai multe motive. În primul rând, manualul are o anumită 
stabilitate, pe durata mai multor ani şi, ca atare, nu poate încorpora ultimele achiziţii 
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din domeniile specialităţii şi ale metodicii. În al doilea rând, prin conţinutul şi forma 
de prezentare a cunoştinţelor, manualul vizează, fie un nivel mediu, fie unul superior 
de pregătire a elevilor, fără preocupări deosebite privind tratarea diferenţiată a 
elevilor. În al treilea rând, unele manuale sunt conceputeprea abstract, limbajul lor este 
peste nivelul de înţelegere al elevilor, devenind astfel inhibante şi greu de înţeles. 

Rolul profesorului devine, în acest caz, acela de a alege manualul potrivit, în 
funcție de nivelul clasei sau de accesibilitatea limbajului cărții și de a preda elevilor 
acele noțiuni care se regăsesc în manual. De aceea, în acest articol vom prezenta 
manualele de limba română apărute la Editura Didactică și Pedagogică, Art, ALL și 
Corint pentru clasa a IX-a, pentru a alege pe cel mai accesibil și care reușește să redea 
cel mai bine noțiunile de limbă română.  

Încă de la început mi-a atras atenția în mod deosebit cel editat de către Editura 
Art, atât datorită aspectului formal, exterior, cât și datorită conținutului. Punerea în 
evidență a diverselor informații (ca și diferențierea acestora), se face prin variația 
încadrării, sublinierii, îngroșării caracterelor scrisului, ceea ce ușurează munca 
elevului cu manualul. Realizat de Adrian Costache, Florin Ioniță, M. N. Lascăr și 
Adrian Săvoiu, ediția a 4-a (din 2008) manualului de clasa a IX-a are, la domeniul 
limbă și comunicare, o structurare a materiei pe unități de conținut și lecții mai bine 
realizată decât în alte manuale. Manualul publicat de Editura Art evită aglomerarea de 
materie, de informații și de texte adiționale și, astfel, se poate vorbi de o accesibilitate 
sporită în privința acestui manual. În ceea ce privește conținutul, se evită expunerea 
amănunțită a definițiilor și clasificărilor, în schimb exercițiile sunt concepute în așa 
măsură încât să îl conducă pe elev în mod sistematic la identificarea elementelor 
definite, căutându-le în texte la prima vedere.  

În cadrul lecțiilor de limbă și comunicare, explicațiile sunt complete și nu 
lipsesc exemplificările pentru fiecare element de limba română menționat, contribuind 
astfel la însușirea mai eficientă de către elevi a noțiunilor gramaticale. Exercițiile se 
caracterizează prin grade de dificultate și accesibilitate crescânde, de la simplu la 
complex. Astfel, polisemia este definită, precizând distincția între sens secundar/sens 
principal, sens de bază/sens derivat, sens propriu/sens figurat, distincții care nu se 
regăsesc în alte manuale, dar care sunt necesare înțelegerii polisemiei.  

Manualul realizat de Silviu Angelescu, Nicolae I. Nicolae și Emil Ionescu, 
manualul Editurii ALL pentru clasa a IX-a nu se mai află pe lista de manuale aprobate 
de Ministerul Educației Naționale, dar se folosește, încă, în școli. Manualul Editurii 
ALL are o cu totul altă abordare: domeniul limbă și comunicare este prezentat aparte 
de noțiunile de literatură, făcând astfel mai dificilă aplicarea elementelor de limbă și 
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comunicare în textele studiate. Exerciții sunt destul de puține și se regăsesc doar la 
finalul unui subcapitol, sub forma unui test care nu are la bază fragmente din textele 
literare studiate la clasă. De asemenea, noțiunile legate de sensurile multiple ale unui 
cuvânt sunt aproape inexistente, autorii manualului insistând mai mult pe tipurile de 
comunicare și formele acesteia. Manualul se evidențiază, totuși, prin densitatea mare a 
conceptelor noi, specifice disciplinelor tehnice.  

Cel de-al treilea manual de clasa a IX-a analizat în această lucrare aparține 
Editurii Didactice și Pedagogice și este realizat de către Ion Dună și Raluca Dună, în 
anul 2010. Acest manual redă noțiunea de câmp semantic fără a insista foarte mult 
asupra polisemantismului unor cuvinte. De asemenea, nu se regăsește vreo definiție a 
polisemiei sau vreo referință la sensurile cuvintelor (sens secundar și principal, sens de 
bază și derivat, sens propriu și figurat). Exercițiile propuse sunt variate și au în vedere 
textele-suport studiate la clasă.  

Al patrulea manual luat în considerare, cel al Editurii Corint, este realizat de 
către Florina Rogalski, Daniel Cristea-Enache și Andrei Grigor, sub coordonarea lui 
Eugen Simion. Acest manual, spre deosebire de celelalte, redă noțiunile de limbă și 
comunicare conform structurării din programa de limbă și comunicare pentru clasa a 
IX-a (tipuri de texte, nivelul de constituire a mesajului, nivelul lexico-semantic, 
nivelul stilistico-textual etc.).  

Relațiile semantice sunt redate în cadrul nivelului de constituire a mesajului – 
nivelul lexico-semantic. Prezentarea acestora abundă în definiții, iar limbajul folosit 
nu este foarte accesibil elevilor, îngreunând procesul învățării. În ceea ce privește 
polisemia, aceasta este definită și sunt prezentate chiar și surse ale acesteia, fără a se 
prezenta, însă, noțiunea de câmp semantic sau de sens. Exercițiile propuse sunt în 
număr foarte mic și au în vedere doar lucrul cu dicționarul, fără a se folosi de textele-
suport propuse pentru nivelul clasei. 

Forța unei limbi este dată, cu deosebire, de bogăția și varietatea vocabularului 
ei. Dar capacitatea cuvintelor de a avea, pe lângă sensul primar, și o serie de alte 
sensuri, legate între ele, îmbogățește limba, îi dezvoltă posibilitățile de exprimare, în 
general. 

Studiul limbii și literaturii române rămâne principalul vehicul de deprindere al 
distincției între sensurile proprii și figurate ale cuvintelor, de bază și derivate. 
Dificultățile de înțelegere trebuie limitate la maxim în perioada liceului, elevii având 
ca scop final o competență fundamentală, aceea de utilizare corectă și adecvată a 
limbii române în diferite situații de comunicare. În particular, la prima clasă de liceu, 
elevii trebuie să deprindă folosirea adecvată a achizițiilor lingvistice în receptarea 
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diverselor texte. Și aceasta nu se poate face fără ca aceștia să înțeleagă cât mai bine 
problematica limbii române.  
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Interviu Corneliu Șerban Popa 

Cosmin Nasui 

Articol aparut in Modernism, 27 ianuarie 2020 

 

 
 

 PREAMBUL de Corneliu Șerban Popa 

Sunt Corneliu Ṣerban Popa artist româno-canadian, prezent în arta occidentală 
încă din anii 1972-73. Declar că tot ce am realizat în toţi acești ani – deci până în 
prezent,- a fost pentru ca poporul și cultura română să-și afirme prezenţa în lume. În 
continuare vă invit la o călătorie-radiografie în timp pentru a încerca să înţelegeţi un 
fenomen care s-a produs în anul 1971, dar care s-a născut… ca idee încă din 1967!! – 
Expoziţia Ambiental 1 = lucrare de diplomă și prima expozitie personală 

 Cine este Corneliu-Ṣerban Popa 

Anii de studii- Liceul N. Tonitza și Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu 
– la sfârșitul primului an la pictura de șevalet am cerut transfer la secția 

ceramică – sticlă – metal, element definitor, de o importanţă capitală pentru toată viaţa 
și cariera mea; 

– anul V pictură am pornit o primă experimentare de pictură „dodecafonică” – 
armonii de dizarmonii și dau un exemplu: când o clădire se prăbușește (cutremur), 
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materialele își recapătă identitatea specifică, nu mai sunt contopite în marea ,,simfonie 
a clădirii”;  

– întâlnirea cu academicianul Grigore Moisil=arta și matematica-estetica-
mistică a matematicii- (Matila Ghica). 

Din acest moment colaborarea pentru relizarea Expo A1 a început.  
Descrierea expoziţiei: 
– partea vizibilă – CONCEPTUL a folosit un spațiul elastic: trompe espace (4 

pereţi de oglindă)=senzaţie de infinit=UNIVERS  
– ce se întâmpla în întuneric; odată intrat se auzea…un PIU!??, apoi o voce din 

OF: ,,sunt Ambiental 1, o lucrare de artă experimentală, experimentală…prietenii mei 
sunt: spaţiul, sunetul, timpul și lumina….trăim împreună..în univers… (apoi mesajul): 
oameni !.. nu distrugeţi armonia !!! nu distrugeţi armonia !!! armo,…mo..nia.. aaa 

– ce era în spate 
– aparatura și echipa tehnică 
– scopul echipei 
Conceptul A1            
– Viața – Armonia = echilibru = sănătate..la nivel personal-familie-țară-

planetă-univers 
Mesajul: oameni !..nu distrugeți armonia! Se repetă etc 
Egoismul, răutatea, agresiunea.distrugerea naturii, chiar si războaiele etc. 

pleacă de la cel care nu iubește armonia… cel dezechilibrat. 
ESTE PRIMUL AVERTISMENT DE NIVEL UNIVERSAL PENTRU ECO-

ECHILIBRU 
– Somnul raţiunii naște monștri – Francisco de Goya 
– Psihoplasticism – tubul de sticlă devine activ – ESTETIC 
– Ce s-a întâmplat în ‘71 – a fost vernisajul…bucuria și Succesul de scurtă 

durată și… apoi…”primăvara de la București” 
Sa nu uităm: 
Aduc mulțumiri pentru cei ce n-au părăsit „arca”și au crezut și au rămas chiar 

și până azi !!! Ei au înţeles mai bine faptul că toate dictaturile au fost și vor fi 
„experimentale”. 

Avangarda ne-exprimată nu există-acum; a sosit momentul pentru Re-evaluare 
Ce noutăți a adus această expoziție A1, o primă manifestare a noului 

avangardism românesc: 
– primul afiș în simbol Fortran și PRIMA EXPOZIȚIE CARE ,,PĂȘEȘTE ÎN 

NOUA ERĂ CIBERNETICĂ A ORDINATOARELOR PE MAREA POARTĂ A 
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ESTETICII MATEMATICE” (CONTRIBUȚIE ROMÂNEASCĂ) 

– ESTE PRIMUL AVERTISMENT DE NIVEL UNIVERSAL PENTRU 
ECO-ECHILIBRU 

– mesaj de păstrare a armoniei cosmice universale 
– amprenta ecologică 
-noțiunea:AMBIENTAL1=UNIVERS 1 
Spaţiu –sunet-timp-lumină=VIAŢA-dar și Parametri estetici (creatori de reacţii 

emotive) 
–Armonie=sănătate-pace-viaţă…atât în ființa noastră, în familie, ţară, planetă -

UNIVERS 
– prima instalaţie cu programare electronică a luminilor sincronizate după un 

colaj muzical 
– proporţii matematice în raport al secţiunii de aur 
– Trompe – espace 
– record absolut în arta sticlei H 2m cu diametru de 16 cm 
– program sunet-lumină – 16 minute – în buclă 
– montaj muzical pentru comentariul sonor ca un spectacol 
În incheiere: Apel către echipa care s-a ocupat de capitolul de artă 

contemporană de a analiza textul meu pentru întregirea actualului studiu academic 
„Arta din România. Din preistorie în contemporaneitate” 

Expoziția A1 a avut loc la București în 1971, dar ca orice lucrare de artă 
majoră conţine o calitate de a fi MEREU DE ACTUALITATE, mai ales PENTRU O 
ECO-CIVILIZAŢIE IUBITOARE DE VIAȚA în ARMONIE  
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 Interviu Serban Popa  

Așchia nu sare departe de trunchi!  
Tata a fost super-performant în tinerețe,  a avut o gândire cinstită și 

independentă și nu a făcut compromisuri. Ca avocat a crezut într-o justiție echidistantă 
fără părtinire politică. Și iată-l în plin succes profesional,…totuși a plătit scump pentru 
probitatea sa. 

Cam la fel s-a întâmplat și cu mine… Dar să încep prin a spune că expoziția 
personală „Ambiental 1 spațiu-sunet-timp-lumină” de la Sala Kalinderu 1971 este de 
fapt lucrarea mea de diplomă și reprezintă rodul-concluzia mea după trei ani la Liceul 
de artă „N. Tonitza” și șase ani de studiu universitar la Institutul „Nicolae 
Grigorescu”. 

Dintru bun început am fost un „neastâmpărat” și asta pentru că am căutat 
mereu să îmi fac un program propriu de cercetare-formare: ce să fac și ce să studiez ! 

Exemplific: 
La sfârșitul primului an de studii, am cerut să fiu transferat de la secția de 

pictură de șevalet a profesorului emerit Octav Angheluță la secția “Ceramică sticlă 
metal” unde era profesoară Lucia Ioan, în cadrul Facultății de Arte Decorative 

Aș putea afirma că a fost o decizie de o importanță absolută și programatică 
pentru a mă concretiza artistic pentru restul carierei mele. 

În primul rând a semnificat „evadarea” mea din studiul linear clasic de la clasa 
prof. Angheluță, care cerea cunoașterea etapizată rigid până la a ajunge abia în anul 
șase la „sensibilitate și originalitate”. Dar când am văzut tablourile sale militante mai 
ales cu sportivii români care învățau de la maestrul sportului sovietic și priveau ca la 
„poarta nouă”… atunci m-am hotărât! 

Cam aproximativ în aceeași perioada (ciudat) am realizat capacitățile unui 
vitraliu de a fi o „pictură vie”!… Îmi spuneam, iată tot o pictură, dar imaginea prin 
transparență și lumina devenea „vie”… pentru că trăia – transmitea lumina de 
dimineață, de prânz și de seara; cerul noros sau culorile specifice anotimpului, etc. 

La secția doamnei profesoare Lucia Ioan am început să studiez natura 
îndeaproape și în complexitatea ei chiar îndrăznesc să spun..STRUCTURALĂ.. să 
caut să înțeleg specificitatea expresivă a unei crenguțe de brad, a unei aripi de fluture 
sau cochilia unui melc! 

Am început să-mi pun probleme de proporție, însă o proporție preexistentă 
morfologică specifică în natură și chiar în universul cel dintotdeauna. Nu o proporție 
subiectivă, impusă de mine-artistul! Deveneam tot mai eclectic și toate aceste tehnici 
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și probleme variate constituiau pentru mine o bucurie – trăiam intens această 
întrepătrundere între teorie și practică, totul ca un câmp deschis – o aventură a 
cunoașterii – și bucuria descoperirii unor ‘’valori” noi ! 

 În anul cinci însă, la ultima lucrare de pictură la cursul de pictura de șevalet cu 
tematică liberă, am abordat o temă – Atenție ! – cu totul inexplicabilă, chiar și azi 
pentru mine însumi. Am făcut un diptic în care mi-am propus să creez o „ARMONIE 
de DIZARMONII” un fel de muzică dodecafonica tradusă în culoare. Și mai concret, 
spuneam: o clădire – un bloc de locuințe este ca o „simfonie” formată din materiale 
sudate-interconectate care parcă se topesc, se contopesc în armonia clădirii dar… 
atunci când blocul se prăbușește, – Atenție din nou ! – fiecare din materialele 
construcției respective își recapătă identitatea specifică: sticlă, piatră, beton lemn, 
cărămidă etc. Acolo în procesul zborului prăbușirii se produce fenomenul… eram cu 
șapte ani înainte de marele cutremur! 

Într-o dimineață o surprind pe profesoara mea lucrând de zor la diptic și o 
întreb de ce face acest lucru pe care nu-l mai făcuse?!. Dânsa a justificat că nu mai 
putea să accepte ce făceam și că acele culori se cereau armonizate!!!? iar lucrarea 
trebuia salvată după părerea ei! (ne apropiam de sfârșitul anului...) 

Iată acum apar schimbări structurale în viziunea pe care o aveam despre artă și 
viață. Dacă în mod firesc eram dominat de obsesia proporțiilor definitorii în arta antică 
greco-latină, care a influențat însuși spiritul perioadei renascentiste, acum acea viziune 
a zborului prăbușirii aduce o altă dinamică a proporțiilor și realitatea identitară a 
dizarmoniei ! Deci sunt dator să clarific aceste aspecte conceptuale legate de proporții-
armonii-dizarmonii în natură și univers, mai ales acum când în povestea noastră ne 
apropiem de momentul deosebit de important când am întâlnit pe marele om de știință 
și filozof academicianul Grigore Moisil – omul care mi-a declarat că dorește să 
cibernetizeze întreaga activitate din România, chiar și arta!! Eram deja la poarta UNEI 
NOI ERE – EPOCA CIBERNETICO-INFORMATICĂ PRODUCTIVĂ. 

Și acum deschid o mare paranteză pentru a explica ceva aproape… inexplicabil 
! Pentru asta ne vom întoarce la EXPO 67 – expoziția Universală de la Montreal – 
Canada. Acolo inginerul Buckminster Fuller a proiectat și realizat Pavilionul SUA – o 
structură metalică uriașă făcută pe o tramă de triunghiuri proportionate pe principiul 
secţiunii de aur = ‘’divina proportiones”!!?? (Atunci nu aș fi îndrăznit să gândesc că 
într-o zi voi ajunge să trăiesc alături de Biosfera de la Terre des Hommes-Montréal)… 

Am găsit atunci inspirația de a face o machetă pentru marele monument 
național al eliberării poporului român (1967-68 în plină dictatură!!!! – unicul proiect-
machetă în care apare simbolul eliberării…!!) 
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Apoi la începutul anului ’68 s-a ivit momentul întâlnirii cu marele om de 
știință Academician Grigore Moisil… când am prezentat proiectul monumentului 
inspirat după realizarea inginerului Fuller, spunând că acea sferă-(pavilionul SUA) se 
apropie din punct de vedere estetic de frumusețea desăvârșită ce o găsim în creaţia 
florii de păpădie…! 

Frumuseţe – estetica-matematică și structura în raport de secțiune de aur ! 
Grigore Moisil s-a entuziasmat spunându-mi că proiectul lui este să 

‘’cinebertizeze” întreaga activitate a țării – în toate domeniile… așa am luat cunoștință 
și de limbajul de programare Fortran (FORmula TRANslator) – inventat în 1954 ! 

Câte evenimente-fenomene-schimbări în viziunea unui tânăr student care 
încerca să-și auto-gestioneze noile achiziții în afara programului „școlar”. În viața mea 
a poposit… iată… ORDINATORUL și un nou LIMBAJ ! 

Iată, acum apar schimbări structurale în viziunea pe care o aveam despre artă și 
viață până la noțiunea armoniei-dodecafonice în noua sau regăsită identitate – chiar 
simbolul morții în zborul prăbușirii din lume. 

În discuțiile purtate cu marele om de știință, matematician și filozof, am pus la 
punct un proiect-instalație care să folosească raporturi matematice sub semnul divinei 
proporții sau raportul de secțiune de Aur prin programare electronică a luminilor și 
totul folosind limbajul FORTRAN. Deci nimic din mijloacele folosite până atunci în 
artă… doar proporții fizice, socluri și vectori de lumină sau puncte luminoase, gândite 
pentru viitoare lucrări ca pixeli, deși nu știam atunci încă de această noțiune. 
Academicianul Grigore Moisil chiar a avut un asistent Constantin Bruteanu, 
specializat să se ocupe de problemele artiștilor din domeniu vizual, iar la acea 
perioadă se cuvine să-l prezint și pe profesorul asistent la Conservator – Sorin Vulcu 
menit să se ocupe de probleme de muzică, care a compus Sonata Epica magna-omagiu 
lui Nichita Stănescu: pleonasme pentru trombon solo… Cu el am avut un proiect de a 
realiza o simfonie cu sunete în raport de secțiune de aur…! Cred că se înțelege cât de 
dinamic era acel grup din care cel mai „tânăr” era Grigore Moisil-prietenul nostru! 
Este greu să zugrăvești în câteva fraze toate aceste fenomene aplicate la nivelul unei 
generații dornice să se exprime ! 

Anii studenției au fost pentru mine cea mai frumoasă perioadă din viață. Am 
desfășurat o activitate deosebit de rodnică – studiu-experiment zi de zi și chiar zi-
lumină! Dimineața ateliere de măiestrie: pictură, desen, modelaj etc, iar după-amiaza: 
bibliotecă-disciplină auto-impusă si cursuri teoretice: istoria artei, anatomie artistică, 
tehnologie, etc. Seară de seară aveam crochiuri după modele vii. Studiul clasic era 
respectat și considerat ca punctul de pornire solid. Este bine să menționez dorința de a 
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fi original-creativ și a-ți căuta calea-stilul. Preocupările și intensitatea de implicare 
poate au făcut ca să caut să nu-mi risipesc timpul, altfel nu am apreciat timpul 
„pierdut” la cârciumă, dar, dacă erau discuții sau interlocutori care să mă atragă, 
atunci eram prezent. 

Într-o seară, la o halbă profesorul Eugen Schileru asemăna vremurile moderne 
cu epoca faraonilor – vorbind de comunicare,- și afirma că la acea vreme exista o 
clasă superioară (scribii) care înțelegeau pictogramele, iar plebea nu făcea decât să 
execute, deci comunicarea era un privilegiu specific al elitelor. Un limbaj al elitelor și 
limbajul plebei -societatea era etajată! Și paralela cu zilele noastre, dezvoltarea 
explozivă a științelor de azi, unde s-au creat multiple limbaje profesionale-elitiste ce 
nu sunt la înțelegerea tuturor și chiar dialogul între diferitele familii de oameni 
specializați, super-specializați este limitat din această cauză. Cu cât s-a dezvoltat în 
profunzime un domeniu, cu atât ei pot comunica, aș zice „periferic” sau asistăm la o 
comunicare marginală (savanții de la NASA cu cei din genetică). Ești specializat, dar 
fiecare cu limbajul său – fiecare pe domeniul său. 

Și totuși eram tineri entuziaști, admiram titanii cunoașterii cu tâmple albe – 
chiar aveam un atașament uneori (poate) exagerat (vezi babismul, epigonii pictorului 
Corneliu Baba). Babismul reprezintă admirația și dăruirea totală a ucenicului în 
dorința iconică de a deveni asemeni maestrului. 

În cazul meu, cu nesaț m-am hrănit cu tot ce era posibil de obținut ca 
informație, pentru a înțelege și unifica (cum aș fi vrut eu – complet utopic!) toată 
cunoașterea momentului din Est și Vest. Nu acceptam existența celor două lagăre! 
Oricum, dorința mea nestrămutată a fost dintotdeauna de a încerca, măcar mental, 
această fuziune. Și iată am reușit să devin un om „planetar”. De aici, poate, s-a născut 
sentimentul de a cunoaște și partea nevăzută a planetei. Încă de atunci eram un adept 
al fuziunii nucleare, nu al fisiunii – deci unirea nu ruperea aducătoare de moarte 
dodecafonică. Aveam o încredere nestrămutată că voi realiza, peste toate greutățile și 
mentalitățile, o artă care să mă reprezinte plenar. 

Acum realizez că am făcut parte din marele câmp energetic dezvoltat în 
Europa de Est de fenomenul „Primăvara de la Praga”. Să nu uităm ca aspirația spre 
libertate este înscrisă intracelular în tot regnul biologic, dar mai ales să înțelegem că 
omul – în special – omul are nevoie de libertate ca de lumină și de aer. Însă numai 
omul e singurul capabil să asume – să înțeleagă libertatea liber consimțită. Acum 
pentru că am înțeles, conștiința mea nu îmi permitea Gulagul. În acei ani presiunea 
acumulată de experiența trăită, parcă eternizantă, făcea ca dorința de eliberare și 
emancipare să se amplifice. Exista o „foame” de a gândi liber, iar aici erau artiștii în 
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prima linie. Nu ne puteam exprima direct, dar am folosit simbolul și metafora! Aici, în 
acest domeniu, Occidentul șchioapătă din prea multă libertate. Folosind doar o parte a 
aspectelor trăite – partea plină a paharului – cred că se înțeleg lucruri care poate azi au 
devenit de neînțeles. În acei ani ne-am înfrățit în entuziasm să realizăm ceva încă 
nerealizat vreodată și cred chiar neegalat până azi. Iată un colectiv din doi ingineri, 
Eugen Alexandrescu, stabilit și el în Canada, și Jean Lăzăroiu care este la București, și 
care timp de doi ani și jumătate s-au dăruit sută la sută proiectului „Ambiental 1 
spațiu-sunet-timp-lumină”. De mare ajutor a fost și fratele lui Eugen care ne-a pus la 
dispoziție aparatură ultra-specializată și încă mulți alți prieteni, colaboratori tehnici, 
artiști, oameni vii, însuflețiți. Tuturor le aduc mulțumiri pentru sprijinul acordat. Dar 
cu adevărat nu am cuvinte de mulțumire suficiente pentru cel cu care m-am înfrățit în 
foc (chiar am avut și o arsură de gradul 3… totuși am continuat lucrul). Deci mestrul 
sticlar Nicolae Crăciun cu care m-am înfrățit la realizarea acelor tuburi de sticlă de 2 
metri cu diametrul de 16 cm – probă imposibilă. Și uite așa cu mâna arsă, dar cu focul 
în suflet, am realizat împreună cu el ceva de nivel Guinness Book. 

Tot ce am scris aici este ca un vis, o trăire care poate undeva există în 
univers… dar ce este sigur este ca ea se găsește în sufletul celor care s-au implicat. S-
ar fi putut realiza filme, fotografii, strânge documente și imortaliza mărturii… Dar cu 
ce bani, pentru că totul s-a făcut în regie proprie!… 

Asta a fost lipsa mea de neiertat, am făcut și nu am avut mijloacele pentru a-mi 
justifica acțiunile!… Poate în altă viață ???? voi avea ocazia să-mi organizez și 
infrastructura informațională. 

Descrierea lucrării A1 
Imaginați că dați o perdea groasă de pluș la o parte și intrați în… beznă. Acolo, în 
întuneric începeți să distingeții prezența unor forme pătrățoase și ceva mai sus, parcă 
devine lucios cilindrică. Un întuneric nelimitat, iar formele se repetă în pierzania 
întunericului! Apoi – brusc – se aude un PIU-U-U… puternic, strident și o voce 
extraterestră care spune sacadat: „Sunt Ambiental 1 – Ambiental 1 o lucrare de artă.. 
experimentală… prietenii mei sunt Spațiul, Sunetul,Timpul si Lumina (repetiție). Trăim 
împreună – trăim împreună,… în Univers –… uni.. vers…rs.. Piu-uuu!… (din nou) apoi.. 
MESAJUL !: – „Oamenii nu distrugeți Armonia,… nia… aaa..!?? PIU-UUuu!… Între 
timp, tuburile de sticlă încep să pâlpâie ușor și apoi mai puternic – ca și muzica când apar 
primele acorduri de nai ale maestrului Gheorghe Zamfir… parcă sunteți si simțiți plaiul 
românesc!. Tuburile de sticlă trăiesc spațial muzica lui Zamfir, iar reflectarea lor în pereții 
de oglindă dau impresia unui Cosmos infinit de tuburi „încântate”, înfiorate de frumusețe. 
Un vis mioritic, ca o „orgă” cosmică plină de duh românesc. 
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EXPOZIȚIA PERSONALĂ 
CORNELIU ȘERBAN POPA  
„AMBIENTAL 1 – SPATIU – SUNET 
– TIMP – LUMINA” DE LA SALA 
KALINDERU 1971 
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Brusc, din când în când începe o alterare a ‘’Armoniei” și apar scrâșnete și 
zgomote de uzină, tot mai intense până ce naiul dispare și acum încep lovituri 
puternice de ciocane pneumatice, de sunet de sudură etc. Dar și acestea parcă se 
topesc făcând treptat loc la taina sunetelor cosmice parcă nicicând auzite – un tărâm 
nou îndepărtat straniu și artificial, absolut neomenesc. Mai apoi,iată din nou totul 
decade în zgomotele industriale de mai devreme și în sfârșit, calmul de regăsire și 
iubirea transmisă de muzica daco-română a plaiului românesc. 

Întru mulți ani Zamfire! 
Sala „buzunar” de la Kalinderu are cam 5 x 5 metri: podeaua și tavanul le-am 

vopsit în negru, iar pereții erau din oglindă. Astfel putem vorbi de un spațiu elastic, 
infinit, 360 de grade, jur împrejur. O experiență de „trompe-espace”, inimile vibrau ca 
intensitate în funcție de muzică, iar grupurile de tuburi active se întrepătrundeau cu 
cele care parcă prindeau viață la rândul lor. Sunetele sacadate creau o ritmicitate 
puternic luminată și alternantă etc. Programarea, inițial lucrată în laborator cybernetic, 
a fost apoi transpusă pe un magnetofon cu 4 piste de impulsuri pe aceeași bandă. 
Aparatul Philips de înregistrare a impulsurilor, tiristoarele folosite ,dar și multe 
pierdute au fost partea tehnică. O instalație-aparat unicat! Seri de-a rândul de discuții 
și simulări, încercări până la reușita finală a acestei realizări originale și unică la 
momentul respectiv. Azi putem găsi astfel de aparatură în magazinele de specialitate. 
Cutiile de metal au fost făcute din tablă pliată și pregătite să primească instalații 
electrice după normele de electricitate. Vorbind de echipă tehnică și de transport a 
panourilor de oglindă și structură de suport pentru plafonul suspendat etc… a fost 
mult efort, un debut în viața de ‘’artist”, deosebit de complex, unde ar trebui să 
gestionezi tehnici, materiale, organizare de șantier și totul, o spun pentru a se înțelege, 
nu a fost decât un proiect de vis al unui student de la Arte Plastice, împreună cu cei 
care au crezut în ideile sale, iar studentul de atunci, acum ajuns la vârsta înaintată vă 
mărturisește că a dorit să facă o lucrare de Artă de tip nou (atunci) pentru cultura 
română. (nu știam mare lucru ce se făcea dincolo de „cortină”) Același gând mă animă 
și când scriu aceste rânduri –a fost greu de realizat fizic acea lucrare, dar acum parcă 
și mai greu ,aproape imposibil să pui pe hârtie aceea trăire și căutare plină de 
entuziasm viu, când împreună cu toți cei dornici ca fiecare să participe 100% pentru 
un singur scop- reușita noastră, –așa am simţit, așa am vrut și realizat. 

Conceptul A1 
De fapt ce-i omul, viața? OMUL, este o particulă ,un bob de nisip în 

mișcare…- Spațiu – Sunet – Timp – Lumină întru-n AMBIENT- în Univers = 
Ambientul Nr.1…! Iar mesajul cu acea voce din off, din anul 1971, dar valabil și azi și 



Nr. 3(2020) | 213 
 
mereu: „oameni nu distrugeți Armonia!” În ultima vreme, în anul 2019, s-a declanșat 
chiar o luptă pentru a menține echilibrul planetei – amprenta ecologică. Azi 
28.XI.2019 „Mediafax” citează semnalul oamenilor de știință publicat în „The 
Guardian”: „o cascadă de evenimente de neoprit poate duce la o criză planetară”. Cum 
spuneam puțin mai înainte, „Asum pentru că am înțeles – conștiința mea îmi permite!” 
Nu înțelegi lumina decât dacă nu ai trăit întunericul, sănătatea dacă nu ai avut o boală, 
armonia și dizarmonia. 

Expo A1 avea nevoie de un spațiu vast, chiar infinit, în care sunetul și lumina 
să poate călătorii universal în timp. În mica sală de la Kalinderu (5/5m) am creat un 
prim spaţiu virtual de…infinit ! Personajul principal înzestrat cu capacitatea de a vibra 
– trăi – interacționa, era tubul de sticlă care, prin verticalitatea sa, capătă accente 
„însuflețite” putem spune. În acel spațiu trompe espace infinit, tubul nu exprimă nimic 
simbolic, el devine”activ”, devine un parametru estetic în această interacțiune cu 
sunetul, spaţiul și lumina, și este capabil să emoționeze privitorul.!!! 

Am făcut chiar o definiție a fenomenului spunând, la vremea respectivă, că ar 
fi vorba de „psihoplasticism”. Tubul de sticlă devenea astfel, asemeni celebrului actor 
din perioada filmului mut, Buster Keaton, omul cu fața fixă „l’homme qui ne riait”, 
mai comic sau mai dramatic decât toți din jurul său, care erau activi, el rămânând 
mereu fix precum tubul nostru, același, mereu același în spațiu – sunet – timp – lumină 
(filmul mut a fost mereu susținut cu un comentariu muzical, la fel și Ambiental 1 a 
fost însoţit de un montaj-colaj sonor). 

Vremurile de atunci erau deja intrate într-o nouă dimensiune, iar expoziția 
eveniment A1 din 1971 proclama intrarea omenirii în noua eră cibernetică și a noilor 
limbaje începând cu Fortran! Pentru mine artistul este un explorator neînfricat pentru 
a-și îndeplini viziunea-misiunea! 

Se cuvine să menționez în ultimului capitol- concluzie și răspunsul cuvenit 
pentru cei care citesc aceste rânduri și se întreabă ce sa întâmplat în 1971 cu expo A1. 
Ca răspuns voi încerca o apropiere între două evenimente ale aceleași perioade 
Primăvara de la Praga și ce a fost la București. Eram în culmea bucuriei împreună cu 
toți cei care s-au implicat la realizarea expo A1: familie, prieteni colaboratori. 
Examenul de diplomă l-am luat cu nota cu nota 10 cu distincție – artiști plastici, 
critici, scriitori,actori, balerini, poeți, jurnaliști, profesori chiar și partenerul de 
expoziție pictorul de origine română Friedrich Bomches. Era cald, o primăvară 
frumoasă, încă trei-patru zile și făceam vernisajul. Totul era gata! Dar iată scriitorul 
Alecu Ivan Ghilia și câțiva ziariști au adus vestea… asupra României s-a produs un 
tsunami ideologic… “tovarășul” s-a întors de la prietenul lui îndepărtat și adus în 
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bagaje toată “formula cea nouă”: discotecile închise, tonomatele cu fața la perete, tot 
ceea ce bucura românii – noua generaţie de intelectuali care începuseră să se bucure și 
primeau aripi de speranţă – a fost interzis! Eram generaţia Elvis-Beatles. 

Mulți au venit alarmaţi în jurul meu. 
Primul sfat a fost să-mi schimb afișul,.. ce-i asta Ambiental 1 Spațiu-Sunet… 

să pun alt titlu: cântarea omului sau poemele luminii etc. Așa-i periculos, s-ar putea să 
ți se închidă expoziția… Atunci am decis, totuși, să nu-mi mai fac prea multe valuri de 
griji… Si am decis: ”deschid expoziția și las lucrările, să văd ce se va întâmpla!” 

Încet, încet din cei care au venit au anunțat și pe alții, iar ziarele, revistele 
(după putinţe) au început așa, timid, să scrie câte un mic articol. Aduc mii de 
mulțumiri celor care au semnalat (totuși) expoziția A1, între alții: Dan Muntascu, 
Ioana Nicolau, Cristina Anghelescu, Dan Grigorescu, Radu Ionescu și îmi cer iertare 
tuturor celor pe care i-am omis! Au trecut mulți ani! Aduc mulțumiri și publicațiilor: 
revista Săptămâna, Amfiteatru, Contemporanul, Flacăra, etc. Vernisajul și suita 
proiectelor deja pregătite să fie activate după eveniment au trebuit abandonate (din 
păcate).Toate eforturile și cheltuielile au fost însă onorate în continuare de familia 
mea. O victorie mare, dar costisitoare! Nimeni nu a cuantificat pierderile suferite în 
țara noastră în toți acei ani de dictatură „experimentală”-pentru că toate dictaturile au 
fost și sunt experimentale –dau senzaţia de permanenţă, dar fac loc altui experiment, o 
altă utopie (și toate costă). 

Ṣi acum un aforism: ‘’Toţi trăim sub același cer, dar nu toţi avem parte de 
același orizont…unora le este arestată și privirea.. ‘’ (C-S P). Chiar și Grigore Moisil, 
ca om de știință, deplângea rezultatele civilizației pe pământ, în general, și aprecia 
mesajul expoziției mele: „oameni nu distrugeți armonia!” Ne-a fost luat spațiul-
sunetul-timpul și lumina, era în primăvara lui 1971. 

Atunci pot spune m-am „îmbolnăvit”, iar mai apoi boala sa acutizat până când 
am hotărât să plec „chirurgical” în lumea nouă (fragment din interviul dat în 1999 la 
Tele7ABC). Apoi nu mi-a fost ușor, deși am urmat cursurile vieții în Occident, prin 
activitatea profesională, să ziceam la Universitatea V.V. (Viața în Vest). Cu altă 
ocazie, într-un interviu la radio am spus: „de fiecare dată când o ușă mi-a fost trântită 
în nas, eu am fost obligat să caut altă intrare.” Așa m-am diversificat, prin 
complexitatea experiențelor trăite și astfel să înțelegem faptul,că adevărata bogăție 
este constituită de suma obstacolelor care au generat alte soluţii (moduri de exprimare 
și tehnici) și de aici o serie de victorii în multiple domenii sau în mediile utilizate. Însă 
conținutul mesajului este dat de aceeași conștiință ce poartă amprenta aceluiași 
individ. 
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